
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 engelle- 

melerine 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

ZAFER DÝRENEN EMEKÇÝNÝN OLACAK!

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 vurgu- 

larken, TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Soðancý, 

"Bugün Kýzýlay Meydaný'ný özgürleþtirdiniz. Müca- 

dele 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.
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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 Baþkan- 

lýðý'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.

SÝYASETÝN ARKA BAHÇESÝ OLMAMAYA KARARLI MESLEK 
ÖRGÜTLERÝNDEN HÜKÜMETE 5 SORU

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
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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 destek- 
çisi 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 alabile- 
ceði bir risk deðildir. 

Gerek ülke çýkarlarý gerek mesleki sorunlara 
yaklaþým konusunda siyasi erkten baðýmsýz meslek 
kuruluþlarý, her iktidar döneminde özerk kararlarýný 
alabilen, önermelerde bulunan ve çözümler üreten 
yapýyý koruyabilmelidir. Farklý bakýþlara, düþünce- 
lere 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 
edilmesi giriþimiyle eþ anlamlý olarak deðerlen- 
diriyoruz. 

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- Özerkliðini koruyamamýþ meslek 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 
II, Sosyal Güvenlik Yasasý gibi uygulama alanlarý net 
olmayan onlarca sorun dururken, sadece yönetime 
sokmak istediðiniz kesimler için yasa çýkarýyorsu- 
nuz. Eðer sorunlarý çözmek niyetiniz samimiyse 
sorunlara taraflarýyla çözüm aramak gerekmez mi?

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

Ýki dönem üst üste ayný kadrolarýn yönetimde 
bulunmasý demokrasinin ruhuna aykýrý ise önümüz- 
deki ilk genel seçimlere AKP'nin katýlmamasý gerek- 
tiði 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) 
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YAÞANABÝLÝR BÝR DÜNYADA NÝCE YAÞLARA GÜZEL VE YAÞLI DÜNYA 

BASINDAN

1970 yýlýndan beri Nisan ayýnýn 22. günü, yaþlý dün- 
yamýzýn yüzyüze kaldýðý küresel çevre sorunlarýný 
gündeme taþýmak ve toplumsal duyarlýlýk yaratarak 
insanlýðý harekete geçirmek amacýyla “dünya günü” 
olarak çeþitli etkinliklerle kutlanýyor. 1960'larda 
sanayileþmenin belli boyutlara ulaþmasýyla insan- 
lýðýn gündemi olmaya baþlayan “çevre sorunlarý”, 
hýzlý nüfus artýþý ve çarpýk kentleþme ile birlikte 
dönemin ekonomik, sosyal ve politik geliþimine 
paralel olarak ön plana çýkmýþtýr. 

22 Nisan 1970'de, ABD'de 2 milyon kiþinin çevre 
sorunlarýna dönük kaygýlarýný dile getirdiði büyük 
miting ve eylem, dünyanýn kaderine sahip çýkma 
yanýnda insanlýðýn ortak aklýnýn da bir ifadesi olarak 
önemlidir. Büyük eylemin yapýldýðý tarih, yýllar sonra 
DÜNYA GÜNÜ ilan edilmiþ ve 22 Nisan Dünya 
Günü geleceðe ve yaþama sahip çýkma noktasýnda 
benimsenmiþtir.

Çevre sorunlarý bugün de deðiþip çeþitlenerek dünya 
halklarýnýn en önemli gündemlerinden biri olmaya 
devam etmektedir. Küresel ýsýnma ve buna baðlý 
iklim deðiþikliði bu gündemlerden hala en çarpýcý 
olanýdýr, onlarca felaket senaryosuyla ve Hollywood 
üslubuyla ele alýnsa da. Çözüm olacaðý varsayýmýyla 
öne sürülen projeler, sorunun kaynaðýný derinleþtir- 
mekten öte çok bir anlam içermemektedir. 

Kyoto Protokolü ile yürütülmeye çalýþýlan süreçte 
hayatýn vazgeçilmez öðesi olan soluduðumuz hava 
ve onu içinde barýndýran atmosfer alýnýr-satýlýr ticari 
bir metaya dönüþtürülmeye çalýþýlmaktadýr. Öte 
taraftan yine insanlýk ve doða açýsýndan olmazsa 
olmaz bir deðer olan “su”yun geleceði, dolayýsýyla 
insanlýðýn ve dünyanýn geleceði tehdit altýndadýr. 
Kyoto Protokolü ile havanýn, Dünya Su Forumu gibi 
oluþumlarla suyun ticarileþtirilmesini amaç edinen 
kapitalizm, yeni kar alanlarýný yaþamsal varlýklarý- 
mýzda aramaktadýr.

Diðer taraftan, otomobillerin egzoz emisyonlarýný 

azaltmak vaadiyle “çevreci yakýt” olarak pazarlanan 

“etanol” üretiminin “kýsa vadeli” etkileri bile bir 

baþka fiyaskoyu iþaret etmektedir. Etanol üretmek 

için mýsýr ekilen büyük alanlarda kullanýlan azotlu 

gübreler, özellikle akarsu ekolojisi açýsýndan önemli 

zararlarý beraberinde getirmektedir. Güney Amerika 

kýtasýnýn temel besin kaynaðýný oluþturan mýsýrýn 

büyük bölümünün yakýt üretimi için kullanýlmaya 

baþlanmasý ciddi beslenme problemleri ortaya 

çýkaracaðýnýn sinyallerini vermektedir.

Türkiye'de AKP hükümetinin enerji, maden ve 

ormancýlýk alanlarýndaki politikalarý da tüm dünyada 

hakim kýlýnmaya çalýþýlan “neo-liberal” politikalar- 

dan farklý deðildir. Hükümet orman alanlarýnýn iska- 

na açýlmasýndan ve turizme tahsis edilmesinden 

denetimsiz madencilik faaliyetlerinin önünün açýl- 

masýna, akarsularýn bile satýþa çýkarýlmasýndan 

nükleer santral inþa edilmesine kadar bir dizi yanlýþ 

politika ile ekoloji ve çevre alanýnda hiç bir 

duyarlýlýðý olmadýðýný adeta haykýrmaktadýr.

Dünyanýn doðum gününde; bu karamsar tablonun 

dýþýnda ve bu tabloyu deðiþtirmek için, dünyanýn dört 

bir yanýndaki “ötekilerle” birlikte dünyamýza, 

ülkemize, yaþama ve geleceðimize sahip çýkmak için 

mücadele etmeye devam edeceðiz.

 

TMMOB 
Çevre Mühendisleri
Odasý Yönetim Kurulu
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KÖMÜR DAÐITSA BAÞINA BU ÝÞLER GELMEYECEKTÝ 
Ýzmir Dikili'nin SHP'li Belediye Baþkan; suyu, otobüsü bedava yapýnca davalýk oldu

Halka ücretsiz su daðýtmak, ucuz muayene ve bedava 
otobüs hizmeti “suç kapsamýna” girdi. Dikili 
Belediye Baþkaný SHP'li Osman Özgüven, ilçede 
uyguladýðý 'sosyal belediyecilik' hizmetleri için 
'görevi kötüye kullanmak' suçlamasýyla karþýlaþtý. 
Baþkan Özgüven hakkýnda, 'halka ücretsiz su verdiði 
için' soruþturma ve dava açýldý.

'Görevini kötüye kullandý'

Dikili'de belediye otobüslerini ücretsiz yapan, 
otobüse binen öðrencileri evlerinin önüne kadar 
býraktýran, Belediyeye ait saðlýk merkezinde 1 
YTL'ye muayene, 6 YTL'ye röntgen çektiren, parasý 
olmayandan bu ücretleri de almayan, belediye 
fýrýnýnda ekmeði de ucuza satan Özgüven, ayda 10 
tona kadar su kullanandan de ücret almýyor. Ancak 
Özgüven'in 'sosyal belediyecilik' adýna yaptýðý bu 
hizmetler, soruþturmaya uðramasýna neden oldu. 
Sayýþtay Denetçisi, Baþkan hakkýnda 'Suyu halka 
parasýz daðýttýðý' gerekçesiyle görevini kötüye 
kullanmaktan Danýþtay'a suç duyurusunda bulundu. 
Ýlçeyi daha yaþanýr yapmak, ekonomik sýkýntý çeken 
vatandaþlarýn biraz rahat etmesini saðlamak istedi- 
ðini vurgulayan Özgüven soruþturma için þunlarý 
söyledi:

“Suyu parasýz veriyorum diye Sayýþtay denetçisi 
rapor tuttu. Danýþtay da dava açtý. Oysa ben suyu 
bedava vermiyorum. Sadece yeni bir uygulama 
baþlattýk. Bu uygulamaya göre ilçede su 10 tona 
kadar bedava. Ancak 11 ton kullanýrsan kullandýðýn 
11 tonun tamamýnýn parasý ödüyorsun. Bir soruþ- 
turma da belediye çalýþanlarýna suda yüzde 50 indi- 
rim yaptýðým ve su paralarýný zamanýnda tahsil etme- 
diðim için açýldý. Millet zaten zorda. Ekmek almaya 
bile parasý yok. Bu durumda nasýl su parasý alýnabilir 
ki. Paralý da olsa ödeyemeyecekler zaten.” 

Göreve baþladýktan sonra belediyeye ait fýrýný 
modernize ederek  yeniden  hizmete soktuðunu anla-
tan Baþkan Özgüven þöyle devam etti: “Türkiye'nin 
çok yerinde 200 gram ekmek 40 Ykr'dan satýlýrken, 
belediye fýrýnýnda üretilen 225  gram  ekmek, 25 Yeni

Kuruþtan satýlýyor. Un, elektrik, motorine zam gelirse 
biz de etkileniyoruz, ancak yine de daha büyük 
ekmeði daha düþük fiyata satýyoruz. Böylece günde 
dört ekmek tüketen bir aile, bir ekmeði bedavaya 
almýþ oluyor. Hafta içi 7 bin 500, Dikili pazarýnýn 
kurulduðu günlerde ise 10 bin ekmek satýyoruz. 
Öðleden sonra 14.00'te ekmek bitiyor. Bu uygula- 
mayla ilçedeki fýrýncýlarýn tepkisini çektik. Ancak 
onlar da bizimle rekabet etsinler istiyoruz.” 
Savcýya ifade verdiler...
Öte yandan Baþkan Özgüven ve 11 Belediye Meclisi 
üyesi dün Danýþtay'da açýlan davayla ilgili Savcýlýða 
ifade verdi. Baþkan ve üyeler, “Halký su tasarrufuna 
teþvik için o kararý aldýk” diye konuþtular.

Röntgen ücreti 6 YTL
Belediyenin eski fýrýnýna halk saðlýðý merkezi 
kurduðunu anlatan Özgüven, “Merkezde 1 doktor, 1 
röntgen uzmaný, 1 laborant çalýþýyor. Kýþ aylarýnda 
günde 30, yaz aylarýnda 100, yýllýk ise yaklaþýk 12 bin 
hastaya bakýlýyor. Parasý olana muayene 1 YTL, her 
türlü röntgen ise 6 YTL. Eðer para yoksa bunlarý da 
almýyoruz” diye konuþtu. 

YARGILANMAK GEREKÝRSE YARGI- 
LANIRIM, YAPTIÐIM SUÇ DEÐÝL

Dikili Belediye Baþkan Osman Özgüven, “Bu 
hizmeti yaparken yargýlanmak gerekirse yargýla- 
nýrým. Sonuçta kimseye veremeyecek bir hesabým 
yok. Kendim için deðil, Dikili halkýnýn rahatý ve 
mutluluðu için çalýþýyorum” diyor. 
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