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DİSK Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Lami Özgen, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
TTB Merkez Konsey Üyesi Hüseyin Demirdizen, 31 
Mart 2015 Salı günü DİSK Genel Merkezi’nde bir basın 
toplantısı düzenleyerek, 1 Mayıs’ı tüm sendikalarla bir-
likte Taksim’de kutlamak istediklerini açıkladı.

Basın toplantısında ortak metin DİSK Başkanı Kani Beko 
tarafından okundu.

UMUT 1 MAYIS’TA, UMUT 1 MAYIS 
MEYDANINDA

1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma gününü 
Türkiye’nin dört bir yanında kitlesel ve coşkulu bir bi-
çimde kutlamak için hazırlıklara başladığımızı duyurmak 
amacıyla bugün burada bir aradayız.

Bizler, yılın 365 günü alınteri döken, bu ülkede üretilen 
her şeyi ama her şeyi üretenleriz. Bizlerin 1 Mayıs’ta söy-
leyecek sözü, büyüteceği bir umudu var:
Taşeron çalışma başta olmak üzere tüm kölece çalış-
tırma biçimlerine karşı insanca çalışmak ve insanca yaşa-
mak istiyoruz.
İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücret ve sosyal haklar 
istiyoruz.
Grev, örgütlenme ve toplusözleşme hakkımızı istiyo-
ruz.
Çalışırken ölmek, sakat kalmak, hastalanmak istemi-
yoruz.
Kıdem tazminatımız gaspına karşı iş güvencemize sa-
hip çıkıyoruz.
Kadınları toplumsal yaşamdan dışlayan zihniyeti, bu 
zihniyetin yarattığı şiddeti ve kadınların ucuz-güvencesiz 
işlerde kölece çalıştırılmasını reddediyoruz.
Biz işçiler, kamu emekçileri, mühendisler, hekimler, 
kadınlar, gençler, emekliler, kar amacı güden bir anonim 
şirketin köleleri değil, demokratik bir ülkenin eşit yurt-
taşları olmak istiyoruz.
Baskılara karşı özgürlük, yağma ve talana karşı eşitlik, 
ayrımcılığa karşı kardeşlik, savaşa karşı barış istiyoruz. Ve 
bu özlemlerimizin iç güvenlik yasası adı verilen fiili sıkıyö-
netim uygulamaları ile bastırılamayacağını ifade ediyoruz.

UMUT 1 MAYIS’TA, UMUT 1 MAYIS MEYDANINDA
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, “Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs”ın, insanca yaşanacak ücret ve 
çalışma koşulları ile barış, demokrasi ve özgürlükler talepleriyle ülke genelinde kutlanması ve İstanbul kutlama-
larının Taksim’de yapılması için çağrıda bulundu.  

Ve en önemlisi emeğimize, hukuka, haklarımıza, tari-
himize, kaybettiğimiz arkadaşlarımızın anısına saygı isti-
yoruz.
İstanbul’da 1 Mayıs’ı Taksim’de, işçilerin yaşamını yi-
tirdiği 1 Mayıs alanımızda kutlamak istiyoruz.Ve çocuk-
larımızla, karanfillerimizle, türkülerimizle gideceğimiz 1 
Mayıs Alanı’yla ilgili söz hakkımıza saygı duyulmasını is-
tiyoruz.
M1 Mayıs meydanında 1 Mayıs kutlama isteğimiz basit-
çe teknik bir tercih değildir.Evet mesele 3-5 meydandan 
hangisinde 1 Mayıs’ın kutlanacağına dair teknik bir mese-
le değildir.
Biz emeğimize saygı için Taksim’de olmak istiyoruz. 
Yılın 365 günü ülkenin tüm değerlerini, güzelliklerini üre-
tirken biz eziliyoruz, hor görülüyoruz, yok sayılıyoruz. 
Sefalet ücretleriyle, güvencesiz, çalıştırılıyoruz. İşçi sağlığı 
ve iş güvenliği önlemleri alınmadığı için hayatımızdan olu-
yoruz. Çalışırken aç kalıyoruz, sakat kalıyoruz, ölüyoruz. 
Tüm bunları yaşarken, nice mücadeleler sonucu, nice 
bedeller ödememizin ardından resmi tatil haline gelen1 
Mayıs’ta, emeğe ve onun taleplerine saygı gösterilsin is-
tiyoruz.
Biz hukuka saygı için Taksim’de olmak istiyoruz.Bu 
talebimiz yüzünden çok bedeller ödedik ancak tüm mah-
kemelerden beraat ettik. En son 2014 1 Mayıs’ı ile ilgili 
dava sonucunda“işçileri 1 Mayıs için Taksim’e çağırmak 
suç değildir” dendi. Öte yandan, 1 Mayıs’ta Taksim yasağı 
ile ilgili hükümet AİHM’de mahkum oldu. 1 Mayıs ile ilgili 
ulusal ve uluslararası mahkeme kararlarına saygı gösteril-
mesi talebiyle 1 Mayıs’ta Taksim’de olmak istiyoruz.

Biz haklarımıza saygı için Taksim’de olmak istiyoruz. Bu 
ülkede işçilerin, kamu emekçilerinin, emeğiyle geçinen 
herkesin en temel Anayasal hakları ayaklar altına alını-
yor. Sendikalı olmak en yaygın işten çıkarma gerekçesi 
haline geldi. Anayasa’daki sınırlı grev hakkı bile tamamen 
yasaklandı. Taşeron işçilere kadro hakkı veren mahkeme 
kararları ayrım yapılmaksızın uygulanması gerekirken, ül-
keyi yönetenler hala bu kararlara uymuyor. Haklarımıza 
saygı gösterilmesini istediğimiz için 1 Mayıs’ta Taksim’de 
buluşma çağrısı yapıyoruz.
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2014 1 Mayıs’ı ile ilgili DİSK Genel Başkanı Kani 
Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK 
Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve dönemin TTB 
Merkez Konseyi Başkanı Ahmet Özdemir Aktan 
hakkında İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın ikinci duruşması 24 Mart 2015 tarihin-
de yapıldı.

Avukatların ve yöneticilerin son savunmalarında, 
1Mayıs’ta işçileri Taksim’e çağırmanın suç olmadığı, 
1 Mayıs’ı Taksim’de kutlama hakkının engellemesinin 
suç olduğu dile getirildi. Savunmaların ardından, “Suç unsuru oluşmadığı” gerekçesiyle beraat kararı verildi.

1 MAYIS 2014 DAVASINDA BERAAT
DİSK-KESK-TMMOB-TTB yöneticilerinin  “Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtmak” 
ile suçlandığı 2014 1 Mayıs’ı davasında beraat kararı çıktı.

Tarihimize, kaybettiğimiz arkadaşlarımızın anısına say-
gı için Taksim’de olmak istiyoruz. 1 Mayıs 1977’deki 
kontrgerilla saldırısında kaybettiğimiz işçi arkadaşlarımızı 
unutmuyoruz. Onların katillerinin yakalanmamış olması-
nı, 12 Eylül darbesine giden süreci başlatan bu saldırının 
aydınlatılmamasını affetmiyoruz. Türkiye’de bir kez daha 
katliamlar, darbeler olmasın diye, bu karanlık planlar ar-
kadaşlarımızın anısının ışığıyla gün yüzüne çıksın, katiller 
amacına ulaşamasın diye 1 Mayıs’ta Taksim’de olmak is-
tiyoruz.

1 Mayıs dünyanın bir çok ülkesinde resmi tatildir. Ve 
dünyanın her yerinde 1 Mayıs’lar kentlerin en merkezi 
meydanlarında kutlanır. Çünkü 1 Mayıs günü hayat du-
rur. Türkiye’de de pek çok ilde böyle olacak, kentlerin 
en merkezi meydanları işçi sınıfıyla buluşacak. Biz istiyo-
ruz ki İstanbul’da da bir gün olsun işçiler ve talepleri ken-
tin en merkezi meydanına, Taksim’e taşınsın. 1 Mayıs’ı 
Taksim’de kutlamak için bir araya gelen DİSK-KESK-
TMMOB-TTB olarak dost emek-meslek örgütleriyle, 
demokratik kitle örgütleriyle, emek dostu siyasi parti 
liderleriyle görüşmelere başlayacak ve onlarla bu süreci 
kol kola örgütleyeceğiz. 

Bunların yanı sıra, dört örgütün Genel Başkanları ola-
rak, İçişleri Bakanı ile görüşme talebimizi bugün kendi-
lerine ilettik. Biz bu görüşmeye, 2010-2011 ve 2012’de 
Taksim’de yüz binlerle gerçekleşen, coşku dolu, bir kişi-
nin bile burnunun kanamadığı dünyanın en kitlesel 1 Ma-

yıs kutlamalarını bir kez daha yaşatma talebimizle gidiyo-
ruz. Umarız bu adımımızın karşılığını alırız. Umuyoruz ki 
1 Mayıs Birlik-Mücadele ve Dayanışma günü hukuk dışı, 
vicdanları sızlatan bir yasak inadıyla İstanbulluya ve işçile-
re zehir edilmez. 

Bunlar bizim umudumuz. Biz 1 Mayıs’ta umudu örgüt-
leyeceğiz. Emeğin umudu, emeğin onuru, emeğin hakkı, 
emeğin hukuku, emeğin tarihi ve emeğin değerleri için 
kol kola omuz omuza olacağız. Türkiye seçimlere gider-
ken toplumu gererek oy toplama hesaplarına karşı biz 
karanfillerimizi kuşanacağız. Ötekileştirici nefret söylem-
lerine karşı şarkılarımızla-türkülerimizle emeğin umutlu 
davasında bütünleşeceğiz.

Yağmanın-talanın değil eşitliğin, savaşın değil barışın, bas-
kıların değil özgürlüğün, karanlığın değil aydınlığın, ayrım-
cılığın değil kardeşliğin, yalanın değil hakikatin egemen ol-
duğu bir ülke için umut işçi sınıfında, umut emekte, umut 
kamu çalışanlarında, umut bu ülkenin mühendislerinde, 
hekimlerinde. Umut kadınlarda, gençlerde, emekliler-
de… Umut birliğimizde, mücadelemizde, dayanışmamız-
da. Umut 1 Mayıs’ta, umut 1 Mayıs meydanında!

Başta İstanbul’da Taksim Alanı olmak üzere, Türkiye’nin 
tüm illerinde, emek taleplerimizi, barış, özgürlük, eşitlik 
ve demokrasi özlemlerimizi 1 Mayıs meydanlarında hay-
kırmak için, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak tüm 
emek ve meslek örgütlerini, siyasi çevreleri, demokratik 
kitle örgütlerini omuz omuza olmaya çağırıyoruz.

Sevgili Üyemiz,

Bildiğiniz gibi; TMMOB, SGK ile yaptığı protokolün ar-
dından mühendis, mimar, şehir plancılarının asgari ücre-
tini belirlemeye başladı. İlk olarak 2013 yılında hayata ge-
çirilen asgari ücret her yılın Aralık ayında yeniden tespit 
ediliyor. 2015 yılı için asgari ücret brüt 3000 TL olarak 
belirlendi.

Asgari ücret ne demek?

Asgari ücret; ücretli mühendislerin belirlenen ücretin al-
tında çalıştırılmalarını önleyecek bir haktır.  Asgari ücret, 
düşük ücretle çalışmanın ve eksik SGK bildirimlerini en-
gelleyebilecek bir sınır çizmektedir. 

2015 yılı Ocak ayı itibari ile geçerli olan bu ücretin altında 
çalışmalarının önüne geçmek için süreç nasıl işleyecek?

Elbette ki çalışma yaşamındaki her hak gibi, belirlenen 
asgari ücretin, ücretli mühendislerin, üyelerimizin çalış-
ma yaşamındaki gerçek alt sınır ücreti olabilmesi ancak 
bir mücadele süreciyle gerçekleşecektir. Bu mücadelede 
odalarımızın ve üyelerimizin üzerine düşen görevler bü-
yük önem taşımaktadır.

Gelinen bu aşamada sürecin iki yönünden bahsedebiliriz: 
SGK ile odamız ve üyelerimiz.

SGK ne yapacak?

TMMOB’nin SGK ile yaptığı protokol gereği SGK, prim 
bedelleri üzerinden denetime başlayacak. SGK’nın mes-
lek kodlarını dikkate alarak yapacağı denetimde brüt 
3000 TL’nin altında belirlenen bildirimler sorgulanacak 
ve asgari ücret bilgisi iletilerek gereğinin yapılması sağ-
lanacak.

Üyesi olduğunuz odanız ne yapacak?

Odalarımız asgari ücretin hayata geçmesi için çalışmala-
rına başlamıştır. Başta, insanca yaşam ücreti olarak tarif-
lediğimiz asgari ücret çalışmasının duyurusunu yaygınlaş-

ÜCRETLİ ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCISI ÜYELERİMİZE
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, SGK ile imzalanan protokol gereği her yıl için belirlenen 
MMŞP asgari ücretinin yaygınlaştırılması konusunda duyarlılığın artırılması için 30 Mart 2015 tarihinde bir 
mesaj yayımladı.

tırmakta ve bu doğrultuda ücretli çalışan tüm üyelerimize 
ulaşarak bilgilendirme yapılmaktadır.

Ücretli üyelerimizin bilgilerini SGK’ya iletilerek, deneti-
min farklı meslek kodlarıyla çalışan-çalıştırılan tüm üye-
lerimizi içine alacak biçimde genişletilmesini sağlayacağız. 
Ayrıca odalarımız 3000 TL’nin altında yatan prim tespit-
lerini SGK’ya iletecek ve gereğinin yapılmasını talep ede-
cektir. Eksik bildirimlerin muhatabı olan işyerlerine oda-
larımızca uyarı yazısı gönderilip süreç takip edilecektir.

Sizler ne yapabilirsiniz/ne yapmalısınız?

Odanız ile irtibata geçmeniz ve  asgari ücret çalışmasını 
birlikte sürdürmeniz insanca yaşayacak ücret mücadele-
sinin ilerlemesi için önemli bir adımı oluşturuyor.

Sevgili Üyemiz,

Çalışma yaşamlarımızda güvencesizliğin farklı biçimlerini 
yaşarken düşük ücretle çalışmaya/çalıştırılmaya karşı baş-
lattığımız asgari ücret çalışmasının güvenceli bir çalışma 
yaşamı için önemli bir basamak olduğunu düşünüyoruz. 
Sizinle dayanışma halinde sürdüreceğimiz çalışmalarda 
kısa vadede olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz.  

Düşük ücretle çalışmaya ve eksik SGK bildirimlerine kar-
şı birlikte mücadele edelim. Haklarımıza sahip çıkalım.

 Mehmet Soğancı
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Tünel’de toplanan grup “Faşizme teslim olmayaca-
ğız” ve “İç güvenlik Yasasına Hayır” pankartlarıyla yü-
rüyüşe başladı. Galatasaray Lisesi önünde son bulan 
yürüyüşün ardından açıklama yapan İstanbul Tabip 
Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez, insanların fikir-
lerini dile getirmesinin demokrasinin bir gereği oldu-
ğunun belirterek “Korktuklarından bunu yapıyorlar, 
yılmayacağız, devam edeceğiz” dedi.

Ardından DİSK, KESK, TMMOB, TTB adına ortak 
basın açıklamasını KESK İstanbul Şubeler Platformu 
Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Turgut Yokuş yaptı. DİSK, KESK, TMMOB, TTB tarafından 
yapılan açıklamada; yasanın sadece hukuka değil akla, mantığa ve vicdana da tümüyle aykırı olduğunu belirtilerek 
“zorba ve baskı yasalarına karşı direnmeyi sürdüreceğiz” denildi.

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB İÇ GÜVENLİK PAKETİ’NE KARŞI YÜRÜDÜ
DİSK, KESK, TMMOB, TTB, Meclis’te kabul edilen “İç Güvenlik Paketi”ni 28 Mart 2015 Cumartesi günü 
Tünel’den Galatasaray’a yaptığı yürüyüşle protesto etti.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın TMMOB’nin çalışmaları ve TMMOB Yasası değişikliğine karşı 
yürütülen mücadele ile bilgilendirmesi ve TMMOB Seçim Bildirgesi’nin özet bir sunumuyla başlayan toplantıda söz 
alanlar TMMOB Yasası kampanyası, ülke gündemi ve genel seçimler üzerine değerlendirmede bulundu.

Toplantıda sırasıyla; Hüseyin Alan (JMO), Hüseyin Yeşil (EMO), Ali Ekber Çakar (MMO), Güniz Gacaner (MMO), 
Yavuz Önen (TMMOB Eski Başkanı), Necmi Ergin (MADENMO), Jale Alel (İMO), Ertuğrul Candaş (HKMO), Fırat 
Dolu (MADENMO), Erdal Apaçık (EMO), Tezcan Candan Karakuş (MO), Ali Ekinci (MO), Vahap Tuncer (ZMO), 
Cemal Gökçe (İMO), N. Kemal Kaya (MO), Ali Uğurlu (KMO), Neşet Aykanat (MMO), Anıl Asil (İMO), Ayşegül İbici 
Oruçkaptan (PEYZAJMO), Tevfik Peker (MMO) ve  Neriman Usta (TMMOB) konuştu.

TMMOB 43. DÖNEM 2. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB 43. Dönem 2. Danışma Kurulu toplantısı 14 Mart 2015 Cumartesi günü Teoman Öztürk Öğrenci Evi 
ve Sosyal Tesisi’nde yapıldı.

Kobane’nin yeniden inşa süreci ile ilgili olarak görüşmelerde 
bulunmak için yapılan ziyarette heyet Mürşitpnar sınır kapı-
sından Kaymakamlık izni ile Kobane’ye geçti.

Heyetin ilk görüşmesi Kobane Yürütme Meclisi Başkan 
Yardımcısı Berivan Hesen, Toplumsal İşler Konseyi Başkanı 
Mehmud Beşar ve beraberindekiler ile oldu. İkinci görüşme 
Kobane’de halen yaşamakta olan 11 mühendis ve mimar ile 
yapıldı. TMMOB heyeti üçüncü görüşmeyi Kobane Kanton 
Başkanı Enver Müslüm ile gerçekleştirdi. Görüşmelerde 
TMMOB heyeti Kobane’nin yeniden inşası için yürütülen ça-
lışmalar ve kantondaki son duruma ilişkin detaylı bilgiler aldı.

TMMOB heyeti daha sonra Kobane’li mühendis ve mimarlar ile kent sokaklarında dolaşarak gözlemlerde ve tespitler-
de bulundu.

Heyet 19 Mart 2015 tarihinde Diyarbakır’da önce DTK Kobane İnşa Komitesi heyeti ile, sonra Diyarbakır Büyükşehir 
Belediye Eşbaşkanı Fırat Anlı ile, 20 Mart 2015 tarihinde de Suruç Belediyesi Eşbaşkanı Zuhal Ekmez ile görüşmelerde 
bulundu.

TMMOB’DEN KOBANE ZİYARETİ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 2. Başkan Züber Akgül, Sayman Bahattin Şahin, Genel 
Sekreter Dersim Gül,  MMO Başkanı Ali Ekber Çakar, İMO Diyarbakır Şube Başkanı Turan Kapan, HKMO 
Diyarbakır Şube Başkanı Can Deniz Akdemir’den oluşan TMMOB heyeti 20 Mart 2015 tarihinde Kobane’yi 
ziyaret etti.

Diyarbakır İKK’nın IŞİD’ın saldırılarından kaçan Şengal 
ve Kobane halkları için “Kış Kapıda, Şengal ve Kobane 
Dışarda! Konteyner Kente Destek Ol!” başlıklı kampan-
ya yapılması talebinin; TMMOB Yönetim Kurulu’nun 
18 Ekim 2014 tarihli toplantısında; uygun bulunması ve 
kampanyaya destek konusunda odalara çağrı yapılması 
kararı ile başlayan ve kısa sürede Suruç’ta Belediye’nin 
gösterdiği yerde kurulan konteyner kentte 85 konteyner 
bulunuyor.

TMMOB SURUÇ KONTEYNER KENTİ ZİYARET ETTİ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 2. Başkan Züber Akgül, Sayman Bahattin Şahin, Genel 
Sekreter Dersim Gül,  MMO Başkanı Ali Ekber Çakar, İMO Diyarbakır Şube Başkanı Turan Kapan, HKMO 
Diyarbakır Şube Başkanı Can Deniz Akdemir’den oluşan TMMOB heyeti 20 Mart 2015 tarihinde TMMOB 
tarafından Suruç’ta kurulan Konteyner kenti ziyaret etti.


