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SEKRETERLER-SAYMANLAR TOPLANTISI

41. Dönem Oda/ Þube Yönetim Kurulu Sekreter ve 

Sayman Üyeler IV. toplantýsý, 2 Mart 2008 tarihinde 

Oda Merkezinde yapýldý. Toplantýya Þubemizden 

Þube Sekreteri M.Simavi Bakýr, Þube Müdürü 

K.Levent Güler katýldýlar. Toplantýda, Oda Kurumsal 

Yapýsýný Geliþtirme Çalýþma Grubu toplantýlarý, 42. 

Oda Genel Kurulu'na taþýnmasý önerilen yönet- 

melikler ve uygulamalarý ile ilgili çalýþmalar 

deðerlendirildi.  42. Dönemde Oda Merkezi adýna  

gerçekleþtirilecek kongre - kurultay ve sempoz- 

yumlar, Odamýz üye sayýlarýnýn artýrýlmasý için 

gerekli öneri ve tedbirler, Oda gelir kalemlerini 

oluþturan bazý hizmetlerde yaþanacak sorunlarýn 

tespiti ve çözüm önerileri ele alýndý. 

Toplantý gündemi kapsamýnda; ülkemizde yaþanan 

ekonomik  krizin  tespiti ve sürecin Odamýzdaki etki-

lerine yönelik örgütsel reflekslerin geliþtirilmesine, 
Oda örgütlülük aðýný oluþturan Þube, Ýl-Ýlçe 
Temsilcilik ve Mesleki Denetim Bürolarýnýn nitelik 
ve nicelik yönünden deðerlendirilerek 42. Dönemde 
yapýlacak çalýþmalarýn tespitine,  MMO Uzmanlýk ve 
Belgelendirme Yönetmeliði kapsamýnda verilen 
uzman Mühendis Yetki Belgelerine yönelik vizeleme 
uygulamalarý ve karþýlaþýlan sorunlara iliþkin konular 
ele alýndý. MÝEM kapsamýnda verilen eðitimler 
nitelik ve nicelik yönünden deðerlendirilerek 42. 
Dönemde açýlmasý düþünülen yeni eðitim önerileri 
oluþturuldu. MMO LPG kontrol noktalarýnda çalýþan 
Oda teknik görevlilerine yönelik eðitimler,  Yapý 
Denetim Kanunu ve Uygulama Yönetmeliði kapsa- 
mýnda yapý denetim firmalarýnda çalýþan üyeleri- 
mizin çalýþma koþullarý ve sorunlarýnýn tespiti 
amacýyla Þubelerde yapýlacak çalýþmalar , Teknik gö- 
revlilere iliþkin yapýlacak çalýþmalar deðerlendirildi. 
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ABD'nin Irak'ý iþgalinin 5'inci yýlý dolayýsýyla binlerce insan 15 
Mart 2008 tarihinde Kadýköy Ýskele Meydaný'nda toplandý. 
Ýstanbul Meslek Odalarý Koordinasyonu'nun örgütlediði 
mitinge, Þube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Þubemiz üyeleri 
de katýlarak, pankartlarla, sloganlarla barýþ taleplerimizi dile 
getirdi.  Ankara'dan ve diðer illerden de katýlýmýn olduðu 
mitingde, örgütler adýna ortak açýklama TMMOB Yönetim 
Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý tarafýndan yapýldý.

Mehmet Soðancýnýn yapmýþ olduðu konuþmasýnýn tamamý þu 
þekildedir.

"Merhaba iþgal ve savaþ karþýtlarý, 
Merhaba mücadele arkadaþlarým,
Merhaba emek ve meslek örgütlerinin, 
partilerin, platformlarýn, inisiyatiflerin 
temsilcileri, üyeleri

IRAK ÝÞGALÝ BEÞÝNCÝ YILINDA KADIKÖY
 MEYDANI'NDA PROTESTO EDÝLDÝ

Hepiniz bu alana hoþ geldiniz, hepimiz bu alana hoþ 
geldik,

Bugün burada dünya çapýnda bir hareketin, küresel 
savaþ karþýtý mücadelenin bir parçasý olarak 
bulunuyoruz. Bugün burada, kýzgýnlýðýmýzý, öfke- 
mizi haykýrmak için bir aradayýz. Bugün tüm dünya- 
da on binlerce savaþ karþýtý öfkeli, bugün ve bu hafta 
tüm dünyada on binlerce savaþ karþýtý sokaklarda,

Öfkeliyiz çünkü tam 5 yýl önce bu hafta ABD 
emperyalizmi ve ortaklarý Irak'ý istila etti. 
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Sevgili arkadaþlar,

5 yýl önce ne dediysek bu gün teker teker doðrula- 
nýyor.
Ýþgalin Irak üzerinde yarattýðý etki kelimenin tam 
anlamýyla korkunç. Irak halký beþ yýldýr kanlý bir 
korku filmini bizzat yaþýyor. Irak halký beþ yýldýr 
öldürülüyor. Araþtýrmalar bir milyondan fazla 
Iraklýnýn öldürüldüðünü söylüyor. ABD emperya- 
lizmi Irak'ta çoðu çocuk bir milyondan fazla insaný 
öldürdü. Çoðu kadýn, çoðu yaþlý ve hepsi yoksul bir 
milyondan fazla insan!
Bu yüzden tek bir gün bile iþgal karþýtý, savaþ karþýtý 
mücadeleyi örgütlemeye ara vermiyoruz. Ýþte bu 
yüzden iþledikleri savaþ ve insanlýk suçlarýnýn 
hesabýný sorana kadar, ABD Irak'tan defolana kadar 
mücadele etmeye tek bir saniye bile ara verme- 
yeceðiz!

Biz 5 yýl önce de söylüyorduk, bugün tüm dünyayla 
birlikte bir kez daha haykýrýyoruz! ABD Irak'ta ne 
teröre karþý mücadele ediyor ne de demokrasi ve 
özgürlükler için. ABD Irak'ý petrol için iþgal etti. 
Þirket karlarý için iþgal etti. Enerji kaynaklarýný 
denetlemek için savaþýyor, dünya hegemonyasý için 
savaþýyor. ABD beþ yýldýr Irak'ta insanlýðýn bildiði 
tüm insanlýk ve savaþ suçlarýný iþledi ve iþlemeye 
devam ediyor. 

Sevgili arkadaþlar,

Ne yazýk ki AKP hükümeti, bu beþ yýllýk iþgale utanç 
verici bir biçimde ortaklýk ediyor. AKP Adana'yý, 
Adana'daki Ýncirlik Üssü'nü yýllardýr ABD'nin 
hizmetine sunmuþ durumda.
Ýncirlik Üssü Irak iþgalinde ABD'nin kullandýðý en 
büyük lojistik merkez durumunda. Irak'ý yakýp yýkan 
bombalarý atan uçaklar da, Iraklýlarý öldüren 
askerlerde Ýncirlik Üssü'nü kullanýyor. Kýsacasý, 
Ýncirlik Üssü, iþgalin merkezlerinden birisi.
Bugünlerde ilginç bir geliþme yaþanýyor. Ýncirlik 
Üssü 7 haftalýðýna kapatýldý. Tadilat varmýþ! Bütün 
bildiðimiz bu: Ýncirlik Üssü onarýlýyor. Ýnsanýn aklýna 
ister istemez þüphe doluyor. ABD Ýncirliði yeni 
planlarý için, yeni istila adýmlarý  için mi  þekillendiri-

yor? ABD neredeyse iki yýldýr Ýran'ý tehdit ediyor. 

Ýran'ýn nükleer enerji konusunda attýðý adýmlarý, 

dünyanýn en büyük tehlikesi olarak adlandýrýyor. 

Hepimiz biliyoruz ki ilk fýrsatýný bulduðunda ABD 

Ýran'a saldýracak. Ve yine hepimiz biliyoruz ki böyle 

bir saldýrýda Ýncirlik Üssü baþrolde olacak.

Bu yüzden diyoruz ki, madem 7 haftalýðýna 

kapattýnýz. Ýncirlik Üssü'nü ebediyen kapatýn! Ma- 

dem 7 haftalýðýna kapattýnýz, Ýncirlik üssü bir kez 

daha açýlmasýn, Irak'ta iþlenen cinayetlere daha fazla 

ortak olmasýn.

ABD'nin Irak'tan sonra Ýran'a da saldýrmasýný 

engellemek için bir kez daha hep birlikte vurgu- 

layalým: Ýncirlik Üssü Kapatýlsýn! 

Sevgili Arkadaþlar,

Önümüzdeki hafta ilginç bir geliþme daha olacak. 

Afganistan ve Irak iþgallerinin mimarý, emper- 

yalizmin Bush'tan sonraki en önemli sözcüsü ABD 

Baþkan Yardýmcýsý Dick Chenney Türkiye'ye gele- 

cek.

Uluslararasý analizciler, Chenney'in iki amacý 

olduðunu söylüyor: Birincisi ABD'nin Afganistan 

iþgalinde Türkiye'nin aktif savaþýn içinde yer 

almasýný isteyecek. Ýkincisi de: ABD'nin füze 

savunma sistemi içine Türkiye'nin de dahil edilmesi. 

Biz Chenney'e buradan sesleniyoruz. “Gelme 

istemiyoruz!”

Buradan hükümete de sesleniyoruz: Ýþgalcileri 

aðýrlamaktan, her hafta bir iþgalciyle el sýkýþmaktan 

vazgeçin. Ýþgalcilere özenmeyin. Ýþgalcilerle iþbirliði 

yapmayýn!

Sevgili mücadele arkadaþlarým,

ABD'nin 11 Eylül sonrasý uygulamaya geçtiði 

"Medeniyetler Çatýþmasý" politikasý, tüm dünyada 

özgürlüklerin kýsýtlanmasý, demokratik haklarýn 

güvenlik gerekçesiyle sýnýrlandýrýlmasýný getirmedi 

sadece. Irak iþgali, iþgal etmeye, bombalamaya, 

yakýp yýkmaya hevesli herkes için tetikleyici iþlevini 

gördü.
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Ýsrail, son iki haftadýr Filistin'i bombalýyor yine. 

ABD'nin "Yeni bir Amerikan Yüzyýlý" programý, 

Ýsrail'e her zamankinden  daha  pervasýzca Lübnan ve 

Filistin haklarýna saldýrma cüreti kazandýrýyor.
Ne yazýk ki Türkiye'de de "Küçük Amerika" ol- 

maya özenen politikacýlar eksik olmuyor. Geçti- 

ðimiz haftalarda yapýlan kara harekâtý desteðini 

ABD istihbaratýndan alan, ABD'nin Irak iþga- 

linin bir parçasý olmaya özen gösteren bir müda- 

haleydi.
Biz, Kuzey Irak'a hava operasyonlarýnýn derhal 

durdurulmasýný talep ediyoruz. Ve bir kez daha 

ama bir kez daha, halklar arasýndaki kardeþliði 

dinamitleyen, kara harekâtý gibi adýmlarýn bir 

daha asla atýlmamasýný istiyoruz.
Kürt sorununun bir tek çözümü var! Harekât, 

operasyon ve ölüm bu çözümün parçasý deðil, 

olamaz. Çözüm diyalogdan, çözüm barýþçýl 

adýmlarýn atýlmasýndan, çözüm küçük ABD 

olmaya özenmemekten geçiyor.
Çözüm demokrasinin sýnýrlarýnýn geniþletilme- 

sinden geçiyor. Çözüm, savaþa deðil, saðlýða, 

eðitime, halka yatýrým yapmaktan geçiyor. Bu 

yüzden hep birlikte, harekât gerçekleþtiðinden 

beri vurguladýðýmýz sözümüzü bir kez daha 

vurguluyoruz: Ölüm deðil Çözüm istiyoruz.

Sevgili Arkadaþlar,

ABD'nin Afganistan ve Irak iþgalleri, Ýsrail'in 

Lübnan'ý ve Filistin'i bombalamasý, Türkiye'nin 

Kuzey Irak'a harekât ya da operasyonlar yap- 

masý, küresel güvensizlik politikalarýdýr.
Irak iþgalinin beþ yýllýk maliyetinin milyarlarca 

dolar olduðunu biliyoruz. Bu kaynaklar dünya- 

daki açlýðýn, saðlýk hizmetlerindeki, eðitim 

alanýndaki eksikliklerin giderilmesine harcan- 

saydý, eþitlik ve adalet için kullanýlsaydý dünya 

çok daha güvenli bir yer olurdu.

Bizler, tüm dünyadaki, iþgal ve savaþ karþýtlarý 

beþ yýldýr mücadele ediyoruz. Beþ yýldýr "Ýþgale 

ve Savaþa hayýr!" diyoruz. Beþ yýldýr, "ABD 

Irak'tan defol!" diyoruz. ABD'yi durdurmak 

zorundayýz! Ýsrail ve Türkiye'nin sýnýrlarý geçip 

harekâtlar yapmasýna karþý sesimizi yükselt- 

meliyiz! Ýþgale maruz kalan halklarýn bu 

dayanýþmaya ihtiyacý var. Halklar arasýnda 

kardeþliðin korunmasý için bu sesin, "Barýþýn ve 

dayanýþmanýn sesi"nin çok daha güçlü bir 

biçimde haykýrýlmasýna ihtiyaç var.

Evet, sevgili arkadaþlar,

Biz biliyoruz: Baþka bir yaþam mümkündür.   

Baþ ka bir Türkiye mümkündür. Baþka bir dünya 

mümkündür.
Þimdi dünya halklarý ile birlikte ABD Emper- 

yalizmine ve iþbirlikçilerine karþý durma zama- 

nýdýr. Þimdi kapitalist küreselleþmenin saldýrý- 

larýna karþý direnme zamanýdýr. Þimdi küresel 

saldýrýya karþý küresel direniþ zamanýdýr. Þimdi 

savaþsýz, ölümsüz, sömürüsüz baþka bir dünya 

için ayaða kalkma zamanýdýr.

Þimdi haykýrma zamanýdýr: 

Kurtuluþ Yok Tek Baþýna, Ya hep Beraber, Ya Hiç 

Birimiz.
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