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Adana Şube YK 
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Bursa İl Temsilcisi 
Gül Sayan Atanur 
Denizli İl Temsilcisi 
Tolga Aydar 
Eskişehir İl Temsilcisi 
Alper ÇABUK 
Gaziantep İl Tems. 
Sait Ersin Özbadem 
Kayseri İl Temsilciliği 
Murat Yücekaya 
Kocaeli İl Temsilcisi 
Şenay Cansever 
Manavgat İlçe Tems. 
Emine Tüter 
Mersin İl Temsilcisi 
Şeniz İ. Ateş 
Muğla İl Temsilcisi 
Hülya Yolcubal 
Tekirdağ İl Temsilcisi 
Elif Ebru Şişman 
Trabzon İl Temsilcisi 
Hamza Ertunga 

 

 
III. GELENEKSEL ÖĞRENCİ YAZ KAMPI TAMAMLANDI 

2007 yılının yaz aylarında, Kayseri‘ nin Ağırnas Kasabasında ilki, 2008 yılında Erzurum‘ 
da ikincisi düzenlenen PMOGenç Yaz 
Kamplarının üçüncüsü, tarihsel ve mimarı 
dokusu ile insanın başını döndüren, farklı 
medeniyet ve kültürlere ev sahipliği yapmış 
Müzekent Mardin‘ de tamamlandı. 

Odamızın, Mardin Valiliği ile işbirliği içinde 
gerçekleştirdiği ve ÇEKÜL Vakfı tarafından 
desteklenen Yaz Kampı, Peyzaj Mimarlığı 
bölümlerinde okuyan ve aday meslektaş olan 
öğrencilerimizin mesleğe hazırlanmasında 
pratik çalışmanın ve kolektif yaşam bilincinin 

kazandırılması, meslek alanlarımız ile ilgili alanlarda teorik yaşam içerisinde olan 
öğrencilerimizin pratik yaşamla karşılaşmaları, ülkenin dört bir yanında eğitim gören 
aday meslektaşlarımızın bilgi ve öğretilerini paylaşarak kolektif projeler üzerinde 
ortaklaştırma yeteneklerinin geliştirilebilmesi amacıyla hazırlandı. 
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GÜNDEM 



ULUS TARİHİ KENT MERKEZİ 
PLANINA İTİRAZIMIZ SONUÇ VERDİ 

Danıştay VI. Dairesi;  
"Kültür Bakanlığı‘Nın Ulus Tarihi Kent 

Merkezi Planı‘Nı Onaylayan Kararı Hukuka 
Aykırıdır."   

Danıştay 6. Dairesi, Ulus Tarihi 
Kent Merkezi Koruma Amaçlı 
Nazım Ve Uygulama İmar 
Planı‘nın ve plan notlarının 
onaylanmasına ilişkin 17.05.2007 

gün ve 25 sayılı Ankara Yenileme Alanı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
kararının hukuka aykırı olduğuna karar veren 
Ankara 10. İdare Mahkemesi‘nin kararını 
onadı.   
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak 
Ankara Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun Mayıs 
2007‘de Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma 
Amaçlı Nazım Ve Uygulama İmar Planı‘nı 
onayan kararının yürütmesinin durdurulması 
ve iptal edilmesi talebi ile konuyu Ankara 10. 
İdare Mahkemesi önüne taşımış ve Ulus 
planının tüm kademelerinde hukuka aykırı 
tesis edilen işlemleri ve tarihi kent merkezi 
planlamasının katılımcı ve ortak aklın ürünü 
olmaktan çıkaran ve rant planlamasına 
çeviren Ankara Büyükşehir Belediyesi 
uygulamasının Ankara halkına ve tarihe 
ihanet olduğunu ifade etmiştik.  
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3211&tipi=2&sube=0 

ALİAĞA' DA İTHAL KÖMÜR YAKITLI 
TESİS KURULMASINA İZİN YOK! 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 
ve TMMOB Çevre Mühendisleri 
Odası olarak Ziraat Mühendisleri 
Odası, EGEÇEP Derneği ve 
Çağdaş Hukukçular Derneği ile 

birlikte Danıştay‘a taşıdığımız "Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulunun İzmir İli Aliağa 
İlçesinde İthal Kömür Yakıtlı tesis kurulması 
için Enka Enerji Üretim A.Ş. ‘ye 06/03/2008 
tarihinden itibaren 49 yıllığına üretim lisansı 
verilmesi" işleminin yürütmesi Danıştay İdari 
Dava Daireleri Kurulu‘nca 7 Mayıs 2009 
tarihinde durdurulmuştur.  
Odalarımız adına Ziraat Mühendisleri Odası, 
EGEÇEP Derneği ve Çağdaş Hukukçular 
Derneği ile birlikte Enka Enerji Üretim AŞ‘ye 
İzmir İli Aliağa İlçesinde kurulması planlanan 
termik santral için 6.3.2008 tarihinden itibaren 
49 yıllığına üretim lisansı verilmesine ilişkin 
EPDK kararı Danıştay 13. Dairesi nezdinde 
dava edilmiş, ancak 13. Dairece yürütmenin 
durdurulmasına ilişkin talebimiz reddedilmişti.  
Haberin devamı için ; 
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3212&tipi=2&sube=0 

YAPIM İŞLERİ İHALE 
YÖNETMELİĞİ’NİN BİR MADDESİNİN 

YÜRÜRLÜĞÜ DURDURULDU 
 

04.03.2009 tarih ve 27159 sayılı 
Mükerrer Resmi Gazete‘de 
yayımlanan "Yapım İşleri İhaleleri 
Uygulama Yönetmeliği"nin bazı 
maddelerinin iptali için TMMOB 

tarafından Kamu İhale Kurumu‘na açılan 
davada, 38. maddenin birinci fıkrasının (a) 
bendinin yürütmesi durduruldu.  
"Yapım İşleri İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliği"nin 38. maddenin birinci 
fıkrasının (a) bendi, kamu ihalelerine 
gireceklerden ticaret ve/veya sanayi odasına 
ya da esnaf ve sanatkâr odasına kayıtlı 
olduğunu gösterir belgenin isteneceğini 
düzenliyordu.  
Haberin devamı ve ekleri için; 
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3222&tipi=2&sube=0 

 

YÖNETİM KURULUMUZ NUSAYBİN 
BELEDİYE BAŞKANLIĞINI ZİYARET 

ETTİ 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül 
ORUÇKAPTAN, Oda Genel Sekreteri Redife 
KOLÇAK ve PMOGenç‘ i temsilen Bora 
BAYRAKÇI Nusaybin Belediye Başkanı Sn  
Ayşe GÖKHAN‘ ı makamında ziyaret etti. 
Nusaybin Belediyesi‘ nde görev alan 
meslektaşımız Baki KARDAŞ‘ ın da katıldığı 
ziyarette, Nusaybin Belediyesi tarafından 
yürütülen proje ve çalışmalar hakkında görüş 
alışverişi yapıldı. 
Ziyaret sonrasında meslektaşımız Baki 
KARDAŞ‘ ın eşliğinde , Nusaybin‘ in bir çok 
bölgesinde Nusaybin Belediyesi tarafından 
hali hazırda yürütülen ve Nusaybin‘ li 
yurttaşlar için oldukça önem arzeden 
çalışmaları yerinde incelendi. 
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3223&tipi=2&sube=0 

 



DANIŞTAY 10. DAİRESİ KALKINMA 
AJANSLARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI 

MADDELERİNİ İPTAL ETTİ 
TMMOB‘nin, Kalkınma 
Ajanslarının Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmeliğin 
iptali istemiyle açtığı davada, 
Danıştay Onuncu Daire bazı 

maddelerin iptali yönünde karar verdi. 
Danıştay Onuncu Daire, söz konusu 
yönetmeliğin "Kalkınma Kurulu" başlığını 
taşıyan ikinci bölümünün temel ilkeler, ilk 
toplantı, başkan ve başkanvekili seçimi ile 
divan kurulu başkanlığı, toplantı zamanı, 
toplantı ve karar yeter sayısı, toplantı 
gündemi ve çağrı usulü, başkanlık divanı, 
görüşmeler ve yönetim kurulunda düzenin 
sağlanması, oylama usulleri, birleşime son 
verilmesi, tutanak düzenlemesi, kurul 
kararları; 
"Yönetim Kurulu" başlığını taşıyan üçüncü 
bölümünün ilk toplantı, toplantı ve karar yeter 
sayısı, yönetim kurulunun çalışma usulleri; 
"Çeşitli ve Son Hükümler" başlığını taşıyan 
beşinci bölümün ajansın ismi ve amblemi, 
çalışma birimleri maddelerini iptal etti. 
Haberin tamamı ve ekler için;  
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3218&tipi=2&sube=0 
 

KAZ DAĞLARI YİNE ALEV ALEV… 
 

 
 
Balıkesir‘in Edremit ilçesine Bağlı Zeytinli 
Beldesi Ortaoba ve Mehmetalan Köyleri 
arasında kalan Kazdağları‘nın eteklerinde 
akşam saatlerinde başlayan orman yangının 
kontrol altına alındığı sıralarda Mehmetalan 
köyü Pınarbaşı mevkiinde başlayan ikinci 
orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle 
büyüdü. Yangının büyümesi sebebiyle 
Beyoba köyü tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. 
Gece saatlerinde yangına havadan müdahale 
edilemedi. İki orman yangınında şu ana kadar 
yaklaşık 100 hektar ormanlık alan zarar 
gördü. 
 
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3234&tipi=2&sube=0 
 
 

 

YAYA ÜST GEÇİTLERİ FİKİR PROJE 
YARIŞMASININ İPTALİNİ İSTEDİK 

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Etüt ve Projeler Daire 
Başkanlığı Projeler Müdürlüğü 
tarafından duyurusu yapılarak 
proje yarışmasına açılan "Yaya 

Üst Geçitleri Fikir Proje Yarışması" 
şartnamesine; 
Yarışmalar Yönetmeliğinin 7. ve 13. 
maddesine aykırı olarak hazırlanmış olan 
Yarışma Şartnamesinde yarışmanın, Fikir 
Proje Yarışması değil Kentsel Tasarım Proje 
Yarışması olduğu, 
Yarışmanın niteliği göz önüne alındığında; 
tasarım ve planlama disiplinleri içerisinde 
bulunan mimarlık ve şehir planlama disiplinleri 
arasında peyzaj mimarlığının da yer alması 
gerekmekte olup, yarışmaya katılımın peyzaj 
mimarlığı meslek disiplinine ve Peyzaj 
Mimarları Odası kayıtlı üyelerine açılmadığı, 
Yarışmalar Yönetmeliği gereği olan koşullar 
sağlanarak, ilgili meslek disiplinlerinden eşit 
ağırlıklı sayıda olmak üzere asil ve yedek 
jüride bulunmak üzere peyzaj mimarlarına yer 
verilmediğini ileri sürerek yapmış olduğumuz 
itirazın dikkate alınmaması ve yeni bir 
düzenleme yapılmaması üzerine Odamız 
tarafından peyzaj mimarlarının yasal hak yetki 
ve sorumluluklarının  korunması ve benzer 
uygulamalarda emsal kabul edilerek dikkate 
alınması için İstanbul İdare Mahkemesi 
nezdinde şartnamenin iptali için dava 
açılmıştır. 
 

www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3250&tipi=2&sube=0 

İHALE İTİRAZLARINDA ALINAN BAŞARILI 
SÜREÇLERE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 16. 
Bölge Müdürlüğü‘nce 
 2009/109617 ihale numarası ile 
ilan edilmiş olan "16.Bölge Dahili 
Yollarda orta Refüj Düzenlemesi 
Otomatik Sulama Sistemi 

Kurulması ve 2000 Adet Fidan Temini ve 
Dikimi" işi ile ilgili hem Teknik personel hem de 
Benzer İşe Denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık ilan maddeleri ile ilgili yapmış 
olduğumuzu itiraz yarinde bulunmuş ve 
Karayolları Genel Müdürlüğü zeyilname 
yayınlayarak düzeltme yapmıştır.  
Kamu kurum ve kuruluşlarında meslek 
disiplinimiz ve meslektaşlarımızın hak, yetki ve 
sorumlulukları üzerinde yapılan hak ihlalleri ile 
ilgili gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmaların 
tümü karşılığını buluyor. 
 
 www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3255&tipi=2&sube=0 
 



2. İDARE MAHKEMESİ‘NDEN YENİ BİR 
KARAR YENİ BİR EMSAL: ODA 

ŞUBELERİN TÜZELKİŞİLİĞİ OLMASA DA 
BİLGİ EDİNME HAKKI VARDIR, BU HAK 

İDARECE SINIRLANDIRILAMAZ! 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi 
tarafından 20.06.2008 tarihinde 183 ve 184 
sayılı dilekçeler ile Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı‘na yapılan başvuruya verilen 
olumsuz cevap üzerine itiraz edilen Başbakanlık 
Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu‘nun, 
25.09.2008 tarihli, 2008/1051 sayılı kararı ile 
Antalya Şubesi‘nin tüzelkişiliği olmadığı 
gerekçesi ile Bilgi Edinme Hakkı Kanunu‘ndan 
yararlanamayacağına dair verilen karar Ankara 
2. İdare Mahkemesi‘nce iptal edildi. Bu karar 
ile, Oda Şubelerinin de Genel Kurul kararı ile 
kurulduğu, kendi yetki alanları dahilinde 
faaliyet yürütmeye yetkili oldukları gerekçesi 
ile kanuni haklarının 
sınırlandırılamayacağına yönelik yargı 
tarafından ilk kez iptal kararı verilmiş oldu.    
2. İdare Mahkemesi‘nin kararının gerekçesinde, 
Antalya Şubesinin Oda Genel Kurul kararı ile 
kurulduğu ve Peyzaj Mimarları Odası şube 
sınırları içerisinde temsil ile donatılmış yasal bir 
kuruluş olduğu ve bu kapsamda Peyzaj 
Mimarları Odasının üyelerinin hak, yetki ve 
sorumluluklarını kamu ve toplum yararı 
doğrultusunda kullanmalarını gözetmekle 
yükümlü olduğu, bu sebeple bu haktan 
yararlanmak üzere kendi ve üyeleri adına 
başvuruda bulunmasının engellenmesinin 4982 
sayılı Kanun ile amaçlanan demokratik ve şeffaf 
yönetim anlayışının ilkelerinden olan eşitlik, 
tarafsızlık ve açıklık ilkeleri ile bağdaşmayacağı 
ve Kanunun özüne aykırı olacağı belirtildi.  
Bu karar ile birlikte Ankara 16. İdare 
Mahkemesi‘nin Peyzaj Mimarları Odası Genel 
Merkezi ile vermiş olduğu iptal kararı 
sonrasında bu kez de Şubeler adına başvurma 
yapmanın Kanun uygulaması ile teminat altına 
alındığı ilk kez bir yargı kararı ile vurgulanmış 
oldu. Kuşkusuz bu karar şubeler kadar 
temsilcilikler için de geçerlidir.  
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, ülke çapındaki 
faaliyet yürüten Şube ve temsilcilikleri ile, peyzaj 
mimarlığı mesleğinin kalitesini korumakla 
yükümlü olduğu kadar, oda üyelerinin hak ve 
çıkarlarını korumak, üyelerini temsil etmek 
hakkına da sahip olma bilinci ile söz konusu 
karar ile teminat altına alınan hakları 
doğrultusunda çalışmalarına devam edecektir.  
Ankara 2. İdare Mahkemesi‘nin kararı ile bir kez 
daha TMMOB, hukuk ve demokrasi 
kazanmıştır.  
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.  
 
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI  
Yönetim Kurulu  

PMOGenç: " EĞİTİM HAKTIR! , 
EĞİTİM CÜZDANLARINIZA SIĞMAZ!  

Ülkemizi yönetenlerin uyguladığı ekonomik - 
sosyal politikalar ve bu politikaların toplumsal 
dokuda her geçen gün yerleşiklik kazanması, bu 
anlayışların devletin önemli yerlerinde, kamu 
kurum ve kuruluşlarında ağırlık oluşturması, 
beraberinde bir yıkım ve felakete de davetiye 
çıkarmaktadır.  
12 Eylül 1980 darbesinin ardından kurulan YÖK 
(Yüksek Öğrenim Kurumu)  , bu politikaların 
üniversitelerde üretilmesi, toplum için bilgi ve 
bilim üretmesi asli görevi olan üniversitelerin 
piyasaya açılarak dönüştürülmesinin en önemli 
araçlarından biri olmuştur.  
Halihazırda  YÖK Başkanlığı görevini yürüten 
Y.Ziya ÖZCAN göreve geldiği ilk günlerde 
yaptığı açıklamalar bugünlerin sinyallerini 
vermişti.  
"Üniversiteler paralı olsun, parası olmayan 
okumasın; herkesin üniversite okumasına gerek 
yok!" 
Devletin yurttaşlarına ücretsiz olarak vermekle 
yükümlü olduğu eğitim haklarının 
piyasalaştırılmasını savunmuş ve eğitimin 
sadece para ile orantılı verilmesinin kendilerince 
doğru olduğunu belirtmişti. Çok geçmeden de 
üniversite harçlarına %8 ile %500 arasında 
yapılan zamla,  ÖZCAN‘ ın düşünceleri pratik 
karşılığını bulmuş oldu. 
İktidar eliyle hızlı bir "dönüşüm" sürecine 
sokulan ülkemizde bu dönüşümün önemli bir 
ayağı da "sosyal devletin yerle bir edilmesi"  
projesidir. Proje aynı zamanda sosyal devleti 
tasfiye etmekte, bu çerçevede eğitimi de 
piyasanın vahşi kurallarına terk etmektedir. Bu 
süreçte üniversitelere biçilen yeni misyon ise 
"toplum için bilimsel bilgi üretmek" yerine 
piyasanın verdiği görevlerde rol almaktır. 
2009 yılı net asgari ücret tutarı 496, 53 TL,  
açlık sınırı ise 900 TL dolayında iken, ücretli 
çalışan bir ailenin çocuğunu üniversitede 
okutmasının mümkün olmayacağı ortadadır.  
İleriye dönük borçlandırılarak verilen devlet 
bursları,  bir öğrencinin hem okuyup, hem de 
hayatını idame ettirebilmesi için gerekli meblağ 
düşünüldüğünde oldukça ironik bir görüntü 
vermektedir.  
Yapılan son zamlar,  "PARAN YOKSA OKUMA! 
" yı bir kez daha biz öğrencilere dayatmaktadır.   
Bu politikaların sahipleri bu ülkede gençliğin 
değiştirebilme-dönüştürebilme gücünün 
olmadığını düşünmekte ve buradan cesaret 
almaktadır.  
Yanılıyorlar...  
Yanıldıklarını hep birlikte gösterme zamanıdır. 
Ölü toprağını üzerimizden atalım, sesimizi hep 
birlikte yükseltelim. 
Müşteri Değil, Öğrenciyiz!  
Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hepberaber Ya 
Hiçbirimiz!  



 
TMMOB : "YARGI, SİYASAL İKTİDARA 
KALKINMA AJANSLARI KONUSUNDA 

"DUR" DEDİ 
Danıştay, TMMOB tarafından yapılan başvuru ile 
Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında toplam 35 maddelik Yönetmeliğin 17 
maddesini iptal etti.  
 
Bu iptal kararının anlamı, Bakanlar Kurulu‘nun iki 
Kuruluş Kararnamesi ile kurduğu 24 ajansın 
Kalkınma ve Yönetim Kurulu kararlarının ve 
işlemlerinin hukuka aykırı hale geldiğidir.  
 
Kalkınma ve Yönetim Kurulu‘nun karar alma, 
çalışma, yönetim usul ve esaslarının yönetmelikle 
belirlenemeyeceği yönünde verilen iptal kararı, 
bugüne kadar alınmış ve yürürlüğe konulmuş 
ajans işlemlerinin hukuka aykırı olduğunun da 
kararıdır.  
 
Bu nedenle, Bakanlar Kurulu‘nca yayımlanan 
"Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajanslarının 
Kurulması Hakkında Karar"ların iptal edilerek 
bugüne kadar kurulan 24 ajansın ortadan 
kaldırılması gerekmektedir.   
 
Bakanlar Kurulu‘nun 10 Kasım 2008 ve 25 
Temmuz 2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile 
kurduğu ajanslarının tüm işlemleri hukuka aykırı 
olduğundan, tüm karar ve işlemlerin sonuçlarıyla 
birlikte ortadan kaldırılması gerekmektedir.  
TMMOB, siyasal iktidarın yasa ile ülkeyi 26 
ekonomik bölgeye ayırdığı "kalkınma modeli"nin 
bir iflasın başlangıcı olduğunu bugüne kadar hep 
dile getirdi. Çünkü, kentlerde yaratılacak rant 
alanlarının uluslararası tekelci sermayeye 
sunulacağı ve ajansların sadece bunlar için 
çalışacağını, asla halkımızın ve bölgelerin 
yararına olmadığını, olamayacağını biz biliyoruz. 
Siyasal iktidar da geç olmadan bunu algılamalı ve 
yaptığı yanlıştan dönmelidir. 
 
Sanayi devrimini tamamlamış Avrupa ülkelerinin, 
ekonomik büyümede rekabeti esas alan ve kendi 
krizini aşmak için kurduğu ve teşvik ettiği ajans 
modeli bugün her yerde iflas etmiştir. Küresel kriz 
karşısında merkezi müdahalelere yönelmiş bir 
Avrupa varken, iflas etmiş modele dayalı bir 
bölgesel kalkınmanın ülkemize uyarlanmasından 
olumlu sonuç alınamayacağı açıktır. Modelin 
ülkemize uyarlanmasında kan uyuşmazlığı bir 
yana, Bakanlar Kurulu‘nun oluşturduğu 
bileşenlerin birlikteliğiyle sürdürülebilir bir 
kalkınmanın olanak dışı olduğu açıktır. Bu konu 
neden hala anlaşılamamaktadır? 
 
Bir kez daha söylüyoruz: Bakanlar Kurulu‘nun 
oluşturduğu ajans modeli, küresel krize neden 
olan tekelci sermayeye kamu kaynaklarının teslim 
edilmesinden başka bir anlama gelmemektedir. 
Bunu görmek için, Başbakanlık Yatırım Destek ve 
Tanıtım Ajansı toplantısına katılan uluslararası 
şirketlerin tablosuna bakmak bile yeterlidir.  

 
Özetle, kurulmak istenen ajanslar, AB modeli 
görünümünde DB ve IMF projesidir. Siyasal 
iktidara çağrımız, yargı "dur" demişken 
durmanızdır. Aksi halde, sonuçları ağır olan bu 
projenin de altında kalacaksınız. 
Herkes bilsin: TMMOB, sonuna kadar bu işin 
peşini bırakmayacaktır. 

TMMOB: KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN   
"TOPLU GÖRÜŞME" DEĞİL "TOPLU 

SÖZLEŞME"  

Bilindiği gibi kamuda çalışanların toplu iş 
görüşmeleri 15 Ağustos‘ta başladı. Öyle 
anlaşılıyor ki; Siyasal İktidar, bir kez daha 
"toplu görüşme" ile kamu çalışanlarını 
oyalamak, bu müsamereyi sürdürmek 
niyetinde.  
"Toplu Görüşmelere" dayanak oluşturan 4688 
Sayılı Yasa mevcut içeriğiyle demokratik 
değildir ve sendikal hakları kapsamakta 
yetersizdir. Çalışanların en temel hakkı olan 
"Toplu Sözleşme ve Grev" unsurlarını 
içermeyen bir düzenleme, gerçek bir sendikal 
düzenleme değildir. Yapılması gereken kamu 
çalışanının toplu sözleşme ve grev haklarını 
tanıyan, demokratik bir sendika yasasının 
hazırlanmasıdır.  
TMMOB, öncelikle "toplu görüşme" masasının 
"toplu sözleşme" masasına çevrilmesini 
istemektedir.  
TMMOB, Siyasal İktidarı kamu çalışanlarını 
"toplu görüşme" ile oyalamaktan vazgeçmeye, 
demokratik bir sendika yasasını hayata 
geçirmeye çağırmaktadır. 
TMMOB, dün olduğu gibi bugün de kamu 
çalışanlarının sosyal, ekonomik talep ve 
mücadelelerinin yanında olacaktır. 
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