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Ankara�da 1 May�s Alanlarda,
Emekçilerin Coßkulu Kat�l�m�yla
Kutland��
1 May�s da emekçilerin Ankara�da bulußma noktas�
Tando¤an Meydan� oldu. �ßçilerin yan� s�ra; sivil toplum
örgütleri, siyasi dergi çevreleri, ö¤renciler, feministler
ve eßcinsel dernekleri de kutlamalara kat�ld�. 

1 May�s ißçinin, emekçinin bayram günüdür, 1 May�s
birlik, mücadele ve dayan�ßma günüdür� diyen TMMOB,
örgütlü oldu¤u tüm illerde emek örgütlerinin düzenledi-
¤i 1 May�s mitinglerinde ißçilerle, emekçilerle omuz
omuza durdu. Ankara�da yap�lan mitinge kat�lan
TMMOB Yönetim Kurulu Baßkan� Mehmet So¤anc� da
konußmas�n�n bir bölümünde ßunlar� söyledi: �Emper-
yalizm dünya halklar�na savaß açt�. Hani küreselleßme ile
bar�ß, adalet, kardeßlik, özgürlük gelecekti. Hani bütün
insanl�k kardeßlik içinde yaßayacakt�. Hay�r. Küreselleß-
me, dünya halklar�na aksine daha fazla yoksulluk, daha
fazla ißsizlik, daha fazla açl�k, daha fazla savaß ve daha
fazla ölüm getirdi. Küreselleßme bu gün Irak�ta yüre¤i su-
san çocuktad�r. Yar�n küreselleßme �ran�l� bir çocu¤un
yüre¤ini durduracakt�r. 

Siyasal iktidar� uyar�yoruz:

ABD emperyalizminin yüzy�l�n felaketi oldu¤unu bilmiyor
musun? Hala ö¤renmedin mi? 

ABD emperyalizminin insanl�¤�n baß�na gelen, gelmiß
geçmiß en büyük bela oldu¤unu bilmiyor musun?

Iraktaki ißgalinin üçüncü y�l�nda sonuç ortada. Yüz binin
üzerinde Irakl� öldü. Binlerce Irakl� çocu¤un art�k yürek
at�ßlar� yok. Bunun sorumlusunun ABD emperyalizmi ol-
du¤unu bilmiyor musun?

Sevgili dostlar, 

Ülkemizde ne yaßan�yor? Gerçekleßtirilen düzenlemele-
rin hemen hepsi sermayenin küreselleßmesinin gereksi-
nimleri do¤rultusundad�r. Yap�lan, ülkenin bir bütün ola-
rak uluslararas� sermayenin rant alan� haline getirilmesi-
dir. Yap�lan eme¤e ve demokrasiye karß� savaß açmakt�r.
Siyasal iktidar, reform uygulamalar� ad� alt�nda IMF ve
Dünya Bankas� programlar�n� hayata geçirmeye devam
ediyor. Bu program eme¤in, çal�ßan�n, emekçinin, yoksu-
lun, k�sacas� bu ülkenin halk�n�n program� de¤ildir. Ken-
dinden öncekilerden daha baßar�l� bir IMF�ci olan bu ikti-
dar�n uygulamalar�, emekçiye, asgari ücretle çal�ßana,
emekliye, ißsize, esnafa ve köylüye karß�d�r. Bunlar�n

program� insan�m�z�n gelece¤ini karartan, insan�m�z� yok-
sullu¤un içine iten bir programd�r. 

Bu programdaki Özelleßtirme uygulamalar� talan uygula-
malar�d�r.

Sa¤l�k ve sosyal güvenlik yasalar�, paran kadar sa¤l�k de-
mektir. Mezarda emeklilik demektir. Hastan�n müßteri,
hastanenin sa¤l�k ißletmesine dönüßtürülmesidir. 

Kamu Yönetimi Yasas�, vatandaß�n müßteri, ülkenin pa-
zar haline getirilmesidir. 

Kamu Personel Yasas�, iß güvencesiz, performansa göre
sözleßmeli çal�ßma demektir. 

Yerel Yönetim Yasas�, yerelleßerek hizmetlerin özelleß-
tirmesi demektir. 

Bunlarla bu ülkede tam bir sosyal-ekonomik y�k�m yap�l-
maktad�r.

� Þimdi hep birlikte �kurtuluß yok tek baß�na ya hep be-
raber ya hiç birimiz� deme zaman�d�r.�

1 May�s��n resmi tatil olmas�n� isteyen ve hükümetin
Sosyal Güvenlik yasalar�n� protesto eden konußmalar�n
ard�ndan, Türkçe ve Kürtçe ßark�lar�n söylendi¤i bir kon-
ser verildi.Geniß bir kat�l�m�n sa¤land�¤� 1 May�s �ßçi
Emekçi Bayram� olays�z bir ßekilde son buldu.

Çernobil�i Unutma! Nükleer Santrale
Hay�r Sinop Mitingi Yap�ld��
Sinop�ta kurulmas� düßünülen Nükleer Santrallere kar-
ß� olanlar 29 Nisan 2006 da Sinop�ta mitingte bir araya
geldi.

Nükleer Santral karß�t� Platform taraf�ndan düzenlenen
mitinge TMMOB taraf�ndan yollanan mesaj Enerji Çal�ß-
ma Grubu Baßkan� Cengiz Göltaß taraf�ndan okundu.

ABD D�ßißleri Bakan��n�n Ankara�ya
Gelißi Protesto Edildi�
ABD D�ßißleri Bakan� Condolezza Rice��n Ankara�ya ge-
lißini protesto etmek amac�yla Ankara�daki sendika,
meslek örgütleri ve siyasi partilerin kat�l�m�yla 25 Nisan
2006 Sal� günü ABD Büyükelçili¤i önünde bas�n aç�kla-
mas� ve protesto eylemi gerçekleßtirildi.

Sosyal Sigortalar ve
Genel Sa¤l�k Sigortas�
Yasa Tasar�s� Protesto Edildi�
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l�k Sigortas� Yasa Tasar�-
s��n� protesto etmek için D�SK, KESK, TTB, TMMOB�nin
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ça¤r�s�yla 18 Nisan�da Ankara�ya gelen emekçiler, K�z�-
lay�dan Meclis�e insan zinciri olußturdu.

Devrimci �ßçi Sendikalar� Konfederasyonu (D�SK), Kamu
Emekçileri Sendikalar� Konfederasyonu (KESK), Türk
Tabipler Birli¤i (TTB) ve Türk Mimar Mühendisler Odala-
r� Birli¤i�nin (TMMOB) ça¤r�s�yla ö¤le saatlerinde K�z�-
lay�da bulußan eylemciler, tek s�ra halinde zincir olußtu-
rarak Mithatpaßa, Meßrutiyet caddeleri ve Atatürk Bul-
var� güzergah�ndan, TBMM�ye yürüyüße geçtiler.

Baz� sivil toplum kurulußlar�yla siyasi partilerin de des-
tek verdi¤i eylem s�ras�nda zamam zaman polisle ey-
lemciler aras�nda tart�ßmalar yaßand�. Orman Bakanl�¤�
önünde yolu trafi¤e kapatan Halkevleri üyelerine polis
müdahale etti. Müdahale s�ras�nda yaßanan arbedede
çok say�da Halkevleri üyesi ve bir polis müdürü yaralan-
d�. Polis havaya ateß açt�. Arbede sonras�, çevik kuvvet
ekiplerinin olußturduklar� kordonu kald�rmas�n�n ard�n-
dan Meclis Dikmen Kap�s� önünde yürüyüßleri tamamla-
yan eylemciler burada oturma eylemi gerçekleßtirdi-
ler.KESK Genel Baßkan� Dr. �smail Hakk� Tombul ve
D�SK Genel Baßkan� Süleyman Çelebi burada birer ko-
nußma yaparak yasa tasar�s�n�n derhal geri çekilmesini
istediler.

Aç�klaman�n ard�ndan, D�SK Genel Baßkan� Çelebi,
KESK Genel Baßkan� Tombul, TMMOB Baßkan� Mehmet
So¤anc� ve TTB Merkez Konseyi �kinci Baßkan� Metin
Bakkalc�, tasar�n�n görüßmelerini izlemek üzere
TBMM�ye gitti. Meclis önünde ilk kez bir oturma eyle-
mi gerçekleßtirildi. Saat 17:30�a kadar süren oturma
eylemi boyunca hükümeti ve yasa tasar�lar�n� protesto
eden sloganlar at�ld�, türküler söylendi.

Genel baßkanlar Meclis oturumundan ç�k�p oturma ey-
lemine geldiler ve birer konußma yapt�lar. �AKP�nin hal-
ka karß� suç ißledi¤i, halk�n de¤il IMF�nin iradesini tan�d�k-
lar� ve ç�kar�lan yasalara karß� eylemlerin devam edece-
¤i� aç�klamalar�n�n ard�ndan eylem sona erdi.

TMMOB Kamu Çal�ßan� Üyeleri �çin
Meclise Yürüdü�
TMMOB, Kamuda çal�ßan mühendis, mimar ve ßehir
planc�lar�n�n ücret yetersizli¤i ve ücret adaletsizli¤ine
yönelik hakl� taleplerini içeren dilekçesini iletmek üzere
yaklaß�k 07 Mart 2006 günü 500 kißilik kitlesel bir kat�-
l�mla Meclis�e yürüdü.

TBMM önünde TMMOB Yönetim Kurulu Baßkan� Meh-
met So¤anc� yapt�¤� bas�n aç�klamas�nda ßunlar� söyle-

di: �Bu süreçte, çeßitli gerekçelerle ek ödeme alamayan
yaklaß�k 1.400.000 kamu çal�ßan�na �denge tazminat��
ad�yla 2006 y�l� için toplam 80 YTL ek ödeme yap�lmas�-
n� öngören yasa tasar�s�, bu gün TBMM gündemindedir. 

TMMOB; �ücret yetersizli¤i ve dengesizli¤i� sorununu gi-
dermeye yönelik girißimleri �ilke� olarak olumlu bulmak-
tad�r. Ancak yaßanan süreç ve haz�rlanan tasar� bu ama-
ca hizmet etmemektedir.

TMMOB, kamuda çal�ßan mühendis, mimar ve ßehir
planc�s� üyeleri ad�na diyor ki:

- Kamuda çal�ßan 25 y�ll�k meslektaßlar�m�z�n ücretleri
2000 Dolar düzeyine ç�kar�lmal�d�r.

- Ayn� ißi farkl� kurumda yapanlar ayn� düzenlemeye tabi
olmal�d�r. 

- �Eßit iße eßit ücret� verilmelidir. 

- Kamu görevlileri aras�nda ayr�mc�l�k yap�lmadan, getiri-
lecek ek tazminatlardan tüm mühendis, mimar ve ßehir
planc�s� kamu çal�ßan� yararlanmal�d�r.

- Meslektaßlar�m�z aras�nda rekabet ortam� ve huzursuz-
luk yaratacak ßekilde farkl� kurumlara sa¤lanacak
�özel� avantajlar ortadan kald�r�lmal�d�r.

- Tasar�daki �ek özel hizmet tazminat�� kapsam�nda, ha-
len 125 puan alan geniß kesimin tümüne ayr�ms�z 100
YTL art�ß yap�lmal�d�r. 

- Mühendislik hizmetinin niteli¤inin yaln�zca �arazi-bü-
ro� ayr�m� ile ölçülemeyece¤i herkes taraf�ndan bilin-
melidir.

- Yat�r�m ödeneklerin k�s�ld�¤� ve araziye gitmenin nere-
deyse olanaks�z duruma geldi¤i bir süreçte, �aç�k ça-
l�ßma mahallerinde fiilen çal�ßma� gibi herhangi bir k�-
s�tlama konulmaks�z�n tüm mühendis, mimar ve ßehir
planc�lar� �ek arazi tazminat��ndan yararlanmal�d�r. 

- Arazide çal�ßan meslektaßlar�m�z�n ekonomik sorunla-
r�, yeterli düzeye ç�kar�lacak gündeliklerle çözülmelidir. 

- Kurum ayr�m� yarat�lmaks�z�n, tüm kurumlardaki mü-
hendis, mimar ve ßehir planc�lar�na tasar�da yer alan
200 YTL �ek ödeme� yap�lmal�d�r..

- Öngörülen ücret iyileßtirmeleri emekli meslektaßlar�m�-
z�n ücretlerine de yans�t�lmal�d�r.

- Mühendislik hizmetlerini devletin as�l hizmetleri aras�n-
dan ç�kararak getirilecek sözleßmeli statü ile çal�ßanla-
r�n iß güvencesiyle birlikte sosyal haklar�n� da ortadan
kald�racak �Kamu Personel Yasas�� Tasar�s� Tasla¤�,
TBMM gündemine gelmeden TMMOB�nin taleplerini
içerecek ßekilde de¤ißtirilmelidir.�


