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REKABET KKURUMU KKARARI 

DANIÞTAY'DA
Rekabet Kurumu'nun, TMMOB ve baðlý odalarýn asgari ücret

uygulamalarý ile ilgili, 22.01.2002 tarih ve 02-04/40-21 sayýlý
gerekçeli kararý 10 Nisan 2003 tarihinde Birliðimize teblið edildi.
Sözkonusu kararda;

TMMOB'nin  
1- 'Serbest mühendislik, mimarlýk ve þehir plancýlýðý alanlarýnda

yaptýðý düzenlemeler aracýlýðý ile genel kurullarýnda alýnan karar-
lara dayalý olarak serbest mühendislik ve mimarlýk hizmetlerinin
asgari ücretlerini tesbit esaslarýný belirlemesi, baðlý odalarýn asgari
ücretleri tesbit ve denetleme sistemini getirmesi ve uygulamada
asgari ücretlere riayet edilmesini saðlamaya yönelik eylemlerde
bulunmasý nedeniyle 4054 sayýlý Kanun'un yürürlüðe girmesinden
ve Rekabet Kurulu'nun teþkilatýný oluþturduðunu 1997/6 sayýlý
Teblið ile bildirmesinden sonra da ortadan kaldýrmayarak devam
ettirmesi suretiyle 4054 sayýlý Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiðine,

2-Baðlý odalarýn üyesi olan teþebbüslerin verdikleri hizmetlere
karþýlýk alacaklarý bedellerin en alt sýnýrýnýn belirlenmesini ve buna
aykýrý davranýþlarýn cezalandýrýlmasýný öngören karar, düzenleme
ve uygulamalarýnýn, 4054 sayýlý Kanun'un 4.maddesini ihlal etmesi
nedeniyle, ayný Kanun'un 9.maddesinin ilk fýkrasý uyarýnca, reka-
betin tesisini ve ihlalin giderilmesini temin etmek üzere, Odalar
aracýlýðýyla Odaya üye olan teþebbüslerin asgari hizmet bedel-
lerinin belirlemesini zorunlu kýlan ve bunun altýnda ücretle hizmet
verilmesini yasaklayan karar ve uygulamalarýna son vermesi;

hükümleri yer almaktadýr. 
Kararýn BÝrliðimize tebilið edilemesinden sonra, Rekabet

Kurumu kararýnýna karþý Danýþtay'a "yürütmeyi durdurma istemli"
dava açýlmýþ ve 6 Haziran 2003 tarihinde gerçekleþtirilen Yönetim
Kurulu toplantýsýnda ise;

Bu konuda çalýþmalar yapan TMMOB SMM Komisyonu'nun
raporu ve Oda Baþkanlarý toplantýsýndaki Odalarýmýzýn görüþleri
doðrultusunda, mesleki denetim uygulamalarýnýn yürürlükte
olduðu, Odalarýn mesleki denetimle ilgili usul, esas ve ücretleri
belirlemeye yetkili olduklarýnýn Rekabet Kurulu kararý sonrasýnda
da tekrar belirtilmesinde yarar görülerek bu konuda bir yönetim
kurulu kararý alýnmýþtýr.
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Çeþitli kanunlarda deðiþiklik yapan kanun tasarýsý,
TBMM'de kabul edilmiþtir. Bu Yasa ile ilgili
söylenecek çok þey bulunmaktadýr. Ancak,

konunun yaþamsal önemi nedeniyle Yasanýn imar affý getiren
4. maddesine iliþkin görüþlerimizi bir kez daha kamu oyuyla
paylaþmak gereðini duyuyoruz.

Öncelikle, Tasarýnýn 9. maddesi ile Geçici 2. maddesinin
kabulü için gerekli olduðu belirtilen "nitelikli çoðunluðun",
Tasarýnýn imar affýný düzenleyen 4. maddesi için de geçerli
olmasý gerektiðini düþünüyoruz. Nitelikli çoðunluðun
saðlanamamýþ olmasý, bu maddenin de kabul edilmediði
anlamýna gelmektedir.

Bu son geliþmenin ötesinde, imar affý ile deprem arasýnda-
ki, yakýn, ama her depremden kýsa bir süre sonra unutturul-
maya çalýþýlan iliþkiye yeniden göz atmamýz yararlý olacaktýr.

TMMOB, Bingöl Depreminden hemen sonra yaptýðý açýk-
lamada, gündeme getirilen imar affý konusunda þu hususlara
dikkat çekmiþti: "Ýmar aflarýnýn nelere mal olduðunu daha
önce yeterince belirttiðimiz kanýsýndayýz. Depremlerde can
ve mal kayýplarýnýn bu kadar yüksek olmasýnda imar aflarýnýn
birincil derecede önemli olduðu artýk biliniyor olmasý gerekir.
Bütçenin nakit ihtiyaçlarý halkýmýzýn can güvenliði riske
atýlarak çözümlenemez."

Bu görüþümüzü, ilgili yasa tasarýsýný görüþen Komisyonda
ve alt komisyonda Milletvekillerimize anlattýk, Odalarýmýz
bu konu ile ilgili ayrýntýlý raporlarýný Komisyon üyelerine sun-
dular. Bu düzenlemenin, kentleþme, planlama ve çevre
üzerindeki olumsuzluklarý ve sorunlarýný arttýracaðýný, plan-
lama disiplininin iyice yok olacaðýný, ileride telafisi olanaksýz
yeni sorunlara yol açacaðýný belirttik. CHP Milletvekillerinin
yaný sýra kimi AKP Milletvekilleri de bu görüþlere yakýn
görüþler belirttiler.

12-13 Haziran 2003 tarihlerinde Ulusal Deprem Konseyi
tarafýndan düzenlenen ve konuyla ilgili kamu ve özel kesim
kuruluþlarý ile sivil toplum kuruluþlarý temsilcilerinin katýldýðý
"Deprem Zararlarýný Azaltma Çalýþtayý" sonrasýnda Konsey
Baþkaný Prof. Dr. Tuðrul Tankut imzasýyla yayýnlanan Basýn
Duyurusunda da, "Çalýþtay'da öne çýkan ve önemle altý
çizilen baþlýca görüþler" arasýnda imar aflarý ile ilgili olarak þu

görüþe yer verilmiþtir: "Ýmar aflarý, deprem güvenliði
bakýmýndan çok sakýncalý olan uzun dönemli sonuçlarýyla,
deprem zararlarýnýn azaltýlmasý amaçlarýyla ters düþmekte-
dir".

Bilim insanlarý, uzmanlar, mühendisler, mimarlar, depremi
yaþamýþ olanlar ayný görüþtedir: bundan öncekiler gibi, bu
imar affý da yeni felaketlere davetiye çýkarmak anlamýný taþý-
maktadýr.

Bu imar affý ile, iþgalciler, yaðmacýlar ve kayýt dýþý sektör
ödüllendirilmektedir. Yeni kente karþý suçlar için zemin hazýr-
lanmaktadýr. 

Kamu arazilerinin varlýðý, kentsel geliþmenin planlý olarak
yönlendirilmesinde, saðlýklý kent parçalarýnýn yaratýlmasýnda,
kentleþmenin maliyetinin azaltýlmasýnda ve düþük gelirli
toplumsal gruplarýn desteklenerek, gecekondulaþmanýn
önlenmesinde saðlýklý planlamanýn önemli bir aracýdýr. Bu
nedenle, hazine arazilerinin kýsa dönemli ekonomik çýkarlar
uðruna elden çýkartýlmasýnýn, uzun dönemde, kentsel çevre
üzerinde olumsuz etkileri olacaktýr. Hazine arazilerinin satýþý
kentlerin geleceðini ipotek altýna alacaktýr.

Plansýzlýðýn teþviki yürürlükteki planlarla iliþkilendilmek-
sizin, ancak, plan garantisi verilerek yapýlacak satýþlarýn,
parçacý planlamayý özendirmesi sonucunda, Bakanlýklar,
Belediyeler ve Valilikler gibi plan onaylayan merkezi ve yerel
yönetimler üzerinde baský oluþacak, planlama otoritesi ve sis-
temi zaafa uðrayacak ve parçacý planlarla gerçekte plansýzlýk
teþvik edilecektir. Plan onaylayan kuruluþlar üzerinde, yer-
leþmeye uygun olmayan, afet riski taþýyan alanlarýn imara
açýlmasý yönünde baskýlar oluþmasý, altyapýsýz, donatýsýz böl-
gelerin yerleþime açýlmasý kaçýnýlmaz olacaktýr.

Bütün bu olgulara karþýn imar affýnýn kabul edilmiþ olmasý
toplumun çýkarlarý açýsýndan üzücü ve düþündürücüdür.

Ýktidar Partisinin depreme karþý alýnacak önlemlerle ilgili
belirgin bir politikasýnýn olmadýðý bilinmektedir. Seçim
Beyannamesinde, Acil Eylem Planýnda sözü bile edilmeyen
deprem ve doðal afet konularý, 59. Hükümet Programýnda da
"doðal afetlere karþý uygun tedbirler alýnacaktýr" ifadesiyle
geçiþtirilmiþtir. Buna karþýn çýkarýlan yasa, Hükümet
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"Ýmar AAffýyla YYeni FFelaketlere 
Davetiye ÇÇýkarýlmýþtýr"

Ýmar affýný da kapsayan “Çeþitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlýðý’nýn Teþkilat
ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik

Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsýnýn” yasalaþmasý üzerine TMMOB Yönetim
Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç 3 Temmuz 2003 günü bir basýn açýklamasý yaptý. 
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Programýndaki bu kýsa beyan ile de çeliþmektedir. Ýktidarýn,
"imar affýnýn doðal afetlere karþý uygun bir tedbir" olduðunu
kanýtlamasýný istemek hakkýmýzdýr. 

Aslýnda bu yasayla, Hazineye gelir saðlamak uðruna, kaçak
yapýlaþma özendirilerek halkýmýzýn can güvenliði göz ardý
edilmiþtir.

Tüm geliþmeleri deðerlendirdiðimizde, bu yasa sosyal
devletten ve toplum yararý ilkesinden vazgeçilmesinin
sonuçlarýndan birisidir. Yalnýzca kaynak yaratma amacý ile
çýkarýlmýþ bu yasa, kýsa vadeli parasal beklentilerin
halkýmýzýn can güvenliðine tercih edildiðinin bir baþka
göstergesidir.  

Bugünlerde, her zaman olduðu gibi ilgili kuruluþlarýn bil-
gisinden uzakta, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý tarafýndan
yeni yapý denetimi kanun taslaðý hazýrlanmaktadýr. Ýlgili bilim

insanlarýnýn, uzmanlarýn, aralarýnda TMMOB'nin de yer
aldýðý kuruluþlarýn daha önce de belirttikleri gibi, yapý dene-
timi yasasý, amacýna hizmet etmemektedir; bu nedenle de
yapý denetiminin yeniden düzenlenmesi zorunludur. Ancak,
yapýlarda can güvenliðinin saðlanmasý için ilk ve en öncelik-
li önlem kaçak yapýlaþmanýn önlenmesidir. Oysa kabul edilen
yasa, kaçak, yani denetimsiz, yani mühendislik-mimarlýk
hizmetlerinden yoksun yapýlaþmayý "deprem güvenliði açýsýn-
dan kabul edilebilir" saymaktadýr. Hükümet tam bir çeliþki
içindedir. Hükümet deprem gerçeðini görmezden gelmekte-
dir. Nerdeyse bütünü deprem riski altýnda bulunan ülke-
mizde, iktidarý imar affý çýkarmak yerine, riskin büyüklüðüne
denk düþecek önlemler almaya çaðýrýyoruz.

Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn bu yasayý halkýmýzý can güven-
liði ve devletin bu alandaki sorumluluðu açýsýndan deðer-
lendireceðinden kuþkumuz bulunmamaktadýr.
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Topraklarý hýzla aþýnýp taþýnan, çok sayýda insanýný toprak
kaymalarýna ve sellere kurban veren ve sonuçta kentleri
besleyemeyeceði kadar göç alan olumsuz bir durumdan

ülkemizi kurtarmak durumundayýz.

TMMOB, TBMM'nin gündeminde olan
Anayasa'nýn "Ormanlarýn Korunmasý ve
Geliþtirilmesi" ve "Orman Köylüsünün Korunmasý"

baþlýklý 169 ve 170. maddelerinde yapýlmak istenen deðiþik-
liklerle ilgili olarak mühendis ve mimar Milletvekillerine 4
Temmuz 2003 günü aþaðýdaki mektubu gönderdi.

Sayýn MMillettvekilimiz;

Bildiðiniz gibi, ülkemiz orman varlýðý açýsýndan yeter-
sizdir. Üstelik "orman" sayýlan alanlarýmýzýn yersel daðýlýmý
son derece dengesizdir. Bugün 20,7 Milyon Ha olan ve
bugünlere kalabilmiþ durumdaki ormanlarýmýz da çeþitli
nedenlerle zarar görmekte ve kimi yörelerde hýzla azalmak-
tadýr. En önemlisi; 1950'lerden bu yana yaklaþýk 1,2 Milyon
Ha orman alanýnýn parlamentodan çýkan yasalar yoluyla
"orman" sayýlmayýp ormancýlýk düzeni dýþýna çýkarýlmýþ
olmasýdýr.

Þu anda TBMM gündeminde olan ve Anayasamýzýn
ormanlar ve orman köylüsü ile ilgili 169 ve 170. mad-
delerinde yapýlmak istenen deðiþiklik teklifi de þayet öne
sürüldüðü gibi gerçekleþirse yukarýda belirttiðimiz gibi
ülkemizdeki ormansýzlaþma sürecini daha da arttýracak,
orman iþgallerini özendirecek ve kamu arazilerinin bugün
olduðu gibi bundan sonra da amacý dýþýnda kamu yararý
olmadan kullanýlmasýna yol açacaktýr.

Sayýn MMillettvekilimiz;

Herkesin ortak malý olan ve devletçe iþletilmesi zorunlu
olan orman varlýðýmýzýn tahrip veya yok edildiðinde nelere
mal olduðunu en iyi bilen insanlarýz. Mühendis-mimar kim-
liðimiz ile bu uygulamalarýn sonuçlarýný ve bu sonuçlarý
yaþamamak için alýnacak önlemleri yýllardýr yineliyoruz.
Topraklarý hýzla aþýnýp taþýnan, çok sayýda insanýný toprak
kaymalarýna ve sellere kurban veren ve sonuçta kentleri
besleyemeyeceði kadar göç alan olumsuz bir durumdan
ülkemizi kurtarmak durumundayýz.

Bu görevin kimliðimiz nedeniyle öncelikle bizlere düþtüðü
inancýndayýz.

Þu an için mevcut sorunlarýn çözümü, yürürlükteki
yasalar çerçevesinde ve bu yasalarda yapýlacak kýsmi düzen-
lemelerle olanaklýdýr. Bu durumda, bir daha geri dönüþü
olmayan sonuçlar doðuracak Anayasa deðiþikliklerini onay-
lamamak gerektiði inancýndayýz. Kararýnýz toplumun gele-
ceðini doðrudan etkileyecektir. 

Bu konuda mühendis-mimar kimliðinizle objektif bir
deðerlendirme yapacaðýnýzdan kuþku duymuyoruz. 

Saygýlarýmýzla,

Kaya Güvenç

TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný
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Ýþ Kanunu sermaye çevrelerinin istekleri doðrultusunda
deðiþtirildi. Ýþçi sendikalarý konfederasyonlarýnýn, meslek
kuruluþlarýnýn ve çalýþanlarýn diðer örgütlerinin karþý çýk-

malarýna karþýn, iþçilerin yýllar önce elde ettikleri kazanýlmýþ
haklarýný geri alan, çalýþma yaþamýný esnekleþtiren, kural-
sýzlaþtýran düzenlemelerin yasalaþmasý yolunda önemli  bir
adým atýlmýþ oldu.

Mühendis ve mimarlarýn büyük bir bölümünü doðrudan et-
kileyen Ýþ Kanunu'na kýsaca baktýðýmýzda;

Ýþyeri kavramýnýn muðlaklaþtýrýlýp belirsizleþtirilmesiyle iþçi,
belirsiz, her an deðiþebilecek bir iþ yerinde çalýþan gezici ele-
mana dönüþtürülüyor. Yýllarca memurlara uygulanmýþ sürgün
cezalarý, artýk iþçiler içinde sözkonusu olacaktýr.

"Ýþyerinin ya da bir bölümünün devri" düzenlemesi ile, iþçi-
ler, emekçiler týpký bir makina parçasý gibi alýnýp satýlan bir
meta haline getirilmektedir.

Ýþ güvencesine yönelik düzenlemeler sadece 30 ve daha fazla
iþçi çalýþtýran iþyerlerindeki iþçileri kapsamaktadýr. Bu haliyle
ülkemizdeki sanayi kuruluþlarýnýn küçük ve orta ölçekli kuru-
luþlar olduðu düþünüldüðünde çalýþanlarýn çok önemli bir
bölümünü kapsayan ve korumaya daha çok muhtaç olan bir
kesim kapsam dýþý býrakýlmýþtýr.

Kanun, iþverenleri kýdem tazminatý ödemekten kurtarmak-
tadýr. Kýdem tazminatý alabilmek için iþçinin elli yaþýný tamam-
lamasý ve on yýllýk kýdem süresini doldurmasý gerekmektedir. 

Kanunla ayrýca, iþverenlere, ekonomik, teknolojik, yapýsal ve
benzeri nedenlerden dolayý toplu iþten çýkarma hakký ve-
rilmektedir.

Altý iþgünü çalýþýlarak elde edilen hafta sonu tatili hakkýnýn
uygulamasý "altý gün çalýþmadan sonra" koþulu kaldýrýlarak haf-
tada herhangi bir gün olarak "serbestleþtirilmektedir".

Özel istihdam bürolarý ile iþverenler yanýnda çalýþtýracaðý
iþçiyi seçerek iþe alacaktýr. Bu ise uygulamada, sendikalaþmayý
önleme yönünde yeni bir baský aracý olarak kullanýlacaktýr.

Deneme sürelerinin düzenlenmesiyle, iþçiler düþük ücretle,
sendikasýz, sigortasýz çalýþmaya zorlanmakta ve taþeronlaþtýr-
manýn yasal zemini yaratýlmaktadýr.

Yasaya gösterilen tepkilerle, daha önce kabul edilen kimi
maddelerde yapýlan deðiþiklikler de kanunun emek karþýtý
niteliðinde önemli bir deðiþiklik getirmemiþtir.

Örneðin, ödünç iþ iliþkisi maddesinde, iþçi baþka bir iþverene
ödünç verilirken, iþçinin yazýlý rýzasýnýn aranmasý koþulu geti-
rilmiþtir. Ama bunun, pratikte, emekçiler, çalýþanlar açýsýndan,

ciddi bir yararý olmayacaktýr. Bu düzenlemeyle, çalýþanlar,
emekçiler kuralsýz, sosyal ve sendikal haklardan yoksun çalýþma
koþullarýyla karþý karþýya kalacaktýr.Ayný þekilde, belirli süreli,
kýsmi süreli iþ sözleþmesiyle emekçilerin düþük ücretle,
sendikasýz çalýþtýrýlmasýnýn önü açýlacaktýr.

Günümüzde temel rekabet unsurunun teknoloji olduðu
gerçeðini göz ardý eden siyasi iktidar, ucuz iþgücü ve kuralsýz
çalýþma yaþamýna bel baðlamýþtýr. Bu politikanýn ve bu
kanunun ne iþçilere ne de halkýmýza bir yarar saðlamayacaðý
açýktýr.

Aslýnda Ýþ Kanununda yapýlan deðiþiklikler, daha geniþ kap-
samlý kuralsýzlaþtýrma programýnýn bir parçasýdýr. Bütün
ekonomik politikalarýn uluslararasý sermayenin direktifleri ile
belirlendiði bu dönemde, ülkemiz ne yazýktýr ki kendisine
biçilen role teslim olmuþtur. Bilim ve teknoloji politikalarý
temelinde bir sanayileþme, sanayileþme temelinde kalkýnma ve
halkýn gelir düzeyini yükseltme ve gelir daðýlýmýndaki denge-
sizlikleri ortadan kaldýrma anlayýþýndan ve politikalarýndan
yoksun siyasi iktidar, politikalarýný uyguladýklarý çevrelerin
isteklerini yerine getirmek için bir yandan bütün alanlarý kural-
sýzlaþtýrmaya, diðer yandan da kamuya ait ne varsa hýzla elden
çýkarmaya çalýþmaktadýr.

Son haftalar içinde birbiri ardýna gündeme getirilen Maden
Kanunu, Doðrudan Yabancý Yatýrýmlar Kanunu, Orman
Arazileri ve Kýyýlarýmýz ile ilgili Anayasa deðiþikliði paketi,
hazine arazilerinin satýþý, SÝT alanlarýnýn yapýlaþmaya açýlmasý,
"Ýmar affý" vb. konularý kapsayan yeni bir tasarý, ayný amaca
hizmet etmektedir.

Yukarýda sözü edilen kanun tasarýlarý ile; doðal kay-
naklarýmýzýn kuralsýz ve hýzla tüketimi, doðal ve kültürel varlýk-
larýmýzýn ortadan kaldýrýlmasý, turizm alanlarýndan tarým arazi-
lerine, Ýstanbul Boðazý'nýn öngörünüm bölgesinden, içme suyu
havzalarý ve barajlarýnýn çevresine, taþ ocaklarýndan SÝT alan-
larýna kadar Türkiye'nin her köþesindeki Hazine arazilerinin,
orman vasfýný yitirmiþ denilen arazilerin, kýyýlarýn ve toplumun
genel kullanýmýna açýk alanlarýn satýþý hedeflenmektedir.

Ülke kaynaklarýnýn uluslararasý tekellerin emrine sunulmasý,
iþçilerin çalýþma yaþamýnýn kuralsýzlaþtýrýlarak, kölelik
koþullarýnýn kabul edilmesi; bir bütünün, bir ekonomi poli-
tikasýnýn parçalarý olarak gündeme getirilmektedir.

TMMOB, TBMM'nde kabul edilen, üyelerimizin büyük
bölümünü ilgilendiren ve emekçiler için kölelik anlamýna gelen
Ýþ Kanunu'na, kuralsýzlaþtýrma yoluyla emekçilerin haklarýný ve
kamu varlýklarýný yok etmeye yönelik giriþimlere karþý tüm
emekten yana güçlerle birlikte mücadeleye devam edecektir.

Haziran-Temmuz 2003 / Sayý 30

Kuralsýzlaþtýrma Emekçilerin Haklarýný ve 
Kamu Varlýklarýný Yok Etmeye Devam Ediyor

TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, 23 Mayýs 2003 tarihinde 
Ýþ Kanunu’nun deðiþtirilmesi hakkýnda bir basýn açýklmamasý yaptý.
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Doðrudan yabancý yatýrýmlarýnda "ülke
ekonomisinin geliþmesine yararlý olmak" amacý
kaldýrýlýyor, yerine "yabancý yatýrýmcýlarýn haklarýný

korumak" amacý getiriliyor.

Doðrudan Yabancý Yatýrýmlar Kanunu Tasarýsý, yarýn 4
Haziran 2003'te TBMM'nde görüþülecektir. 

Tasarý özetle, doðrudan yabancý yatýrýmlarý özendirmek için
bütün koþullarý ve izinleri ortadan kaldýrmakta, yabancý
yatýrýmcý tanýmýnýn kapsamýný geniþletmekte, uyuþmazlýklar-
da uluslararasý tahkime baþvurma yolunu açmakta, her türlü
yetkiyi Hazine Müsteþarlýðýna býrakmaktadýr. 

Doðrudan yabancý yatýrýmlar konusu uzun süreden beri
Hükümetlerin gündeminde bulunmaktadýr. Ülkemizin
doðrudan yabancý yatýrýmlarýnda çok düþük bir paya sahip
olduðu, bu payýn yükseltilmesinin ülkemizin yaþadýðý
ekonomik sorunlarýn çözümüne önemli bir katkýda bulu-
nacaðý iddia edilmektedir. 

Öncelikle bu iddianýn geçerliliði konusunda görüþlerimizi
kamuoyu ile paylaþmak istiyoruz.

Ekonomik sorunlarýmýzýn çözümü için sanayileþmenin
önünün açýlmasý gerektiði, bunun için sanayimizin rekabet
gücünün yükseltilmesinin zorunlu olduðu, bunun ise ancak
kendi araþtýrma geliþtirme etkinliklerimize dayandýrýlan
teknolojik inovasyonda yetkinlik kazanmamýzla mümkün
olacaðý bilinmektedir. Bu görüþ sadece bilim insanlarýnýn
deðil, geliþmiþ ülkelerin iktidarlarý ve sanayicilerimizin önem-
li bir bölümü tarafýndan kabul edilen bir görüþtür. Yabancý
yatýrýmlarýn bu çerçevede ele alýnmasý gerekmektedir. 

Doðrudan yabancý yatýrýmlarý arasýnda önemi hýzla yükse-
len araþtýrma geliþtirme yatýrýmlarý, geliþmiþ ülkeler arasýnda
pay edilmektedir. Geliþmekte olan ülkelerde, özellikle de
ülkemizde, yabancý yatýrýmlarýn sanayiden çok hizmetler sek-
törüne yapýldýðý, fiziki yatýrýmdan çok mevcut þirketlerin
satýn alýndýðý, yatýrýmlarda lisans, know-how, teçhizat satýn
almasý gibi unsurlarýn öne çýktýðý gözlemlenmektedir. Yabancý
sermaye, küresel iþbölümü çerçevesinde, yatýrým yaptýðý
ülkede ucuz iþgücü, doðal kaynaklar ve gevþek çevre stan-
dartlarý aramaktadýr. Çokuluslu þirketler, yatýrýmýn yapýldýðý

geliþmemiþ ülkelerin teknolojik yetkinliðinin geliþmesine çok
az katkýda bulunmaktadýrlar. 

Ülkemiz yabancý sermaye yatýrýmlarýndan ders alacak
kadar deney sahibidir: beklenen katkýlar gerçekleþmediði
gibi, özellikle telekomünikasyonda görüldüðü gibi, teknolojik
kazanýmlarýmýz geriletilmiþtir. 

Bu koþullarda, doðrudan yabancý yatýrýmlarý, ulusal bilim,
teknoloji, inovasyon politikalarý temelinde belirlenecek
sanayileþme ve kalkýnma politikalarýnýn amaçlarýna hizmet
etmek durumundadýr. Öncelikle hangi alanlarda hangi
teknolojilerin hangi derinlikte olacaðý belirlenmeli, doðrudan
yatýrýmýn bu gereksinmelere yanýt vermesi aranmalýdýr. 

Günümüzde geliþmiþ ülkeler ileri teknolojiye dayalý, yük-
sek katma deðerli alanlara yatýrým yaparken, geliþmemiþ
ülkeleri emek yoðun, çevre kirletici sanayi sektörlerine ya da
hizmetlere yöneltmektedirler. Bu tür yatýrýmlarýn, ülkemizin
kalkýnmasýna da halkýmýzýn refah düzeyinin yükseltilmesine
de katkýsýnýn olmayacaðý artýk herkes tarafýndan bilinen bir
gerçektir. 

Ülkemizde ulusal gelirden bilimsel ve teknolojik araþtýrma
ve geliþtirmeye ayrýlan kaynaklarýn hala, eþik deðer olarak
kabul edilen yüzde birin yarýsý kadar olduðunu anýmsatmak
istiyoruz. Anýmsatmak istediðimiz bir baþka konu da, bu poli-
tikalarla baþka ülkelerin araþtýrma geliþtirme harcamalarýna
destek verildiði ve kaynak saðlandýðýdýr.

TBMM'nde görüþülecek Tasarý bu önemli konularda her
hangi bir açýlým getirmekten uzaktýr. Aslýnda, Hükümetin
bilim, teknoloji, sanayileþme konularýnda bu çerçevede bir
vizyonu bulunmamaktadýr. Tasarý da, bu eksikliðin ürünü
olarak, uluslararasý sermayenin taleplerini geliþme-kalkýnma
ile ayný þey saymaktadýr. Daha önce de örneklerini
gördüðümüz gibi, bu Tasarý da geliþmiþ ülkelerin uygula-
malarýný ya da Birleþmiþ Milletlerin kimi kuruluþlarýnýn öne-
rilerini de yok saymaktadýr. 

Tasarýnýn Amaç ve Kapsam baþlýðýný taþýyan 1. mad-
desinde, bu Tasarý ile yürürlükten kaldýrýlan 1954 tarihli
6224 sayýlý Yabancý Sermayeyi Teþvik Kanununun 1. mad-
desinde yer alan "memleketin iktisadi inkiþafýna yararlý

Doðrudan Yabancý Yatýrýmlar

TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, 3 Haziran 2003'te
TMMOB'nde bir basýn toplantýsý düzenleyerek

Doðrudan Yabancý Yatýrýmlar Yasa Tasarýsýný deðerlendirdi.
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olmasý" koþulu kaldýrýlmakta ve amaçlar içinde "… doðrudan
yabancý yatýrýmlarýn özendirilmesi, yabancý yatýrýmcýlarýn
haklarýnýn korunmasý, …" gibi hususlara yer verilmektedir.
Oysa Tasarýnýn, bütününe katýlmadýðýmýz gerekçesinde "…
doðrudan yabancý yatýrýmlarýn, teknoloji, istihdam, modern
know-how, yönetim becerisi, pazarlama ve ihracat olanaklarý
gibi yararlarýnýn maksimize edilebilmesi …" gereði ifade
edilmektedir. Gerekçede sayýlan bu yararlar ile Tasarýnýn 1.
maddesi baðdaþmamaktadýr. Tasarý, 6224 sayýlý yasada yer
alan ve yabancý sermayenin "ülke çapýnda tekel oluþtur-
masýný" engelleyen düzenlemeyi de ortadan kaldýrmaktadýr. 

Burada, UNCTAD tarafýndan yayýnlanan Dünya Yatýrým
Raporlarýnda belirtilen kimi ilkeleri anýmsatmak yararlý ola-
caktýr. Bu ilkeler arasýnda, kalkýnma hedeflerinin korunmasý,
doðrudan yabancý yatýrýmlarýn geliþmekte olan ülkelere yarar
saðlamasý için bu hedeflere uygun düzenlemeler yapýlmasý,
uygun teknolojilerin saðlanmasý ya da ihraç mallarýnýn üreti-
mi gibi önlemlerle kalkýnma hedeflerine geliþmiþ ülkeler
tarafýndan destek verilmesi gibi hususlar yer almaktadýr.

Tasarý ile yabancý yatýrýmcý tanýmýnýn kapsamý
geniþletilmektedir. Bu durum, yasadan beklenen sonuçlarýn
alýnamayacaðýna iliþkin kuþkularý arttýrmaktadýr. Bildiðiniz
gibi, özellikle son dönemlerdeki yabancý yatýrýmlar daha çok
mevcut iþletmelerin devri þeklinde gerçekleþmektedir.
Ayrýca, uluslararasý tahkim düzenlemesiyle birleþtirildiðinde,
yerli sermaye çevrelerine de bu ayrýcalýktan yararlanma
olanaðý getirilmektedir. Bu þekliyle, Tasarýnýn, doðrudan
yabancý yatýrýmý özendirmek yerine, uzun süreden beri yerli
sermaye çevrelerinin taleplerine yanýt getirmekte olduðu
kuþkusunu doðurmaktadýr. 

Tasarý, yatýrým için izin alma koþulunu da ortadan kaldýr-
maktadýr. Oysa geliþmiþ ülkelerin en serbest sayýlacak düzen-
lemelerinde bile, kamu otoritesinin yerine getirilmesini
ilgilendiren alanlarda, savunma sektöründe, toplumun
güvenliðini, saðlýðýný ve kamu düzenini tehlikeye düþürebile-
cek alanlarda izin koþulu korunmaktadýr. Bu ülkelerin
örneðin ulusal araþtýrma geliþtirme yatýrýmlarý ya da toplum
yararý ya da çevrenin korunmasý baþka düzenlemeler ile zaten
koruma altýndadýr. Bu alanlarda ülkemizdeki düzenlemelerin
yetersiz olduðu, yeni düzenlemelerin ise henüz yeterince
uygulanmadýðý bilinmektedir. Bu nedenlerle, toplum
yararýnýn korunmasý için daha belirgin ve sýnýrlayýcý düzen-
lemelerin yapýlmasý doðru olacaktýr. Ayrýca izin sisteminin
kaldýrýlmasý, yatýrýmlarla ilgili planlama yetkisi ve yeteneði ile
denetim olanaklarýný da büyük ölçüde sýnýrlandýrmakta,
hatta ortadan kaldýrmaktadýr. 

Tasarý yabancý yatýrýmcýlara, ülkemizin kalkýnmasýna hiçbir
katký saðlamayacak alanlarda, örneðin arsa spekülasyonu,
borsa, vb. alanlarda elde edilen karlarýn transferlerine olanak

saðlamakta, karþýlýklýlýk ilkesi göz ardý edilerek taþýnmaz mal
alýmlarýna izin vermekte, uyuþmazlýklarýn çözümünde
Anayasal düzenlemelere aykýrý olarak uluslararasý tahkime
yol açmaktadýr.

Yabancý yatýrýmlarla ilgili istihdam edilecek yabancý per-
sonele de ayrýcalýk getirilmektedir. Oysa, 4817 sayýlý
Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýndaki Kanun daha yeni
çýkarýlmýþtýr. Özellikle Tasarýnýn 3. maddesinin g) bendinin 3.
paragrafýnýn, söz konusu 4817 sayýlý yasanýn 13. maddesinin
birinci fýkrasýnýn hangi durumlarda uygulanacaðýný "hazýr-
lanacak yönetmeliðe býrakmasý" son derece sakýncalý ve
örneðin bütün dünya ülkeleri arasýnda geçerli olan "diploma
denkliðini", "mesleki yeterliliði" dahi göz ardý edebilecek bir
düzenlemedir. 

Tasarýnýn Politika Belirleme ve Bilgi Ýsteme baþlýklý 4. mad-
desinde, Hazine Müsteþarlýðýnýn, kamu kurum ve kuru-
luþlarýnýn yaný sýra sadece "özel kesim meslek kuruluþlarýnýn
görüþlerini dikkate alarak" politikalarýný belirleyeceðinin yasa
hükmü haline getirilmesini yadýrgamamak mümkün deðildir.
Demokrasi ve sivil toplum söylemleri ile bu düzenlemeyi bað-
daþtýrmakta zorluk çektiðimizi belirtmek istiyoruz. 

Tasarý ile ilgili daha ayrýntýlý bir inceleme yapýlabilir. Ancak
Yasanýn amaç maddesinin yukarýda belirttiðimiz þekilde, yani
toplum yararýný gözeten, kalkýnma planlarýmýza ve stratejile-
rimize, teknolojik düzeyin yükseltilmesine katkýda bulunan,
istihdam yaratan, vb. yatýrýmlara izin verilmesi þeklinde
deðiþtirilmesi gerekmektedir. Bu deðiþiklikler yapýlmadan
kamu yararýnýn gözetilmesi de, ülke ekonomisinin geliþti-
rilmesi de olanaksýzdýr. 

Olmasý gereken böylesi bir düzenleme deðildir. Ancak,
siyasi iktidar ÝMF'ye verilen niyet mektuplarýndaki taahhüt-
lerin ve FIAS (Yabancý Yatýrýmlar Danýþmanlýk Hizmetleri)
tarafýndan belirlenen ilkelerin ürünü olan yaklaþýmý tercih
etmiþtir. Bu Tasarý, iþ yasasý, maden yasasý, orman alanlarýnýn
satýlmasý, sit alanlarýnda yapýlaþma, vb. düzenlemelerle bir-
likte bir bütünün parçasýdýr. Ülkemizin sorunlarýnýn ulus-
lararasý sermaye tarafýndan dikte ettirilen düzenlemelere
baðlý kalarak çözülmesi mümkün deðildir.

Tasarýnýn TBMM'nde reddedilmesini ya da halkýmýzýn
çýkarlarý için ulusal bilim, teknoloji, sanayileþme, kalkýnma
politikalarý ve hakça paylaþým ilkeleri doðrultusunda deðiþti-
rilmesini beklemekteyiz. 

Saygýlarýmýzla,

Kaya GÜVENÇ

Yönetim Kurulu Baþkaný
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1.Genel Ýlkeler

1.1.Yapý denetimi bir kamu hizmetidir. Bu nedenle, yapý
denetimi süreci kar elde edilecek bir alan olarak görülmeme-
lidir. Bu alanda görev alacaklarýn, kar amacý gütmemeleri
mesleki olsun ya da olmasýn baþkaca herhangi bir iþle uðraþ-
mamalarý, tarafsýz ve bu iþlerde mesleki yeterlililiðe sahip
olmalarý gerekmektedir. Yapý üretim sürecinde yer alan
Belediye, iþ sahibi, proje müellifi, yüklenici ve denetçilerin
birbirlerini denetleyici nitelikleri göz önünde tutulmalýdýr.

1.2.Yapý denetimi, yapý üretim sürecinin bütün aþamalarýný
kapsamak zorundadýr. Bu çerçevede yapý denetimi, imar
planý, projelendirme, yapým ve garanti sürelerini kap-
samalýdýr. Özellikle de imar planý ve garanti süreleri ile ilgili
hükümlerin neredeyse hiç olmadýðýna dikkat edilerek,
tüketicinin korunmasý saðlanmalýdýr.

1.3.Yapý denetimi ile ilgili düzenlemenin kamu-özel ayýrýmý
yapýlmadan bütün yapýlar için ve ülke genelinde geçerli
olmasý saðlanmalýdýr. Düzenlemede ölçek farklýlýklarý dikkate
alýnmalýdýr.

1.4.Yapý denetimi sürecinde yer alan denetçilerin baðýmsýz,
tarafsýz, kamu adýna hareket eden kurullar tarafýndan
denetlenmesi saðlanmalýdýr. Bu kurullarda Bakanlýðýn,
Belediyelerin ve TMMOB'nin yer almasý saðlanmalýdýr.

1.5.Özel ya da kamu binalarýnýn üretimi ve denetimi
alanýnda çalýþacak mühendisler, mimarlar ve þehir plancýlarý,
kamuda çalýþanlar da dahil olmak üzere, Türk Mühendis ve
Mimar Odalarý Birliði'ne baðlý Odalarca verilecek yapý üreti-
mi ve denetimi ile ilgili mesleki yeterlilik belgelerine haiz
olmak zorundadýrlar. Yapý denetimi sürecinde görev alan
denetçilerin bizzat kendileri, doðrudan denetim sürecinde
bulunmalarý gerekmektedir. Bugünkü mevcut durumda
olduðu gibi denetleme görevi ücretli çalýþanlarla yapýlma-
malýdýr.  Yapý denetim alanýnda görev alacaklarýn iþ güvence-
sine sahip olmalarý saðlanmalýdýr. 

Kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan mühendis, mimar ve
þehir plancýlarýnýn da ilgili Odalara kayýtlý olmalarýný saðlamak
üzere, Anayasanýn 135. maddesinde deðiþiklik yapýlmalýdýr.
Yapý üretiminde ve denetiminde mühendis kontrolünde çalýþa-
cak tekniker (teknisyen) düzeyindeki personelin de mesleki
yeterliliðinin belgelendirilmesi saðlanmalýdýr.

1.6.Belediyelerin, yapý denetimi alanýnda çalýþacak yeterli
sayýda ve mesleki yeterlilik belgesine sahip eleman istihdam
etmesi saðlanmalýdýr. Ayný koþul, yapý denetim iþini kendi
kadrolarýyla yapan bütün kamu kurum ve kuruluþlarý için de

geçerli olmalýdýr. Bu saðlanamýyorsa, denetim görevi,
Odalarýnca verilen Yapý Üretimi ve Denetimi ile ilgili
Mesleki Yeterlilik Belgelerine haiz olan mühendis ve mimar-
lar tarafýndan doðrudan yapýlmalýdýr. Bu koþula uyulmamasý
durumunda uygulanacak yaptýrýmlar sonuç alýcý nitelikte
olmalý, örneðin, denetimi kendisi yapan yatýrýmcý kuru-
luþlarýn inþaatlarý için inþaat ruhsatý verilmemelidir.

1.7.Denetimcinin iþ sahibi tarafýndan, özellikle de yükleni-
ci tarafýndan seçilmesi ve ücretini iþ sahibinden almasý
önlenmelidir.

1.8.Yüklenicilerin sicillerinin tutulmasý ve belirlenecek
kriterlere yanýt vermeyen yüklenicilerin yapým iþlerini üstlen-
melerine olanak saðlanmamalýdýr. Yüklenicilerin, mesleki
yeterlilik belgesine sahip þantiye sorumlularý (þefleri) istih-
dam etmeleri saðlanmalýdýr. Þantiye sorumlularýnýn ayrýca iþ
güvenliði alanýnda da mesleki yeterliliðinin bulunmasý koþu-
lu getirilmelidir.

1.9.Yapý denetimi ile ilgili malzemelerin belgelendirmesi
iþlemlerinin ve laboratuvarlarýn TÜRKAK mevzuatýna
uygun olmalarý saðlanmalýdýr. 

1.10.Özetle belirtmek gerekirse, 4708 sayýlý Yapý Denetim
Yasasý bu ihtiyaçlara cevap vermemektedir. Ayrýca, bu
kanunla birlikte, ayný alanda birden fazla kanun ve buna
baðlý mevzuat geçerli olmaktadýr. Bunun yerine, 3194 sayýlý
Ýmar Kanununun yapý denetiminin gereklerine göre deðiþti-
rilmesi tercih edilmelidir.

1.11.Kayýt dýþý yapýlaþma denetimsiz yapýlaþmadýr. Kaçak
yapýlaþma ve bunu meþrulaþtýran, hatta teþvik eden imar affý
gibi uygulamalar önlenmeden, yapý denetimi ile ilgili hiçbir
yasal düzenleme sorunlara çözüm getirmeyecektir. Bu husus-
ta Anayasal bir yasaklama getirilmelidir. Ayrýca, Belediyelere
ve baþka yetkili kuruluþlara bu tür yapýlara hizmet götürme-
si, örneðin iskan ruhsatýna baðlanarak önlenmelidir.

2.Mühendislik - Mimarlýk alanlarýndaki kanunlarda
yapýlmasý önerilen deðiþiklikler

2.1. 3458 sayýlý Mühendislik ve Mimarlýk Hakkýnda
Kanun

Madde 7: 1 inci maddede sayýlan diploma ve belgelerden
birine sahip olmayanlar ve Türk Mühendis ve Mimar
Odalarý Birliði'ne baðlý Odalara üye olmayanlar Türkiye'de
serbest mühendislik, mimarlýk veya þehir plancýlýðý iþleri
yapamazlar ve bu unvaný kullanamazlar. Mühendis ve
mimarlarýn hizmet kalitesini yükseltmek amacýyla ve mesleki
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Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý tarafýndanYapý Denetimi Yasa’sýnda deðiþiklik çalýþmalarýnýn
baþlatýlmasý üzerine, düzenleme çalýþmalarýnda göz önüne alýnmasý gerekli hususlara iliþkin aþaðýda yer alan

TMMOB görüþ ve önerileri 9 Haziran 2003 tarihinde Bakanlýða iletildi.



yeterlilik gerektiren hizmetleri için 6235 sayýlý Türk
Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Kanunu'nda belirtilen
mesleki yeterlilik belgesine sahip olmalarý gereklidir.
Kurumlar, kuruluþlar, gerçek ve tüzel kiþiler; yapacaklarý veya
yaptýracaklarý mühendislik ve mimarlýk hizmetlerinin önemi
ve özelliðine göre mesleki yeterlilik belgesi isteyebilirler.

2.2. 6235 sayýlý Türk Mühendis ve Mimar Odalarý
Birliði Kanunu 

2.2.1.(Yasaya ek madde ile) Mühendis ve mimarlara,
meslek alanlarýna giren konularda hizmet kalitesini yükselt-
mek amacýyla belirli bir deneyim ve meslek içi eðitiminden
sonra ilgili meslek odasýnca mesleki yeterlilik belgesi verilir.
Mesleki yeterlilik verilecek alanlar ilgili Odalar tarafýndan
belirlenir ve Birlik tarafýndan onaylanýr.

2.2.2.(Yasaya ek madde ile) Mesleki yeterlilik belgesine
baþvurmak için gerekli koþullar, mesleki deneyim süresi,
uygulanacak eðitim programý, eðitim sonrasýnda üyelerin tabi
olacaklarý sýnavýn veya mülakatýn esaslarý ile sýnav komisyon-
larý veya mülakat kurullarýnýn kuruluþ ve çalýþma esaslarý,
belgelerin verilmesi, süresi, yenilenmesi, iptali, belge sahip-
lerinin uyacaklarý mesleki davranýþ ilkeleri ile ilgili hususlar,
bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten itibaren üç ay içinde
ve Birlik tarafýndan çýkarýlacak çerçeve yönetmelik uyarýnca
ilgili Odalar tarafýndan belirlenir ve Birlik tarafýndan onay-
lanýr.

(Yasaya ek madde ile) Serbest mühendislik, mimarlýk, þehir
plancýlýðý ile bu alanlardaki danýþmanlýk (ve bilirkiþilik)
hizmetlerinin asgari ücretleri, Birlik tarafýndan çýkarýlacak
bir yönetmelik uyarýnca ilgili Odalar tarafýndan belirlenir ve
Birliðin onayý ile uygulanýr.

ABD emperyalizmin ve müttefiklerinin bölgemizde,
Ortadoðu’da, yýllardýr oynadýðý oyunlarýn bir türlü sonu
gelmiyor. Son olarak, ABD’nin kimyasal ve kitlesel imha
silahlarý olduðu gerekçesi gerekçesi ile saldýrdýðý ve iþgal ettiði
Irak’tan sonra þimdi de bölgede yeni savaþ senaryolarý yazýlýyor. 

Irak savaþý nedeniyle ABD, Türkiye iliþkilerinden yaþanan
sorunlarý aþmak, Irak’ýn yeniden yapýlanmasý sürecinden ABD
tarafýndan dýþlanan Türkiye’nin iliþkisini onarmak “Irak
pazarýndan” pay alabilmek için Türkiye Ortadoðu bataklýðýna
çekiliyor.

Siyasi iktidarýn, hiçbir yasal dayanaðý olmayan birkararname
çýkararak, 1 yýl süreyle Türkiye’nin liman ve üslerinin ABD ve
müttefiklerinin kullanýmýna açtýðý haberleri biliniyor. Ýktidar
Irak’a “insani yardým ve güvenlik” gerekçesi ile ve BM karar-
larýný dayanak göstererek Irak’taki emperyalist iþgali meþru-
laþtýrmaya ve iþgalcilerin yanýnda yer alamaya çalýþýyor.

Uluslar arasý hukuku ve meþruiyeti çiðneyerek Irak’a
saldýran ve iþgal eden emperyalist güçlere yaptýrýmda buluna-
mayan BM Güvenlik Konseyinin kararý bahane edilirken bu
ülkenin yurttaþlarýnýn iradesini yok sayan AKP iktidarý bu
gücünü nerden alýyor bilmek isteriz. “Ýnsani yardým”
gerekçesinin hiçbir anlamýnýn olmadýðýný bütün dünya bilmek-
tedir: buna benzer deyimlerin insanlarýn öldürülmesi ve Irak’ýn
iþgali için kullanýldýðýný daha dün hep birlikte gördük. Hava
alanlarýnýn, üslerin, limanlarýn, sýnýrlarýn açýlmasý ve yabancý
askerlerin barýþ amacýyla Türkiye’den geçmelerinin saðlan-
masý, Orta Doðuda yeni saldýrýlarýn, iþgallerin hazýrlýðýna
yarayacaktýr. Kaldý ki, iþgalci güçler kimin adýna, hangi hukuk
kuralýna dayanarak Irak’ý yeniden yapýlandýrmaktadýrlar?

1 Mart 2003 tarihinde gerek TBMM’de çýkan karar, gerekse
yurttaþlarýn Sýhhýye’den yükselen talebi, ABD ve emperyalist
güçlerin savaþ suçuna ortak olunmasýný ve savaþ güçleriyle
iþbirliðine girilmesini reddetmiþtir.

AKP hükümeti böyle bir kararla iþgalci güç konusundaki
ABD’ye ve ortaklarýna ülke topraklarýnýn kullanýmýna izin ver-
miþ olacak, böylelikle de TBMM’nin ve halkýn iradesini yok
saymýþ durumuna düþecektir. 

Ülkemizi iþgalci ülke ya da iþgalci ülkelerin iþbirlikçisi konu-
muna sokmaya hiç kimsenin hakký yoktur.

Biz ABD ve müttefiklerinin Irak saldýrýsýna karþý olduðumuz
gibi Irak’ýn iþgal edilmesine, ülkemizin iþgalcilere yardým,
yataklýk ediyor durumuna sokulmasýna ve onlarla her türlü
iþbirliðine karþý mücadele etmeye devam edeceðiz. 

Bizler, Türkiye’nin savaþ karþýtlarý, Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu olarak Irak’taki iþgalin sona ermesi, savaþ suçlu-
larýnýn yargýlanmasý için Dünya çapýnda baþlattýðýmýz çalýþ-
malarýn bir parçasý olarak bu kararnamenin iptali için her türlü
yasal yola baþvuracaðýz. 

Bizler bu ülke nüfusunun %94’ünü oluþturan ve Irak’ta
savaþa ve iþgale karþý olan yurttaþlarýmýzýn vicdanlarýnýn sesi
olarak buradayýz. Ortadoðu herkesin gözleri önünde bir batak-
lýða sürüklenmektedir. Buna seyirci kalýnamaz. Her gün onlar-
ca sivil ve asker ölmektedir. Irak halký, ABD ve müttefik-
lerinin bölgeden çekilmesini istemektedir. ABD kontrolü tam
anamda eline almak için iþgalci güçlerini her gün biraz daha
fazla Irak’a yerleþtirmeye çalýþmaktadýr. 

AKP hükümeti kendi meclisinin, yurttaþlarýnýn iradesine
saygýlý ve Ortadoðu haklarýnýn kardeþçe yaþamasýndan yana ise
Irak halkýnýn kendi iradesinin ortaya çýkmasýna, savaþ
yaralarýnýn sarýlmasýna yardýmcý olmalý, kararnameyi iptal
ederek, meclis kararý gereði üslerin ve limanlarýn ABD ve müt-
tefiklerinin askerlerinin kullanýmýna izin vermemelidir. Savaþ
ve iþgal suçuna ortak olmamalýdýr.

KÜRESEL BARIÞ VE ADALET KOALÝSYONU

28 Haziran 2003 / ANKARA

Türkiye Ýþgalcilerin Ýþbirlikçisi Olamaz
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TMMOB'den ÖÖzelleþtirme MMaðdurlarý'na
Ziyaret

Türkiye genelinde fabrikalarýnýn özelleþtirilmesiyle iþsiz
kalan iþçilerin, Türk-Ýþ Genel Merkezi önündeki bek-

leyiþleri süresince, iþçilere, diðer sendikalar, kitle örgütleri ve
siyasi partiler destek verdiler.

Özelleþtirme maðduru iþçileri temsilen eylemlerini
sürdüren iþçileri, 19 Haziran 2003 günü TMMOB Baþkaný
Kaya Güvenç baþkanlýðýnda bir heyet ziyaret etti. Kaya
Güvenç, "Özelleþtirmenin iyisi kötüsü yoktur" diyerek, birlik-
te mücadele çaðrýsý yaptý.

Ayrýca, TMMOB'nin organizasyonuyla, Jeoloji, Makina,
Maden, Ýnþaat, Elektrik, Harita ve Çevre  Mühendisleri
Odalarýmýz tarafýndan, iþçilere 1 hafta süreyle Jeoloji
Mühendisleri Odasý Lokali'nde öðlen yemeði verildi.

Kamu eemekçileri uuyardý

KESK; 14 Haziran 2003 tarihinde Antep, Bursa ve
Samsun'da, 21 Haziran 2003 tarihinde Tunceli, Aydýn

ve Kayseri'de düzenlediði bölge mitingleri ile hükümeti,
özelleþtirmeleri durdurmasý, Kamu Personel Rejimi ve Yerel
Yönetimler Yasa tasarýlarýný geri çekmesi, düþük ücretler ve
yetki tespiti konularýnda uyardý. Binlerce emekçinin katýldýðý
mitinglere, KESK'e baðlý sendikalarýn yanýsýra siyasi partiler,
kitle örgütleri, TMMOB'ne baðlý birimler ile bazý iþçi
sendikalarý da destek verdiler.

"Personel Rejim Yasasý'na hayýr", "KÝT'ler halkýndýr satýla-
maz", "Kahrolsun IMF Baðýmsýz Türkiye", "Kölelik yasasýna
hayýr", "Genel grev genel direniþ", "Özelleþtirme vatana ihanet-
tir" vb. sloganlarýnýn atýldýðý mitinglerde yapýlan konuþmalarda;
kamunun küçültülmesi adý altýnda onbinlerce kamu
emekçisinin sokaða atýlmak istendiði, buna asla izin verilmeye-
ceði; çýkarýlmak istenen yasalarla kamu emekçilerinin iþ
güvenceleri ellerinden alýnarak gündelikçi iþçi konumuna geti-
rilmek istendiði; hükümetin talepleri dikkate almadýðý takdirde
yüzbinlerle ayaða kalkýlacaðý vurgulandý.

Üretimden gelen gücü kullanma uyarýsý da yapan kamu
emekçileri, baþta Türk-Ýþ olmak üzere tüm konfederasyon-
lara ortak mücadele çaðrýsý yaptýlar.  

"Demiryollarý öözelleþtirilemez"

KESK'e baðlý BTS yöneticilerinin "nitelikli kamu
hizmeti için geliyoruz" þiarýyla Kapýkule, Nusaybin,

Ýzmir, Kars, Malatya, Van, Kayseri ve Zonguldak'tan baþlat-
týklarý demiryolu yürüyüþü 30 Mayýs 2003 günü Ankara'da
sona erdi. Sendikacýlar, Ankara Garý'na, "Ýþ güvencemiz yok
edilemez", "Kamuda talana son" önlükleri ile tren yolu
üzerinden iki koldan girdiler. Yürüyüþçüler, sendikalar, siyasi

partiler ve kitle örgütleri tarafýndan halaylar, karanfiller ve
sloganlarla karþýlandýlar. Karþýlamaya, TMMOB Baþkaný
Kaya Güvenç, TMMOB Genel Sekreteri M.Fikret Özbilgin
ve Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç'de katýlarak,
yürüyüþçülere destek verdiler.

BTS Genel Baþkaný Fehmi Kütan, yanlýþ ulaþým poli-
tikalarýyla yýllardýr kaderine terk edilen demiryollarýnýn
özelleþtirilmek istendiðini belirtti. Kütan, "Ortaçaðdan kalma
bir çalýþma düzenini, reform diye bize yutturarak mý insaný ve
devleti yaþatacaksýnýz" dedi.

Petrol-ÝÝþ BBursa MMitingi

25 Mayýs 2003 tarihinde, Bursa'da Petrol-Ýþ tarafýndan
düzenlenen mitinge katýlan yaklaþýk 10 bin iþçi,

özelleþtirmeye karþý mücadelelerinin süreceðini duyurdu.

Çevre illerden de desteðin geldiði mitinge, Petrol-Ýþ gibi
iþyerleri özelleþtirme tehdidi altýndaki Gýda-Ýþ, Hava-Ýþ,
TEKSÝF, Yol-Ýþ, Haber-Ýþ ve Demiryol-Ýþ sendikalarýna üye
iþçiler de katýldý. Mitinge siyasi partiler, KESK ve TMMOB
de destek verdi.

"Özelleþtirme harekatýný durduralým" pankartý arkasýnda
yürüyen iþçiler, yürüyüþ boyunca, "Sermayenin imamý sattýr-
mayýz vataný", "KÝT'ler halkýndýr satýlamaz", "Suskun Türk-Ýþ
istemiyoruz", "IMF'nin itleri sattýrmayýz KÝT'leri", "Genel
grev genel direniþ", "Þalter inecek özelleþtirme bitecek" slo-
ganlarýný attýlar.

Miting alanýnda, Petrol-Ýþ Bursa Þube Baþkaný Nuri Han'ýn
konuþmasýndan sonra kürsüye gelen Petrol-Ýþ Genel Baþkaný
Mustafa Öztaþkýn, emekçilerin oylarýyla iktidara gelen
hükümetin sýrtýný iþverene dayadýðýný kaydederek, iþçilere
saldýrdýðýný ifade etti. Ýþçilerin de kendilerine açýlan savaþa
karþý savaþ baþlatacaðýný duyuran Öztaþkýn, "Türkiye'nin her
yerini miting alanýna çevireceðiz, bu da yetmezse genel grev,
genel direniþ örgütleyeceðiz" dedi.

Türk-Ýþ Genel Sekreteri Hüseyin Karakoç da, TEKEL,
THY ve Sümerbank'ýn birer vatan olduðunu ve satýlmasýna
izin vermeyeceklerini belirtti. 

Petkim ÝÝþçileri HHazine MMüsteþarlýðý öönünden
seslendi; ""Uzan, PPETKÝM'e uuzanamaz"

6Haziran 2003 tarihinde Hazine Müsteþarlýðý'nda
yapýlan PETKÝM'in satýþ ihalesi için Ýzmir Aliaða'dan

gelen 1000'ni aþkýn Petrol-Ýþ üyesi iþçi, Hazine Müsteþarlýðý
önünde toplanarak, iþyerlerini teslim etmeyeceklerini ilan
etti. 

Petrol-Ýþ Aliaða Þubesi Baþkaný Ýbrahim Doðangül, "Satýlýk
medya istemiyoruz" sloganý atan iþçilere, "Siz yeterince çaba

Ö z e l l e þ t i r m e l e r e  KK a r þ ý . . . .
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gösterirseniz onlar sizi yazmak zorunda kalacak" diye seslendi.

Petrol-Ýþ Genel Baþkaný Mustafa Öztaþkýn ise 3 yýl önce
yine Hazine önüne geldiklerini hatýrlatarak, Petrol Ofisi'nin
özelleþtirilmesi sürecini anlattý. Ýhalenin Uzanlar'a kaldýðý
haberi üzerine Öztaþkýn, "Kime verildiði çok önemli deðil,
önemli olan özelleþtirmenin durdurulmasýdýr. Sonuna kadar
direneceðiz" dedi.

Türk-Ýþ Genel Baþkaný Salih Kýlýç’ýn konuþmasýndan sonra,
yeniden konuþan Öztaþkýn, seslerinin duyulmamasý halinde
"Genel grevin, genel direniþin kapýda olduðunu" ifade etti. Ýþçi-
lerin, ihalenin Uzanlar'da kaldýðýný duyduklarýnda, verdikleri
yanýt gecikmedi; "Uzanlar PETKÝM'e uzanamaz".  

Petrol-ÝÝþ KKocaeli MMitingi

Petrol-Ýþ Sendikasý'nýn, 7 Haziran 2003 tarihinde,
Kocaeli'de düzenlediði "Özelleþtirme Harekatýný

Durduralým" mitingine katýlan 15 bin iþçi ve emekçi
özelleþtirmeyi protesto etti. Çeþitli illerden gelen Petrol-Ýþ
üyesi iþçilerin yaný sýra, Kocaeli Sendikalar Birliði, Gebze
Sendikalar Birliði, DÝSK ve KESK'e baðlý sendikalar ile
TMMOB'nin de  destek verdiði mitingde, sýk sýk "Hükümet
istifa", "Genel grev genel direniþ", "Semayenin imamý kaça
sattýn vataný", "Özelleþtirmeye hayýr" sloganlarý atýldý.

Mitingde bir konuþma yapan Petrol-Ýþ Sendikasý Genel
Baþkaný Mustafa Öztaþkýn, "70 milyon insana savaþ açýyorlar
ve bizi kavgaya çaðýrýyorlar. Bizi kavgaya davet edenlerin
davetleri kabulümüzdür. Bu kavgayý genel grev genel direniþe
götürecek kadar hazýrýz" dedi. PETKÝM ihalesini alan
Uzanlar'ýn devleti soyarak ve dolandýrarak sanayici olduðunu
belirten Öztaþkýn, "Kirli ellerinizi PETKÝM'den çekiniz" diye
seslendi. Türk-Ýþ Genel Baþkaný Salih Kýlýç ise özelleþtirmeye
izin vermeyeceklerini söyledi.

TEKEL'in öözelleþtirilmesine oortak ttepki

KESK'e baðlý ESM üyeleri TEKEL Ankara Ýçki Fabrikasý
önünde özelleþtirmeyi protesro ettiler. Tek Gýda-Ýþ

Sendikasý'nýn da destek verdiði eyleme katýlan iþçi, memur ve
mühendisler attýklarý sloganlarla hükümete tepki gösterdiler.

ESM Genel Baþkaný Neþet Demirtaþ, TEKEL'in günlük
kazancýnýn, özelleþtirilmesi ile elde edilecek kazançtan daha
fazla olduðuna dikkat çekti.

TEKEL'in özelleþtirilmesine karþý mücadelenin artarak
devam edeceðinin bildirildiði eylemin ardýndan halka
özelleþtirmeye iliþkin bildiri daðýtýmý yapýldý.  

"Telekom'un öözelleþtirilmesine iizin 
vermeyeceðiz"

KESK'e baðlý Haber-Sen sendikasý ile TMMOB'ne baðlý
Elektrik, Makina ve Ýnþaat Mühendisleri Odalarý 29

Mayýs 2003 tarihinde birçok ilde gerçekleþtirdikleri ortak
eylemlerle, Telekom'u özelleþtirme politikalarýný protesto
etti.

Ankara'da Kýzýlay'da bir araya gelerek Maliye Bakanlýðý'na
yürüyen düzenleyici örgüt yönetici ve üyeleri, Telekom'un
peþkeþine izin vermeyeceklerini duyurdular. Makiye
Bakanlýðý önünde ortak basýn açýklamasýný okuyan Haber-
Sen Genel Baþkaný Kemal Keleþ, uluslararasý sermayenin
Türk Telekom'u yaðmalama konusundaki sabýrsýzlýðýný
belirterek, "Telekom özelleþtirildiðinde, halka daha pahalý ve
kalitesiz iletiþim ve haberleþme hizmetleri verilecektir, on
binlerce kurum çalýþaný iþsiz kalacaktýr" dedi. Maliye ve
Ulaþtýrma bakanlarýna seslenen Keleþ, "Türkiye'nin en fazla
kâr getiren kuruluþunun özelleþtirilmesi ülkeye ne gibi bir kâr
getirecektir. Telekom'u kime ve kimlerle peþkeþ çekmeyi
düþünüyorsunuz?" diye sordu.

Ýzmir'de Cumhuriyet Postanesi önünde yapýlan ortak basýn
açýklamasýnda da, siyasetçilerin Türk Telekom'u satmak için
her yolu denediklerine ve halkýn 163 yýllýk birikiminin,
özelleþtirme yoluyla peþkeþ çekilmesine izin verilmeyeceðine
dikkat çekildi.

Diyarbakýr'da da Büyük Postane önünde yapýlan ortak
basýn açýklamasýnda, çalýþanlara ve halka mücadele çaðrýsýn-
da bulunuldu.

Zeytincilerin ttepkisi yyükseliyor

Maden Yasasý ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna
Ýliþkin Kanun Tasarýsý ile zeytinlikleri maden tekellerine
açmaya hazýrlanan AKP Hükümeti'ne, zeytin üreticilerinden
tepki geldi.

TMMOB'nde 24 Haziran 2003 günü bir basýn toplantýsý
düzenleyen TARÝÞ ve Marmarabirlik yetkilileri ile zeytin
üreticileri Maden Yasa Tasarýsý'nýn geri çekilmesini istediler.
Basýn toplantýsýnda ortak metni okuyan Ulusal Zeytin-
Zeytinyaðý Konseyi Kuruluþ Giriþimi Baþkaný Murat Narin,
tasarý ile zeytinliklerin yok edilmesinin planlandýðýný dile
getirerek, tasarýnýn uluslararasý sözleþmeleri ve Anayasayý
çiðnediðine dikkat çekti. Tasarýnýn bugüne kadar planlanan
en büyük çevre, zeytin katliamý ve yýkým projesi olduðuna
dikkat çeken Narin, "Yüzölçümümüzün yüzde 13.7'sinde
çokuluslu þirketler tarafýndan alýnan maden arama izinleri ve
bunlarýn borsalarda hisse senetlerinin satýlmasý ülkenin satýþý
anlamýna gelmektedir. Zengin ülkenin fakir bekçileri aldat-
masý ve demagojileri ile ülkemizin iþgal planlarýnýn bir parçasý
olduðunu ülkemiz insaný bilmektedir." dedi.

TARÝÞ adýna söz alan Mustafa Tan ise tasarýnýn zeytinci-
liðin ölüm fermaný olduðunu belirterek, "32 bin yýldýr insan-
lýðýn ve çevrenin hizmetinde olan zeytin aðacýndan 8-10 yýl-
lýk bir maden iþletmeciliði için vazgeçilmesini kabul edemi-
yoruz" diye konuþtu. Türkiye'nin birçok yöresinde sulan-
madan zeytincilik yapýldýðýna iþaret eden Tan, "Bu imkanlar,
bu þans hiçbir ülkede yok. Marmarabirlik'e ve TARÝÞ'e üye
200 bin üretici, Hopdediks olarak karþýlarýna çýkarýz" dedi.
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TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Baþkanlarý
Ortak Toplantýsý Yapýldý

TMMOB Yönetim Kurulu ile TMMOB'ne baðlý
Odalarýmýzýn Baþkanlarý ve Temsilcilerinin katýldýðý

ortak toplantý, 7 Haziran 2003 Cumartesi günü, TMMOB
Yönetim Kurulu toplantýsýnýn ardýndan, Ankara'da Ýnþaat
Mühendisleri Odasý Güney Özcebe Toplantý Salonu'nda
yapýldý. Toplantýya TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Genel Sekreterliði, Çevre, Elektrik, Fizik, Gýda, Harita ve
Kadastro, Ýnþaat, Kimya, Maden, Makina, Metalurji,
Meteoroloji, Ziraat Mühendisleri ve Þehir Plancýlarý
Odalarýmýzýn Baþkanlarý ile Jeofizik, Jeoloji Mühendisleri
Odalarýmýzýn II. Baþkanlarý ve Gemi Mak. Ýþl. Mühendisleri
Odamýzýn gözlemcisi katýldý.

Toplantý açýlýþýnda TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný
Kaya Güvenç'in yaptýðý genel deðerlendirmenin ardýndan,
gündemi oluþturan, "Rekabet Kurulu Kararý ve asgari ücret
uygulamalarý", "Yasa deðiþiklikleri ve Bor Enstitüsü'ne temsil-
ci belirlenmesi", "Yapý Denetimi Yasasý", "TMMOB’nin
50.Yýlý çalýþmalarý" ve "Oda ve Þube Genel Kurullarý" mad-
delerine iliþkin görüþmeler yapýldý. 

Yerel Yönetimler Forumu Yapýldý

TMMOB, DÝSK, KESK ve TTB; toplumun demokratik
güçleri ile birlikte yerel yönetimlerin bugünkü yapýsýný

ve  yapýlmak istenen deðiþiklikleri saðlýklý bir þekilde deðer-
lendirmek, emekçilerden, çalýþanlardan ve halktan yana
görüþleri ve ortak programlarý geliþtirmek ve ulaþýlan
sonuçlarý halkla etkili bir biçimde paylaþmak üzere

Ankara’da iki toplantý gerçekleþtirmiþtir.

Toplantýlardan ilki 20 Haziran 2003 günü, ÝTÜ Evi'nde,
bilim insanlarýnýn katýlýmýyla yapýlmýþtýr. Bu bilimsel çalýþ-
manýn ürünü olarak ortaya çýkarýlan Yerel Yönetimler
Tartýþma Metni'nin, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler
ve ilgili kiþilerce tartýþýlarak zenginleþtirilmesi amacýyla 28
Haziran 2003 tarihinde ÝTÜ Evi'nde ikinci toplantý
yapýlmýþtýr. Katýlýmýn tatmin edici bir düzeyde olduðu toplan-
týda, Tartýþma Metni genel anlamda olumlu karþýlanmýþtýr.
Yerel seçimlere iliþkin önerilerin de gündeme getirildiði
toplantýda, Tartýþma Metni'nin geliþtirilerek kamu oyuna
açýklanmasý ve bu çalýþmanýn bölgelerde de yapýlarak
sürdürülmesi önerilmiþtir. 

Emek PPlatformu ttoplandý

Emek Platformu Baþkanlar Kurulu, genel deðerlendirme
ve ileriye dönük gündem belirlemek üzere, 19 Haziran

2003 tarihinde Ankara'da, Türkiye Kamu-Sen Genel
Merkezi'nde toplandý.

Emek Platformu dönem Sözcüsü, Kamu-Sen Genel
Baþkaný Bircan Ayyýldýz, toplantý öncesi yaptýðý açýklamada,
memur maaþlarý konusunda çalýþanlarýn mali kayýplarýnýn
giderilmesini de saðlayacak örnek bir çalýþma yapýlmasýný
istedi.

Toplantýda, Emek Platformu'nun geçtiðimiz dönemdeki
çalýþmalarý deðerlendirilerek, önümüzdeki döneme iliþkin
çalýþma yöntemi ve gündem önerileri üzerine görüþ alýþve-
riþinde bulunuldu. 

GATS'la ÝLGÝLÝ SORU ÖNERGESÝ
Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasý (GATS)'na iliþkin yürüt-

tüðümüz çalýþmalar sonucu CHP Adana Milletvekili Prof.
Dr. Nevin Gaye Erbatur tarafýndan Baþbakan Recep Tayip
Erdoðan tarafýndan yazýlý olarak cevaplandýrýlmasý için soru
önergesi verildi. 

Soru önergesinde aþaðýda yer alan sorularýn yanýtlarý
istendi.

1.Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasý (GATS) kapsamýnda
yapýlan GATS II. Tur müzakereleri (geniþletme müza-
kereleri) kapsamýnda ülkemiz revize taahhüt ve derogasyon
listelerini Dünya Ticaret Örgütüne sunmuþ mudur? Bu liste-
ler yoluyla getirilen önemli düzenlemeler nelerdir?

2. GATS II, Tur müzakereleri çerçevesinde sürdürülen ikili
resmi görüþmeler sýrasýnda eðitim, saðlýk, ulaþým, enerji,
çevre hizmetleri, mimarlýk ve mühendislik hizmetleri ticareti
konusunda hangi ülkeler talepte bulunmuþ ve hangi ülkeler-
den talebimiz olmuþtur? Söz konusu taleplerimizin ne kadarý
kabul görmüþ ve ülke olarak ne oranda ticari hedeflere
ulaþýlabilmiþtir? Bu kapsamda, "Mimarlýk Hizmetleri",
"Mühendislik Hizmetleri", "Müteahhitlik ile ilgili

Mühendislik Hizmetleri", "Bilgisayar Hizmetleri", "Çevre
Hizmetleri" "Kentsel Planlama ve Peyzaj Hizmetleri", "Test ve
Analiz Hikmetleri" nin hizmet sunumuna açýlmasý ülkemiz-
den talep edilmiþ midir? Bu çerçevede yapýlan veya yapýlacak
revizyonlar nelerdir?

3.Yabancý Sermaye Kanunu doðrultusunda, taahhüt üstle-
nilen (açýk) sektörlerimizde ne tür bir revizyon öngörülmek-
tedir? Anýlarý kanunla yabancý için tanýnan serbestlerin,
Türk sermayedar aleyhine haksýz rekabet yaratmasý nasýl
önlenebilecektir? Bu durumun tespit ve disipline edilmesi
için, ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýnca ne tür bir çalýþma
yapýlmaktadýr? Ayrýca, bu durumun oluþmamasý için ne tür
araç ve strateji geliþtirilmektedir?

4. Ulusal Düzenlemeler Alt Çalýþma Grubu çalýþmalarý kim
tarafýndan yürütülmekte ve takip edilmektedir? Söz konusu
alt çalýþma grubunun çalýþma takvimi nedir? Çalýþma
Grubunun çalýþmalarý sonucunda kabul edilecek belgeler ile
ülkemiz ne tür yaptýrýmlarla karþýlaþacaktýr ?

5.Taahhüt listelerinin hazýrlama sürecinde ilgili tüm kamu
kurumve kuruluþlarý ve meslek örgütlerinin bilgilendirilerek
onlarýn görüþleri alýnmýþ mýdýr?
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TMMOB Van Ýl Koordinasyon Kurulu'nun organi-
zasyonuyla, TMMOB Yürütme Kurulu üyesi Alaeddin
Aras baþkanlýðýndaki TMMOB Ýnsan Haklarý
Komisyonu üyelerinden Zehra Karagöz, Ayþen
Hadimioðlu ve Erdoðan Gül; Ziraat Mühendisleri
Odasý Baþkaný Gökhan Günaydýn ve Yönetim Kurulu
üyeleri ile birçok mühendis ve mimarýn katýlýmýyla
gerçekleþtirilen Köye Dönüþ Projesi Bölge Toplantýsý
23 Mayýs 2003 tarihinde Van'da yapýldý.

77 kiþinin katýldýðý ve yaklaþýk 15 kiþinin söz aldýðý
toplantýda, köye dönmek isteyenlerin can ve mal
güvenliðinin saðlanmasý, konut sorunlarýnýn çözülme-
si ve ilk etapta yaþamlarýný idame edebilecekleri
yardýmýn yapýlmasý üzerinde duruldu.

Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan TMMOB Van
ÝKK Sekreteri Þevket Akdemir, özetle TMMOB'nin
yapýsýna deðindikten sonra, Türkiye'de 1925, 1934,
1960 ve 1980'li yýllarda insanlarýn çeþitli yollardan iç
göçe zorlandýklarýný ifade etti. Özellikle 1984-1997
yýllarý arasýnda bu oranýn en yüksek düzeylere ulaþarak yak-
laþýk 3,5-4 milyon insanýn tamamen kendi iradeleri dýþýnda
göç ettirildiðini, bununla birlikte binlerce dekar orman
alanýnýn yakýlýp, yýkýldýðýný, kýsacasý yaþam koþullarýnýn
ortadan kaldýrýldýðýný belirtti.

Þevket Akdemir, çözüm önerileri olarak, köye geri
dönüþler için her türlü engelin kaldýrýlmasý, yayla yasak-
larýnýn sona erdirilmesi, mayýnlý alanlarýn mutlaka temizlen-
mesi, özel timin tasfiyesi ile birlikte her türlü güvenlik önle-
minin alýnmasý, yol, su, elektrik gibi altyapý imkanlarýnýn
saðlanmasý ve bunlar için kitle örgütlerinin görüþünün alýn-
masýnýn doðru bir yaklaþým olacaðýný dile getirdi.

TMMOB Yürütme Kurulu üyesi Alaeddin Aras, Komisyon
olarak Van'a geliþ amaçlarýný kýsaca özetledikten sonra,
TMMOB'nin sadece kamu yararý niteliðindeki projelere
destek olabileceðini, 2001 yýlý içerisinde bölgede bazý illerde
(Mardin, Diyarbakýr) toplantýlar düzenlendiðini, bölgedeki
tüm bu sorunlarýn asýl nedeninin Kürt sorunu olduðunu vur-
guladý. Kendisinin de bir göç maðduru olduðunu ve köyüne
misafir olarak dahi gidemediðini üzüntüyle belirten Alaeddin
Aras, bölgedeki insanlarýn birbirine yardýmcý olmasý gerek-
tiðini ve tüm geliþmelere karþýn insan haklarý ihlallerinin
devam ettiðini dile getirdi.

Ziraat Mühendisleri Odasý Baþkaný Gökhan Günaydýn ise
yaptýðý konuþmada, özetle; her insanýn
istediði köyde ya da yerleþim yerinde
oturma hakkýnýn olduðunu, devletin
tüm insanlarýna eþit mesafede olmasý
gerektiðini, uluslararasý sözleþmelerden
doðan temel hak ve özgürlüklerin her
birey için geçerli kýlýnmasý gerektiðini,
üretim yapýlan alanlarda her türlü kýsýt-
lamanýn kaldýrýlmasý gerektiðini ve IMF
ve Dünya Bankasý gibi baskýcý birimler-
den ülke ekonomisinin mutlaka kurtarýl-
masý gerektiðini ifade etti.

24 Mayýs 2003 günü ise, TMMOB
Ýnsan Haklarý Komisyonu ve Köye
Dönüþ projesinin çalýþmasýnda yer alan
mühendis ve mimarlar Van'ýn Çatak
ilçesine baðlý Dalbastý köyünü ziyaret
edere k incelemelerde bulundular.

TMMOB Ýnsan Haklarý Komisyonu'nun 

Köye Dönüþ Projesi Bölge Toplantýsý Van'da yapýldý
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Diyarbakýr Anadolu Lisesi'nde 20 Mart 2003 tarihinde
öðrencilere "iç tehditler" baþlýklý konunun anlatýlmasý sýrasýn-
da, Bergama köylülerinin örnek gösterilmesi TBMM'ne
taþýndý. CHP Denizli milletvekili Mustafa Gazalcý, Milli
Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik'in yanýtlamasýný istediði öner-
gesinde kimi okullarda Milli Eðitim Müdürlüðü ile kolluk
kuvvetlerinin ortaklaþa eðitim çalýþmalarý yaptýklarýnýn
doðru olup olmadýðýný sordu. Bu eðitim çalýþmalarýnýn hangi
yasaya göre yapýldýðýnýn, konuþanlarýn öðretmenlikle bir ilgi-
lerinin olup olmadýðýnýn, bakanlýðýn hangi konularda ve kim-
lerin eðitim çalýþmasý yapacaðýna önceden izin verip ver-
mediðinin de yanýtlanmasý istenen önergede, Çelik'ten ayrý-
ca þu sorularýn yanýtý istendi:

"20.03.2003'de Diyarbakýr Anadolu Lisesi 2. sýnýf öðrenci-

lerine "iç tehditler" baþlýklý bir konu anlatýlýrken Bergama
köylülerinin siyanürle altýn aramaya karþý verdikleri mücade-
lenin kötü örnek olarak anlatýldýðý, bu mücadeleye önderlik
edenlerin milyonlarca dolarlarý olduðu yani dýþ ülkelerden
rüþvet aldýklarý izlenimi veren sözler sarf edildiði doðru
mudur?

"Yine bu çalýþmadaki sinevizyon gösterisinde Bergama
köylülerine destek veren KESK ve TMMOB gibi yasal kuru-
luþlarýn adlarýnýn geçtiði doðru mudur?

"Yargý kararý olmadan; insanlarý ve çevrelerini korumaya
çalýþan Bergama köylülerinin liseli çocuklara kötü örnek
olarak gösterilmesi demokratik hukuk devletinin ölçütleriyle
ve insan haklarýyla baðdaþmakta mýdýr? 

Bergama’l ý  Köylüler  “ Ýç  Tehdit”miþ

Sivas'ýn ýýþýðý 
sönmeyecek

Sivas'ta katledilen aydýnlar, katliamýn 10. yýlý
nedeniyle birçok ilde düzenlenen etkinliklerle

anýldý.

Sivas katliamý, Ankara'da 4 bin kiþinin katýldýðý
yürüyüþ ve mitingle lanetlendi. Toros Sokak'ta toplanýp
Sýhhiye'de Abdi Ýpekçi Parký'na yürüyen þehit aileleri,
Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, Hacý Bektaþi Veli
Kültür Derneði, köy dernekleri, TMMOB ve diðer

meslek odalarý, sendikalar, kitle örgütleri ve partilerden
oluþan kalabalýk, Ankara'nýn temmuz sýcaðýna raðmen
coþkusundan, öfkesinden hiçbir þey eksiltmeden,
saatlerce Sivas þehitlerinin unutulmadýðýný, unutul-
mayacaðýný gösterdi.

Katledilen 33 kiþinin fotoðraflarýnýn taþýndýðý mi-
ting, Sivas ve diðer þehitler anýsýna saygý duruþunun
ardýndan, þehit aileleri adýna Hikmet Özkan'ýn konuþ-
masý ile baþladý. "Yobazlar Sivas'ta Pir Sultan'ý, barýþý,
kardeþliði, laikliði, cumhuriyeti yaktý" diyen Özkan,
"Sivas'ta devlet, güvenlik güçleri yok muydu? Yoksa
ölümümüze ferman mý çýkardýlar?" diye sordu. KESK
Genel Baþkaný Sami Evren, gerici güçlere karþý birlikte
mücadele çaðrýsý yaparken, PSAKD Baþkaný Kazým
Genç, Sivas'ta þeriatçý bir ayaklanmanýn provasýnýn
yapýldýðýný söyledi.

Miting, konuþmalarýn ardýndan Cevahir Canpolat
ve Suavi'nin müzik dinletisiyle sona erdi.

Halký savunma,
adalet, özgürlük,

kardeþlik ve
yüceltme;
insanlara

hoþgörüyle 
yaklaþma.

Bütün bunlar sadece
Türkiye toplumunun 

deðil, insanlýðýn
ortak özlemidir.
Bu bakýmdan

Pir Sultan'lar ölmez.
Yaþýyor.

Asým BBezirci
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DEVRÝMCÝ YAZAR ve OZANL ARIMIZI ANMA ETKÝNLÝKLERÝ 
Makina Mühendisleri Odasý tarafýndan  "Devrimci Yazar ve
Ozanlarýmýzý Anma Etkinliði" 3 Haziran 2003 günü Çankaya
Çaðdaþ Sanatlar
Merkezi'nde düzen-
lendi. 3 Haziran
1963'de Moskova'da
ölen Nazým Hikmet,
2 Haziran 1970'de
Sofya'da ölen Orhan
Kemal ve 2 Haziran
1991'de Ankara
ölen  Ahmed Arif
adýna düzenlenen
etkinlikten bir gün
önce, (2 Haziran Pazartesi günü) Ahmed
Arif'in mezarý baþýna karanfiller býrakarak
anýldý. 
Anma toplantýsý Makina Mühendisleri
Odasý Baþkaný Emin Koramaz ve
Edebiyatçýlar Derneði Genel Sekreteri

Gökhan Cengizhan'ýn açýlýþ konuþmalarýyla baþladý. Endüstri
Mühendisi Oðuz Türkyýlmaz'ýn yönettiði panel/ forum

bölümünde Ýlhan Akalýn Orhan Kemal'i, Yücel
Kayýran Nazým Hikmet'i, Canip Yýldýrým Ahmed Arif'i
anlatarak katýlýmcýlara onlarýn edebi kiþilikleri
hakkýnda sunumlar yaptýlar. Etkinlikte Tahir Abacý;
Nazým Hikmet, Ahmed Arif ve Orhan Kemal'i toplu
bir deðerlendirmeyle sundu.  Rüþtü Asyalý ise Nazým
Hikmet, Ahmed Arif ve Orhan Kemal'in yaþamlarýn-

dan, þiirlerinden ve
yazýlarýndan kesitler
aktararak katýlýmcýlara bir
þiir ziyafeti sundu.
Etkinliðimize þair ve ozan-
larýmýzýn Ankara'da bulunan
aileleri ve dostlarý da katýldý.
Dinleti kýsmýnda Gülay
Akgün ve Fatih Erenler ezgi-
leriyle Nazým Hikmet,
Ahmed Arif'e ses verdiler.

6. DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ VE KÝTAP HAFTASI
1982 Aðustos'unda Ankara Sýkýyönetim Komutanlýðý'nýn emriyle Bilim ve

Sosyalizm Yayýnlarý'nýn 133 607 kitabý, yedi kamyonla Mamak'a götürmüþ,
sonra da bu kitaplar 1985 yýlýnda verilen bir emirle Mayýs sonu ve Haziran
ayýnýn ilk haftasý içinde yakýlarak imha edilmiþti.

Þair Heine Henri 1800'lerde 'kitaplarý yakanlar bir gün insanlarý da yakar-
lar" derken ülkemizi o zamandan uyarmýþ oluyordu. Nitekim bu yýl 10. Anma
Etkinlikleri düzenlenen Sivas Katliamýnda, aydýn, genç, yazar o güzel insan-
lar diri diri yakýldý.

Sonuç olarak kitaba, kültüre, bilime, düþünceye ve emek deðerlerine karþý
iþleyen ve devam eden saldýrýlar, emekçilerin temel hak ve özgürlüklerini,
çaðdaþ yaþam deðerlerini ve ülkemizin geleceðini karartýyor, zehirliyor.

12 Eylül Faþizminin Ankara'da yok ettiði 133.607 kitabýn öyküsünü
unutulmaz bir simge olarak kabul edip, tarihsel ve güncel sorumlulukla, her
yýl Haziran ayýnýn ilk haftasý "Düþünce Özgürlüðü ve Kitap Haftasý" etkinlik-
leriyle anýlmaktadýr.

Her yýl Toplumsal Araþtýrmalar Kültür ve Sanat Ýçin Vakýf tarafýndan
düzenlenen etkinliðin  bu yýl 6 ncýsý ,TAKSAV Ankara Þubesi, EÐÝTÝM-
SEN Ankara Þubeleri, Edebiyatçýlar Derneði, Pir Sultan Abdal Derneði ve
TMMOB Ankara Ýl Koordinasyon Kurulu ortaklýðýnda, 1-7 Haziran 2003
tarihleri arasýnda  gerçekleþtirilmiþtir. 

Hafta boyunca devam eden etkinlikler kapsamýnda yasaklý kitaplar sergisi,
savaþ fotoðraflarý sergisi, dia gösterimleri, þiir dinletileri, paneller ve film
göste rimleri yer aldý. 
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Adana ÝKK:
- Þ.Urfa’da katledilen Hasan Balýkçý'nýn 21 Mayýs 2003, 18

Haziran 2003 ve 16 Temmuz 2003 tarihlerinde Þ.Urfa'da
yapýlan  duruþmalarýna katýlým saðlandý.

- 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, çevre sorunlarý-
na ve hükümetin uygulamalarýna dikkat çekmek amacýyla, 4
Haziran 2003 günü basýn toplantýsý düzenlendi.

Ankara ÝKK:
- 1 Haziran 2003 Dünya Çocuk Günü nedeniyle Ankara Ýl

Koordinasyon Kurulumuzun da içerisinde yer aldýðý 6 kuruluþ
Kuðulu Park’ta ortak bir etkinlik düzenledi. Çocuklar
evlerinden getirdikleri oyuncak silahlarý heykel için hazýr-
lanan cam kalýbýn içersine attýlar. Bu sýrada çocuklara kitap
ve topaç daðýtýmý yapýldý. Etkinlik süresince, Seramik,
Resim,Oyuncak Atölyelerinin çalýþmalarýna katýldýlar.
Çocuklar ayrýca Birleþmiþ Milletler'e göndermek üzere kart-
postal yazdýlar.

- Teoman Öztürk'ün 9. ölüm yýldönümü dolayýsýyla, 11
Temmuz 2003 tarihinde iki anma etkinliði düzenlendi. Anma
etkinliklerinin ilki Teoman Öztürk'ün Karþýyaka
Mezarlýðý'ndaki mezarý baþýnda yaklaþýk 100 kiþinin
katýlýmýyla yapýldý. Buradaki anmada, TMMOB Baþkaný
Kaya Güvenç ve TMMOB eski baþkanlarýndan Yavuz Önen
birer konuþma yaptý. Ýkinci anma etkinliði akþam saatlerinde
Konur Sokak'taki Mimarlar Odasý Merkez Binasý önünde
gerçekleþtirildi. ÝKK Sekreteri Kenan Akdemir'in açýlýþ
konuþmasýndan sonra sýrasýyla Makina Mühendisleri Odasý
üyesi Oðuz Türkyýlmaz, TMMOB eski baþkanlarýndan Yavuz
Önen ve TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç birer konuþma
yaptýlar. Haydar Ünal ve Mehmet Özer'in þiirleriyle katýldýðý
anma etkinliðinde, Tolga Çandar ve Gülay Akgün türküleri-
ni Teoman Öztürk için seslendirdiler. Bini aþkýn kiþinin
katýldýðý etkinlikte, Teoman Öztürk ile ilgili sinevizyon gös-
terimi de yapýldý.  

Bursa ÝKK:
- 6 Haziran 2003 tarihinde, Dünya Çevre Günü dolayýsýy-

la "Çevre Yönetiminde Katýlýmcýlýk Modeli" konulu panel
yapýldý.

Ýstanbul ÝKK:
- Prof. Dr. Birgül Ayman Güler'in konuþmacý olarak

katýldýðý "Kamunun Yeniden Yapýlandýrýlmasýnda Kamu
Emekçilerini ve Meslek Kuruluþlarýný Bekleyen Tehlikeler"
konulu toplantý 31 Mayýs 2003 tarihinde yapýldý.

- 5 Temmuz 2003 günü, hükümetin gündeminde bulunan
yasa ve anayasa deðiþikliklerinin     tartýþýldýðý çalýþtay gerçek-
leþtirildi.

- Teoman Öztürk'ün 9. ölüm yýldönümü dolayýsýyla, 11
Temmuz 2003 tarihinde, Makina M.O. Ýstanbul Þubesinde
bir anma etkinliði düzenlendi. 25 kiþinin katýlýmýyla gerçek-
leþtirilen anma, ÝKK Sekreteri Münür Aydýn'ýn konuþmasýy-
la baþladý. Teoman Öztürk ile ilgili CD'nin izlenmesinden
sonra, o dönemdeki çalýþma arkadaþlarýnýn Teoman Öztürk
ile ilgili anýlarýný anlatmasýyla anma sona erdi.

Ýzmir ÝKK:
- TMMOB Ýzmir ÝKK, DÝSK Ege Bölge, Türk-Ýþ 3.Bölge,

KESK Ýzmir Þubeleri ve Ýzmir Tabip Odasý tarafýndan düzen-
lenen ve TMMOB Sayman Üyesi A.Betül Uyar, Gaye Yýlmaz
ve Yrd.Doç. Özgür Müftüoðlu'nun konuþmacý olarak
katýldýðý "Kamusal Alanýn Tasfiyesi, Çalýþma Yaþamý ve Ýþ
Güvencesinin Geleceði 'Kölelik Yasalarý'" konulu panel 24
Mayýs 2003 tarihinde yapýldý.

- Dünya Çevre Günü dolayýsýyla, 5 Haziran 2003 tarihinde
"Çevre Politikalarý ve Yerel Uygulamalarý" konulu panel
düzenlendi.

Kýrklareli ÝKK:
- 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamýnda,

"Ergene Havzasý Çevre Düzenleme Planý'nýn 'Sürdürülebilir
Geliþme' Açýsýndan Önemi ve Çevre Sorunlarýnýn Yerel-
Bölgesel-Küresel Boyutu" konulu panel gerçekleþtirildi.

Mersin ÝKK:
- 30 Mayýs 2003 tarihinde CHP Genel Baþkaný Deniz

Baykal Ýl Koordinasyon Kurulu'nu ziyaret etti.
- 2 Haziran 2003 tarihinde baþlayan ve 35 gün süren II.

Odalar arasý Futbol Turnuvasý düzenlendi. Turnuvada dere-
ceye giren ilk üç takýmýn ödülleri, 11 Temmuz 2003 günü
yapýlan Teoman Öztürk'ü anma etkinliðinde verildi.

- Teoman Öztürk'ün 9. ölüm yýldönümü dolayýsýyla, 11
Temmuz 2003 günü, Mersin Büyükþehir Belediyesi Kültür
Parký içerisinde yer alan Barýþ Meydanýnda anma etkinliði
düzenlendi. Anma etkinliðinde, ÝKK Sekreteri Zehra
Korkmaz'ýn açýlýþ konuþmasýndan sonra, Futbol Turnuvasý
ödül töreni de gerçekleþtirilerek, ilk üçe giren odalara
kupalarý verildi. Yaklaþýk 1000 kiþinin katýldýðý etkinlikte,
Yörem Halk Müzik Topluluðu, Grup Caretta-Caretta ve
Grup Gökçefidan türkülerini Teoman Öztürk için söyledi.

Þ.Urfa ÝKK:
- Teoman Öztürk'ün 9. ölüm yýldönümü dolayýsýyla, 11

Temmuz 2003 günü anma toplantýsý düzenlendi. Toplantýya
Odalarýn yönetim kurulu üyeleri ile birçok mühendis ve
mimar katýldý. Toplantýda, Teoman Öztürk'e iliþkin bilgileri
içeren CD izlendi. ÝKK Sekreteri Þeyhmus Karahan bir
konuþma yaparak Teoman Öztürk'ün mücadeleci kiþiliði ve
çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.

Van ÝKK:
- Teoman Öztürk'ün 9. ölüm yýldönümü dolayýsýyla, 11

Temmuz 2003 günü anma toplantýsý düzenlendi. Saygý
duruþuyla baþlayan toplantýya 30 civarýnda mühendis ve
mimar katýldý. ÝKK Sekreteri Þevket Akdemir'in Teoman
Öztürk ile ilgili bilgileri ve mücadeleci kiþiliði hakkýnda yap-
týðý konuþmasýnýn ardýndan, Teoman Öztürk ile ilgili anýlar
anlatýldý. Toplantýda ayrýca Teoman Öztürk ile ilgili CD
izlendi.

Zonguldak ÝKK:
- Teoman Öztürk'ün 9. ölüm yýldönümü dolayýsýyla, 11

Temmuz 2003 günü anma toplantýsý düzenlendi. Yapýlan
konuþmalarýn ardýndan, Teoman Öztürk ile ilgili CD izlendi.

Ý l  Koordinasyon Kuru l lar ý  Günces i
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18 Ekim 2002 günü öldürülen TEDAÞ Þanlýurfa Bölge
Müdür Yardýmcýsý Hasan Balýkçý davasýnýn ikinci duruþmasý
18 Haziran 2003 tarihinde Þanlýurfa 2.Aðýr Ceza
Mahkemesi'nde görüldü. 21 Mayýs'ta yapýlan ilk duruþmada
olduðu gibi, bu duruþmaya da, hakkýnda gýyabi tutukluluk
kararý olan azmettirici Zeki Akkoyun bulunamadýðý için
getirilmedi.

Duruþmayý izlemek isteyenler, Adana ve Ýstanbul'dan, Ýl
Koordinasyon Kurullarý'nýn organizasyonuyla, 3 otobüsle
Þanlýurfa'ya gitti. TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç, Yönetim
Kurulu Üyesi Alaeddin Aras, Elektrik Mühendisleri Odasý
Baþkaný Cengiz Göltaþ, Oda Sekreteri Sýtký Çiðdem, ESM
Genel Baþkaný Neþet Demirtaþ, CHP Adana milletvekili
Tacidar Seyhan, KESKAdana ve Þanlýurfa Þubeler Platformu
üyeleri ve TMMOB Þanlýurfa, Adana, Adýyaman ve Gaziantep
Ýl Koordinasyon Kurulu üyelerinin de aralarýnda bulunduðu
yaklaþýk 250 kiþi, ellerinde Hasan Balýkçý'nýn fotoðraflarýný taþý-
yarak, sloganlarla   adliyeye yürüyerek gittiler.

TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç, Hasan Balýkçý'nýn eþi
Þengül Balýkçý ve EMO Baþkaný Cengiz Göltaþ duruþma
öncesi bir açýklama yaptýlar. Kaya Güvenç, "Balýkçý'nýn
toplumun deðerlerini ve kaynaklarýný yaðmalayanlara karþý
mücadele ettiði için öldürüldüðünü" vurgularken; Þengül
Balýkçý, azmettirenin yakalanamayýþýnýn düþündürücü
olduðunu ve akýllarda "Susurluk Olayý" gibi izlenimler býrak-
týðýný belirtti.

Öte yandan, cinayetin ardýndan sessiz kalan TEDAÞ,
davaya 2 avukat göndererek müdahil oldu. Mahkeme, sanýk-
larýn tutukluluk halinin ve azmettirici Zeki Akkoyun'un da
gýyabi tutukluluðunun devamýna karar vererek, duruþmayý
16 Temmuz 2003 tarihine erteledi.

TMMOB Þ.Urfa Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Þeyhmus Karahan'ýn 26.05.2003 Tarihli Güneydoðu
Gazetesi'nde yayýnlanan Hasan Balýkçý ile ilgili
yazýsýnýn özeti

"Yaþamým boyunca mücadeleci ve kararlý insanlara
karþý özel bir saygý beslemiþimdir.(....) Onunla birlikte
olma þansýmýz olmadý, ancak mücadeleci kiþiliði, kararlý
duruþu anlatýlýrken, bir eksiklik hissettim.(....)

Olayýn ardýndan altý ay bir süre geçmiþ, 21.05.2003
günü Urfa'da mahkemesi var. (....) Sabah saat 09:00'da
Adliye önünde iyi bir kalabalýk oluþmuþtu. Katillerden
hesap sorulmasýný isteyen sloganlarla 10:30'da mahkeme
salonuna alýndýk. (...) Katiller soðukkanlý bir þekilde
meselenin namus meselesi olduðunu anlatýrken kendileri
de buna inanmýyordu. (...) Sýra savunmaya geldiðinde
Hasan Balýkçý'nýn yaþamý, çalýþma temposu ve kiþiliðiyle
ilgili daha net bilgileri öðrenme þansýmýz oldu. Adana
TEDAÞ'da Müþteriler Müdürlüðü'nde Baþmühendis
olarak çalýþýrken, kaçak elektrik kullanan bazý fabrikalarý
yakaladýðý anlatýlýyor. (...) 100 milyarlar rüþvet olarak tek-
lif ediliyor, O elinin tersiyle itiyor. Adana'da hem kendisi,
hem de ailesi tehdit ediliyor. Belli ki birilerinin kuyruðu-
na basýyor. Peki sonra ne mi oluyor? Kendi isteði olmadan
geçici görevle Urfa TEDAÞ'a müdür yardýmcýsý olarak
atanýyor. (...) Tabi bu arada Adana'da kaçak elektrik kul-
lanan ve kuyruðuna bastýðý kiþiler büyük maddi zarar
gördükleri için, Urfa'da da tehditlerine devam ettikleri
söyleniyor. Bir toplum yetiþtirdiði kaliteli ve kalifiye
insanýný bu kadar basit kaybetmemeli. (...)

Hasan Balýkçý TMMOB üyeleri için bir simgedir, her
duruþmada mahkemenin seyrini yakýndan takip edeceðiz."

TMMOB Ankara Ýl Koordinasyon Kurulu,
Güvenpark'taki iþgallere dikkat çekmek ve kent günde-
mine taþýmak amacýyla Dünya Çevre Haftasý içersinde 7
Haziran 2003 tarihinde Güvenpark'ta ortak bir basýn açýk-
lamasý yaptý. Basýn açýklamasýnda "Birinci derece doðal sit
alaný ve Baþkent Ankara'nýn en önemli simgelerinden
olan GÜVENPARK can çekiþmekte ve giderek yok
edilmektedir. Ankara Büyükþehir Belediyesi Yönetimi, bu
parka ciddi zarar veren ve yayalarýn can güvenliðini
tehlikeye atan dolmuþ ve otobüs duraklarýnýn kaldýrýlmasý
için alýnmýþ olan Koruma Kurulu ve Ýdare Mahkemesi
kararlarýný uygulamamaktadýr! " denilerek TMMOB'ye
baðlý Meslek Odalarý olarak parkýn Baþkent Ankara'ya
yakýþýr bir niteliðe kavuþturulmasý için yetkililer göreve
çaðýrýldý ve :

· Ankara Büyükþehir Belediyesi, parktaki otobüs ve
dolmuþ duraklarýnýn taþýnmasýný öngören yürürlükteki
plan, kurul ve mahkeme kararlarýnýn uygulanmasý 

· Güvenpark, temel tasarým ilkeleri ve yürürlükteki
plan kararlarý doðrultusunda bütünüyle yaya kullanýmýna
yönelik olarak düzenlenmesi,

· Plan kararlarýna aykýrý olarak parkta yer alan reklam
panolarý, satýþ birimleri, otopark, vb. kullanýmlar kaldýrýl-
masý,

· Park, ilk planýna uygun olarak yeniden düzenlenmesi 

talep edildi.

Güvenparkta gerçekleþen basýn açýklamasý görsel ve
yazýlý basýn kuruluþlarý tarafýndan ilgi ile karþýlandý ve
yayýn organlarýnda geniþ yer aldý.

Hasan Balýkçý cinayetinin 2.Duruþmasý yapýldý

Ankara ÝKK’dan "Güvenpark'ý kurtaralým" kampanyasý
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1 MMayýs 22003

Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Yüksek Fen Kurulu Baþkaný
Oktay Þendur ile Deprem Þurasý, Yapý Denetim Yasasý ve
TMMOB ile yapýlan yazýþmalarla ilgili görüþme yapýldý.
Görüþmeye TMMOB Genel Sekreteri M.Fikret Özbilgin, Teknik
Görevli Ayþegül Bildirici ve Elektrik Mühendisleri Odasý
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi M.Sýtký Çiðdem katýldý.

TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç TV8'in
"Satýrarasý" Programýna katýlarak Bingöl Depremine iliþkin
görüþlerini açýkladý.

TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç NTV'nin
24.Saat programýna telefonla katýlarak Bingöl depremi, ihale
yasasý, yapý denetim yasasý üzerine görüþlerini açýkladý.

Emperyalist saldýrýya, iþgale, sömürüye, kölelik düzeni
yasalarýna karþý Ankara Sýhhiye meydanýnda yaklaþýk 15.000
kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen 1 Mayýs Mitingi'ne TMMOB
pankartý altýnda kitlesel katýlým saðlandý. MitingdeTMMOB
Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç bir konuþma yaptý.

2 MMayýs 22003 

1 Mayýs 2003 günü saat 03.27'de meydana gelen Bingöl
Depremi üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya
Güvenç, Ýnþaat, Jeofizik, Jeoloji, Çevre, Maden, Þehir Plancýlarý
ve Mimarlar Odalarýmýzýn Baþkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin
katýlýmýyla, bölgede incelemelerini sürdüren TMMOB heyetinin
ilk inceleme sonuçlarýnýn da aktarýldýðý bir basýn toplantýsý
yaparak Bingöl Depremini deðerlendirdi. 

KTMMOB Baþkaný Ahmet Ulaþ ve KTMMOB Ýnþaat
Mühendisleri Odasý Baþkan ve Genel Sekreteri Birliðimizi ziyaret
etti. Kýbrýs sorununun görüþüldüðü toplantýya TMMOB
Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, Genel Sekreter M.Fikret
Özbilgin ve Genel Sekreter Yardýmcýsý N.Hakan Genç katýldý.

Makine Mühendisleri Odasý adýna Adana Þubesi tarafýndan
gerçekleþtirilen II.Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kongresi'ne TMMOB
Yürütme Kurulu üyesi Alaeddin Aras katýldý. 

3 MMayýs 22003 

Petrol-Ýþ tarafýndan baþlatýlan ve TMMOB tarafýndan da
desteklenen "Özelleþtirme Harekatýný Durduralým Kampanyasý"
çerçevesinde Kýrýkkale Cumhuriyet Meydanýnda yaklaþýk 5000
kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen mitinge TMMOB pankartý
açýlarak katýlým saðlandý. Mitinge TMMOB Yönetim Kurulu
Baþkaný Kaya Güvenç, Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin ve
Genel Sekreter Yardýmcýsý N.Hakan Genç katýldý.

5 MMayýs 22003 

TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç TV8'in
"Türkiye ve Deprem Gerçeði" konulu canlý yayýn "Satýrarasý
Programý"na katýlarak deprem ve Bingöl depremine, ihale yasasý,

yapý denetim yasasý ve uygulamalarýna, mühendislerin sorumlu-
luk ve sorunlarýna iliþkin sorularý yanýtladý. Kaya Güvenç konuþ-
masýnda 1970'lerden beri TMMOB'nin depreme iliþkin yapýlmasý
gerekenleri gündeme getirdiðine ancak fazla bir þey
deðiþmediðine, mühendis ve mimarlarýn ücretlerinin yeter-
sizliðine, mesleki denetim, mesleki yeterlilik ve belgelendirme
konusunda TMMOB'nin yetkilerinin güçlendirilmesi gerekirken
kýsýtlandýðýna, kamu yararý ilkesinin gözardý edildiðine deðindi.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý'nýn Haldun Özen'i
anma toplantýsýna TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya
Güvenç katýldý.

Maden Mühendisleri Odasý tarafýndan gerçekleþtirilen
"Mühendislerin Gündemi" konulu  Pazartesi Söyleþileri'ne
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç konuþmacý
olarak katýldý.

6 MMayýs 22003 

31 yýl önce idama mahkum edilen Deniz Gezmiþ, Yusuf
Aslan ve Hüseyin Ýnan'ýn mezarlarý baþýnda düzenlenen anma
toplantýsýna TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç, Genel Sekreteri
M.Fikret Özbilgin ve Genel Sekreter Yardýmcýsý N.Hakan Genç
katýldý.

7 MMayýs 22003 

SHP Genel Sekreteri Fikri Saðlar Birliðimizi ziyaret etti. 

Emek Platformu Baþkanlar Kurulu toplandý. Toplantý
baþlangýcýnda EP Dönem Sözcüsü KESK Baþkaný Sami Evren
tarafýndan Meclis'te görüþülmekte olan Ýþ Yasasý ve Zorunlu
Tasarruf Fonu Ana Para Ödemeleri ile ilgili bir basýn açýklamasý
yapýldý. Toplantýya TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç ve Danýþman
E. Serdar Karaduman katýldý.

Ýnsan Haklarý Derneði Genel Merkezi ve Ankara Þubesi'nin
DGM Savcýlýðý kararýyla  Emniyet güçleri tarafýndan basýlmasý,
bilgisayar ve evraklarýna el konulmasýyla ilgili olarak Ýnsan
Haklarý Anýtý önünde yapýlan basýn açýklamasýna Genel Sekreter
Yardýmcýsý N.Hakan Genç ve Teknik Görevli Ayþegül Bildirici
katýldý.

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan düzenle-
nen "17.Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Haftasý" programýna TMMOB
Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras ve bu program içerisinde
düzenlenen "Avrupa Birliði ile Bütünleþme Sürecinde Ýþ Saðlýðý
ve Güvenliði" konulu panele   TMMOB Yönetim Kurulu Yedek
Üyesi Maden Mühendisi Serdar Ö. Kaynak konuþmacý olarak
katýldý.

Cumhuriyet Gazetesi'nin 80.Kuruluþ Yýldönümü kutla-
malarý resepsiyonuna TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya
Güvenç ve Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin katýldý.

Çaðdaþ Gazeteciler Derneði tarafýndan yýlýn gazetecilerine,
toplumsal mücadele ve dayanýþmadan yana olan kiþi ya da

TMMOB GÜNCESÝ
1 Mayýs - 30 Haziran 2003
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kurumlara verilen "Çaðdaþ Gazeteciler Derneði Onur Ödülü"nü
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç TMMOB
adýna aldý.  Ödül töreni ÇGD'nin 25. yaþýnýn kutlandýðý gelenek-
sel basýn balosunda yapýldý.

8 MMayýs 22003 

AKP Grup Baþkanvekili Salih Kapusuz ile TBMM'nde
görüþülen Ýþ Kanunu Tasarýsý ile ilgili görüþme yapýldý. Ýþ Kanunu
ile ilgili itirazýmýz ifade edildi. Ayrýca Kanun Tasarýsý'nýn 80 ve 82.
maddelerine iliþkin TMMOB önerileri iletildi. Görüþmeye
TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç, Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin
Aras ve Genel Sekreteri M.Fikret Özbilgin katýldý. Daha sonra
deðiþiklik önerileri Mühendis ve Mimar Milletvekilleri, AKP ve
CHP Grup Baþkanvekillerine Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakaný'na elektronik posta ve faks yoluyla iletildi.

TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç, Sayman Üye A. Betül
Uyar,Yürütme  Kurulu Üyeleri Necmi Ergin, Alaeddin Aras,
Ekrem Poyraz, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Açan, Hakký Atýl,
Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin, Genel Sekreter Yardýmcýsý
Hakan Genç, Teknik Görevli Ayþegül Bildirici, Elektrik, Fizik,
Harita ve Kadastro, Ýnþaat, Jeofizik, Jroloji, Kimya, Maden,
Makina ve Þehir Plancýlarý Odasý Baþkanlarý ile Mimarlar ve
Peyzaj Mimarlarý Odasý temsilcilerinin katýlýmý ile Yapý Denetimi
ve Yasal Düzenlemelerin görüþüldüðü Oda Baþkanlarý toplantýsý
yapýldý.

9 MMayýs 22003 

Rekabet Kurulu kararý ile ilgili olarak Oda Hukuk
Müþavirlerinin katýlýmý ile toplantý yapýldý. Toplantýda Danýþtay'a
açýlacak dava üzerine görüþmeler yapýldý.

Baþbakanlýk Ýnsan Haklarý Baþkanlýðý'nýn Ýnsan Haklarý
Danýþma Kurulu Olaðanüstü 2. Toplantýsýna TMMOB Yürütme
Kurulu Üyesi Alaeddin Aras katýldý.

10 MMayýs 22003 

KESK'e baðlý Egitim-Sen'in Milli Eðitim Bakanlýðý ile imza-
ladýklarý Kurum Ýdari Kurulu Sözleþmesinin yaþama geçirilmesi
amacýyla Ankara'da yaklaþýk 5000 öðretmenin katýlýmýyla
gerçekleþtirdiði yürüyüþe ve basýn açýklamasýna TMMOB Genel
Sekreteri M.Fikret Özbilgin katýlarak destek verdi.

DEHAP'ýn çaðrýsý ile yapýlan Demokratikleþme ve Kürt
Sorunu konulu toplantýya TMMOB Yürütme Kurulu üyesi
Alaeddin Aras katýldý.

12 MMayýs 22003

TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, Çalýþma
ve Sosyal Güvenlik Bakaný ile bir telefon görüþmesi yaparak Ýþ
Kanunu'na itiraz ettiðimizi iletti ve Tasarýnýn 80 ve 82. maddele-
rine iliþkin görüþlerimizi aktardý.

TMMOB Genel Sekreteri M.Fikret Özbilgin Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlý Müsteþar Yardýmcýsý Özer Özcan ile
görüþerek Ýþ Kanunu Tasarýsýnýn 80 ve 82.maddelerine iliþkin
görüþlerimizi iletti ve sorunu aktardý.

14 MMayýs 22003

Ýnþaat Mühendisleri Odasý Ankara Þubesi tarafýndan
düzenlenen "Ankara Ulaþýmýnýn Dünü-Bugünü-Yarýný" konulu

panele TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç,
Sayman Üye A.Betül Uyar, Genel Sekreteri M.Fikret Özbilgin ve
Teknik Görevli Ayþegül Bildirici katýldý.

TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç "3213 Sayýlý Maden
Kanunu ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin
Kanun Tasarýsý"nýn görüþüldüðü TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na katýlarak
Tasarý'nýn geneli üzerine bir konuþma yaptý.

DSÝ Genel Müdürü Veysel Eroðlu ile kurumda yapýlan ata-
malarýn yanlýþlýðý, mühendis ve mimarlarýn sorunlarýyla ilgili
yapýlan görüþmeye TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç, Genel
Sekreteri M.Fikret Özbilgin ve Ýnþaat Mühendisleri Odasý
Baþkaný Taner Yüzgeç katýldý.

15 MMayýs 22003

"3213 Sayýlý Maden Kanunu ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik
Yapýlmasýna Ýliþkin Kanun Tasarýsý" konusunda TMMOB'nin
Genel Deðerlendirmesi üzerine basýn toplantýsý yapýldý. TMMOB
Baþkaný Kaya Güvenç'in açýklamalarý sonrasý Jeofizik, Jeoloji ve
Maden Mühendisleri Odasý yöneticileri de tasarýya iliþkin görüþ-
lerini açýkladýlar. Toplantýya ayrýca Makina, Metalurji ve Kimya
Mühendisleri Odalarýmýz yöneticileri, TMMOB Yönetim Kurulu
ve Genel Sekreterliði kadrolarý katýldý.

Türk Akreditasyon Genel Kurulu'na Birliðimizi temsilen
TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Kiper katýldý.

17 MMayýs 22003

TMMOB Yönetim Kurulu toplantýsý yapýldý.

Türk-Ýþ'in Tandoðan Meydanýnda gerçekleþtirdiði "Ýþine,
Ekmeðine, Vatanýna Sahip Çýk" mitingine TMMOB Yönetim
Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin
ve Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç katýldý.

Toplumsal Araþtýrmalar Kültür ve Sanat Ýçin Vakýf Ankara
Þubesi'nin düzenlemiþ olduðu "Kamu Reformu mu, Kamunun
Tasfiyesi mi?" Sempozyumu'nun "Kamu Reformu Tartýþmalarý",
"Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve Personel Rejimi Neyi
Amaçlýyor?" oturumuna TMMOB adýna Yönetim Kurulu Üyesi
Hakký Atýl konuya iliþkin bir sunumla katýldý.  "Yerel Yönetimler
Yasa Tasarýsý Neyi Amaçlýyor?" oturumuna da TMMOB adýna
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi A.Betül Uyar katýlarak bir sunum
yaptý.

20 MMayýs 22003 

"Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanun Uygulama
Yönetmeliði" taslaðý ile diðer belgelere esas olacak konulara
iliþkin Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý ve TMMOB arasýnda
yapýlan toplantýya TMMOB Genel Sekreteri M.Fikret Özbilgin
ve Hukuk Danýþmaný Nurten Çaðlar Yakýþ katýldý

Ulusal Eðitimciler Derneði Birliði ziyaret etti.

TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç ve Yürütme Kurulu Üyeleri
Ziraat Odasý Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti.

21 MMayýs 22003 

Maden Mühendisleri Odasý tarafýndan gerçekleþtirilen
"Maden Kanunu" konulu panele TMMOB Yürütme Kurulu
Üyesi Alaeddin Aras katýldý.
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"Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanun Uygulama
Yönetmeliði" konusunda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý
tarafýndan düzenlenen toplantýya TMMOB Genel Sekreteri
M.Fikret Özbilgin katýldý.

Fikret Baþkaya'nýn Özgür Üniversite'deki Odasýnýn daðýtýlarak,
bazý eþyalarýnýn çalýnmasýna iliþkin Özgür Üniversite'de yapýlan
basýn toplantýsýna TMMOB Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç
katýldý.

22 MMayýs 22003

"Köye Dönüþ Projesi Bölge Toplantýsý"na katýlmak üzere
Van'a giden TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras
baþkanlýðýndaki TMMOB Ýnsan Haklarý Komisyonu üyeleri, Van
ÝKK Sekreteri, Ziraat Mühendisleri Odasý Baþkan ve
Yöneticileriyle birlikte 100.Yýl Üniversitesi Rektörü ve Van
Belediye Baþkaný'ný ziyaret ederek göçten dolayý yaþanan kentsel
ve diðer sorunlar konusunda bilgi alýþveriþlerinde bulundular. 

Türkiye'ye yeni atanan Filistin Büyükelçiliði Baþkatibi Bekir
Hicavi Birliði ziyaret etti ve Filistin Devlet Baþkaný Yaseer
Arafat'ýn selam ve sevgilerini ileterek Filistin'de yaþanan son
geliþmeler hakkýnda bilgi verdi. Görüþmeye TMMOB Baþkaný
Kaya Güvenç, Yönetim Kurulu Üyesi Sýtký Erduran, Genel
Sekreter M.Fikret Özbilgin, Genel Sekreter Yardýmcýsý N.Hakan
Genç katýldý.

"Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanun Uygulama
Yönetmeliði" ile ilgili olarak Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen toplantýya TMMOB Genel
Sekreteri M.Fikret Özbilgin katýldý.

23 MMayýs 22003 

Van'da bulunan TMMOB Ýnsan Haklarý Komisyonu
Üyeleri, Ziraat Mühendisleri Odasý Baþkan ve Yöneticileri, ÝKK
Sekreteri'nin katýlýmýyla Van Valisini ziyaret ettiler. Daha sonra
77 kiþinin katýldýðý ve 15 kiþinin söz aldýðý "Köye Dönüþ Projesi
Bölge Toplantýsý" yapýldý. Toplantýda, köye dönmek isteyenlerin
can ve mal güvenliklerinin saðlanmasý, konut sorunlarýnýn
çözülmesi ve ilk etapta yaþamlarýný idame edebilecekleri
yardýmýn yapýlmasý (özellikle hayvan teminine yönelik) konularý
dile getirildi. 

24 MMayýs 22003 

Van'da bulunan TMMOB Ýnsan Haklarý Komisyon Üyeleri
ve ÝKK Sekreteri boþaltýlmadan önce 150 ailenin oturduðu Van-
Çatak-Dalbastý köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

TÜRK-ÝÞ 3.Bölge, DÝSK Ege Bölge, KESK Ýzmir Þubeleri,
Ýzmir Tabip Odasý ve TMMOB Ýzmir Ýl Koordinasyon Kurulu'nun
Ýzmir'de gerçekleþtirdiði  Kamusal Alanýn Tasfiyesi, Çalýþma
Yaþamý ve Ýþ Güvencesinin Geleceði "Kölelik Yasalarý" konulu
Panele  TMMOB Sayman Üyesi A.Betül Uyar, Gaye Yýlmaz ve
Yrd.Doç. Özgür Müftüoðlu ile birlikte  panelist olarak katýldý.
Panelde yaþanan sürece ve bu süreçte IMF politikalarý doðrul-
tusunda çýkarýlan ve çýkarýlmak istenen yasalara örneklerle deði-
nen A.Betül Uyar Kamu Yönetimi Temel Yasasý ve Yerel
Yönetimler Yasasý üzerine TMMOB görüþlerini aktararak; bu
sürecin liberalizasyon sürecinin bir parçasý olduðunu dile getirdi.

TMMOB Gýda Mühendisleri Odasý'nýn 7.yýl etkinlikleri
çerçevesinde düzenlemiþ olduðu "Genetik Modifiye

Organizmalar ve Gýdalarýn Kullanýmý" konulu Panele TMMOB
Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, Yönetim Kurulu Üyeleri
Ekrem Poyraz, Ali Rýza Tanrýverdi, Genel Sekreter M.Fikret
Özbilgin katýldý. TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný, Panel
açýlýþýnda bir konuþma yapmýþtýr.

Sosyal Demokrat Halk Partisi 12+1 Kuruluþ resepsiyonuna
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç katýldý.

25 MMayýs 22003 

TMMOB Ýnþaat Mühendisleri Odasý Ankara Þubesi'nin
kendi örgütlülük bölgesindeki üniversitelerin öðrencilerinin
katýlýmý ile düzenlemiþ olduðu  Öðrenci Kurultay'ýna TMMOB
Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, Genel Sekreter M.Fikret
Özbilgin, Genel Sekreter Yardýmcýsý N.Hakan Genç ve Teknik
Görevli Ayþegül Bildirici katýldý. TMMOB Yönetim Kurulu
Baþkaný.  Kurultay açýlýþýnda bir konuþma yaptý.

27 MMayýs 22003 

ÝHD, Mazlum-Der ve TÝHV tarafýndan Fikret Baþkaya ile
dayanýþmak amacýyla Serbest Mali Müþavirler Odasýnda düzen-
lenen basýn toplantýsýna TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya
Güvenç ve Genel Sekreter Yardýmcýsý N.Hakan Genç katýldý.

Samsun'da Kurulma Aþamasýndaki Mobil Santrallerin Ýhale
ve Yer Seçimi Süreçleri ile Çevre ve Ýnsan Saðlýðýna Muhtemel
Etkilerinin Araþtýrýlmasý Amacýyla Kurulan Meclis Araþtýrma
Komisyonu toplantýsýna TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya
Güvenç, Çevre Mühendisleri Odasý II.Baþkaný Cihan Dündar,
Elektrik Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kükey,
Kimya Mühendisleri Odasý Baþkaný Sami Can, Makina
Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Þahin, Ziraat
Mühendisleri Odasý Baþkaný Gökhan Günaydýn, Elektrik
Mühendisleri Odasý Samsun Þube Baþkaný Metin Teletar,
Elektrik Mühendisleri Odasý Ankara Þubesi II. Baþkaný Kemal
Ulusaler katýldýlar. TMMOB Heyeti üyeleri komisyon üyelerine
hazýrlanan dosyayý sunarak konuya iliþkin görüþlerini açýkladýlar.

29 MMayýs 22003

KESK'e baðlý Haber-Sen Sendikasý ile Makina Mühendisleri
Odasý, Elektrik Mühendisleri Odasý ve Ýnþaat Mühendisleri
Odalarýmýzýn Türk Telekom'un özelleþtirilmesine karþý düzen-
lediði Kýzýlay'dan Maliye Bakanlýðýna yürüyüþü ve Bakanlýk
önündeki basýn açýklamasýna TMMOB Genel Sekreteri M.Fikret
Özbilgin, Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç ve Teknik
Görevli Ayþegül Bildirici katýldý.

30 MMayýs 22003 

TBMM Bayýndýrlýk, Ýmar, Ulaþtýrma ve Turizm
Komisyonu'nda görüþülen "Çeþitli Kanunlarda ve Maliye
Bakanlýðý'nýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde
Kararnamede Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý"
üzerine Komisyon çalýþmasýna, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Remzi Sönmez ve Þehir Plancýlarý Odasý Yazman Üyesi Erhan
Demirdizen katýlarak,  hazine arazilerinin satýþý, "imar affý" ve
SÝT alanlarýnda yapýlaþma konularýnda görüþlerimiz sunulmuþ-
tur. Ayrýca CHP Grup Baþkanvekili Oðuz Oyan'a ve Plan, Bütçe
Komisyonu Üyeleri'ne konuyla iliþkin TMMOB Çalýþma Grubu
tarafýndan hazýrlanan dosya verilmiþtir.

KESK'e baðlý BTS Sendikasýnýn Nitelikli Kamu Hizmeti için
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Türkiye'nin deðiþik illerinden baþlattýklarý demiryolu
yürüyüþünün son duraðý olan Ankara Gar'ýnda yapýlan kitlesel
karþýlama ve basýn açýklamasýna TMMOB Yönetim Kurulu
Baþkaný Kaya Güvenç, Genel Sekreteri M.Fikret Özbilgin ve
Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç katýlarak destek verdiler.

02 HHaziran 22003 

Makine Mühendisleri Odamýzýn düzenlediði "Devrimci
Yazar ve Ozanlarýmýzý Anýyoruz" etkinlikleri kapsamýnda Ahmet
Arif'in Cebece Asri mezarlýktaki mezarý baþýnda yapýlan anmaya
TMMOB Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç katýldý.

03 HHaziran 22003 

TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, basýn
toplantýsý ile Doðrudan Yabancý Yatýrýmlar Yasa Tasarýsýný deðer-
lendirildi. 

Fikret Baþkaya'nýn "Pradigmanýn Ýflasý" adlý kitabý dolayýsýy-
la, hakkýnda açýlan ve 1 no.lu DGM'de baþlayan davaya
TMMOB Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç katýldý.

ABD Dýþiþleri Bakaný C.Powell'ýn Ankara'ya geliþini
Dýþiþleri Bakanlýðý önünde protesto etmek isteyen gençler
hakkýnda açýlan ve 6.Asliye Ceza Mahkemesinde baþlayan
davaya TMMOB Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç katýldý.

TMMOB Makina Mühendisleri Odasý tarafýndan düzenle-
nen "Devrimci Yazar ve Ozanlarýmýzý Anýyoruz" etkinliðine
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, Yürütme
Kurulu Üyesi Alaeddin Aras, Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan
Genç ve Danýþman E.Serdar Karaduman katýldý.

04 HHaziran 22003 

"Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanun Uygulama
Yönetmeliði" konusunda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý
tarafýndan düzenlenen toplantýya TMMOB Genel Sekreteri
M.Fikret Özbilgin, Elektrik Mühendisleri Odasý Yazman Üye
Sýtký Çiðdem katýldý.

KESK'e baðlý ESM Sendikasýnýn TEK GIDA-ÝÞ ile Tekel'in
özelleþtirilmesine karþý Tekel Fabrikasý önünde ortaklaþa düzen-
lediði kitlesel basýn açýklamasýna TMMOB Genel Sekreter
Yardýmcýsý Hakan Genç katýldý.

Oda çalýþmalarýnýn verim, saðlýklý, hýzlý, denetimli ve
ekonomik olarak koordinasyon içerisinde yürütülmesinin amaç-
landýðý, oda sayman ve yazman üyelerinin çaðrýlý olduðu, "Oda
Bilgi Yönetim Sistemi (OBYS)" yazýlýmý ile ilgili olarak Makina
Mühendisleri Odasý'nda yapýlan toplantýya TMMOB Sayman
Üyesi A.Betül Uyar ve Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin katýldý.

05 HHaziran 22003 

Çeþitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlýðý'nýn Teþkilat ve
Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamede Deðiþiklik
Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý'nýn TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu'ndaki görüþmelerine TMMOB Yönetim Kurulu
Üyesi M.Remzi Sönmez ve Þehir Plancýlarý Odasý Yazman Üyesi
Erhan Demirdizen katýldý.

Dünya Çevre Günü nedeniyle Çevre Mühendisleri Odasý
tarafýndan düzenlenen "Çevre Politikalarý" Paneli'ne TMMOB
Baþkaný Kaya Güvenç ve Genel Sekreteri M.Fikret Özbilgin

katýldý. Panel açýlýþýnda bir konuþma yapan TMMOB Baþkaný
gündeme getirilerek çýkarýlan ve çýkarýlmak istenen IMF
yasalarýna, yaþanan sürecin ve izlenen politikalarýn çevre boyutu-
na deðinerek bu günün bir kutlama günü olarak deðil, bir uyarý
günü olarak kutlanmasý yönlü görüþlere katýldýðýný; bu günün,
"uyarý ve mücadele günü" olmasý gerektiðini söyledi.  

Toplumsal Araþtýrmalar Kültür ve Sanat Ýçin Vakýf Ankara
Þubesi, KESK Eðitim-Sen Ankara Þubeleri, Edebiyatçýlar
Derneði, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði ve TMMOB Ankara
Ýl Koordinasyon Kurulu tarafýndan "6.Düþünce Özgürlüðü ve
Kitap Haftasý" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Erinç
Yeldan, Tülin Öngen ve Sami Evren'in konuþmacý olarak
katýldýðý "Kapitalist Küreselleþme Savaþ ve Sonrasý" konulu pa-
nele TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç yönetici olarak katýldý.

6 HHaziran 22003

TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç, Bayýndýrlýk ve Ýskan
Bakanlýðý Yüksek Fen Kurulu Baþkaný Oktay Þendur’u ziyaret
ederek Yapý Denetim Yasasý üzerine görüþme yaptý.

TMMOB ve baðlý odalarýn asgari ücret belirlemesi konusu-
nun TMMOB Yasasýnda yer almasý için yapýlmasý gerekli kanun
deðiþikliði konusunda Maliye Bakaný Kemal Unakýtan ile yapýlan
görüþmeye TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç ve Genel Sekreteri
M. Fikret Özbilgin katýldý.

7 HHaziran 22003

TMMOB Yönetim Kurulu toplantýsý yapýldý. 

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Baþkanlarý ortak toplan-
týsý yapýldý.  

8 HHaziran 22003 

TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç DEHAP'ýn 2.Olaðanüstü
Kongresi'ne katýldý.

9 HHaziran 22003 

Baþbakanlýk Ýnsan Haklarý Danýþma Kurulu toplantýsýna
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras katýldý.

10 HHaziran 22003 

Maliye Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan, Hazine Arazilerinin
Satýþý Ýmar Affý ve Sit Alanlarýnda Yapýlaþma Kararý getiren"
kanun teklifi ile ilgili olarak TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu'nda  oluþturulan Alt Çalýþma Grubu toplantýsýna
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Sönmez, Çevre
Mühendisleri Odasý Baþkaný Ethem Torunoðlu, Þehir Plancýlarý
Odasý'ndan Nevzat Can, Mimarlar Odasý'ndan Arif Þentek,
Ziraat Mühendisleri Odasý'ndan Prof. Ýlhami Ünver katýldý.

Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu'nun Ýstanbul'da düzen-
lenen basýn toplantýsýna TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya
Güvenç katýldý.

11 HHaziran 22003 

Kimya Mühendisleri Odasý Ankara Þubesi tarafýndan
düzenlenen II.Yangýn Sempozyumu ve Sergisi'ne TMMOB
Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç ve Yürütme Kurulu Üyesi
Alaeddin Aras katýldý. TMMOB Baþkaný Sempozyum açýlýþýnda
bir konuþma yaptý.
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Maliye Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan, Hazine Arazilerinin
Satýþý Ýmar Affý ve Sit Alanlarýnda Yapýlaþma Kararý getiren"
kanun teklifi ile ilgili olarak TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu'nda  oluþturulan Alt Çalýþma Grubu toplantýsýna
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi H.Ali Ulusoy ve Kentleþme
Çalýþma Grubu üyeleri katýldý.

12 HHaziran 22003 

Ulusal Deprem Konseyi tarafýndan düzenlenen Deprem
Zararlarýný Azaltma Çalýþtayý'na Teknik Görevli Ayþegül Bildirici
katýldý.

"Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanun Uygulama
Yönetmeliði" konusunda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý
tarafýndan düzenlenen toplantýya TMMOB Genel Sekreteri
M.Fikret Özbilgin, Elektrik Mühendisleri Odasý Yazman Üyesi Sýtký
Çiðdem katýldý.

Maliye Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan, Hazine Arazilerinin
Satýþý Ýmar Affý ve Sit Alanlarýnda Yapýlaþma Kararý getiren"
kanun teklifi ile ilgili olarak TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu'nda  oluþturulan Alt Çalýþma Grubu toplantýsýna
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, Yönetim
Kurulu Üyesi H.Ali Ulusoy ve Kentleþme Çalýþma Grubu üyeleri
katýldý.

13 HHaziran 22003 

"Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanun Uygulama
Yönetmeliði" konusunda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý
tarafýndan düzenlenen toplantýya TMMOB Genel Sekreteri
M.Fikret Özbilgin katýldý.

TMMOB Yüksek Onur Kurulu toplantýsý yapýldý.

14 HHaziran 22003

Ýnsan Haklarý Derneði Ankara Þubesinin düzenlemiþ
olduðu dayanýþma yemeðine TMMOB Saymaný A. Betül Uyar ve
Genel Sekreter M. Fikret Özbilgin katýldý.

17 HHaziran 22003 

TMMOB ve baðlý Odalarýnýn asgari ücret belirlemesi
konusunun TMMOB Yasasý'nda yer almasý için yapýlmasý gerek-
li kanun deðiþikliði konusunda Maliye Bakanlýðý Gelirler Genel
Müdürü Osman Arýoðlu ve Genel Müdür Yardýmcýsý Recep Býyýk
ile  TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç ve Genel
Sekreter M.Fikret Özbilgin görüþmeler yaptý.

"Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanun Uygulama
Yönetmeliði" konusunda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý
tarafýndan düzenlenen toplantýya TMMOB Genel Sekreteri
M.Fikret Özbilgin ve Hukuk Danýþmaný Nurten Çaðlar Yakýþ
katýldý.

Þanlýurfa ÝKK tarafýndan düzenlenen Bölge toplantýsýna
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, Yürütme
Kurulu Üyesi Alaeddin Aras ve Elektrik Mühendisleri Odasý
Baþkaný ve yöneticileri katýldý.

18 HHaziran 22003

TEDAÞ'taki görevi sýrasýnda kaçak elektrik kullananlarýn
üze-rine kararlý bir þekilde giden ve bu yüzden görevli olduðu
Adana'dan Þanlýurfa'ya sürgüne gönderilen ve burada kaçak

elektrik kullananlara göz yummamasý nedeniyle kaçak elektrik
kullanan fabrikatörlerin tuttuklarý kiralýk katiller tarafýndan
katledilen Hasan Balýkçý'nýn Þanlýurfa II.Aðýr Ceza
Mahkemesinde yapýlan duruþmasýna TMMOB Yönetim Kurulu
Baþkaný Kaya Güvenç, Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras,
Elektrik Mühendisleri Odasý Baþkaný ve yöneticileri  katýldý.
TMMOB Baþkaný yaþanan olayla ilgili görüþlerini basýna açýk-
ladý. Ayný gün TMMOB Baþkaný, Yürütme Kurulu üyesi, ÝKK
Sekreteri, Þanlýurfa Valisi ve Harran Üniversitesi Rektörü'nü
ziyaret etti. 

19 HHaziran 22003 

Genel Deðerlendirme ve Ýleriye Dönük Gündem Belirlemek
üzere yapýlan Emek Platformu Baþkanlar Kurulu toplantýsýna
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç ve Genel
Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç katýldý.

Ülkemizde uygulanan özelleþtirme politikalarý sonucunda,
deðiþik sektörlerde çalýþýrken iþten atýlan iþçileri  temsilen  40
ilden gelen ve yaklaþýk 45 gündür Türk-Ýþ önünde haklarýný ara-
mak için oturma eylemi yapan 60 dolayýndaki özelleþtirme mað-
duru iþçilere destek ziyareti ve basýn açýklamasýna TMMOB
Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, Yürütme Kurulu Üyesi
Alaeddin Aras, Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin, Genel
Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç ve Teknik Görevli Ayþegül
Bildirici katýldý.

20 HHaziran 22003 

28-29 Haziran 2003 tarihleri arasýnda düzenlenecek olan
Yerel Yönetimler Forumu öncesi ön çalýþma toplantýsý yapýldý.

Ankara Ticaret Odasý ve Türkiye Jeofizik Kurumu'nun
ortak düzenledikleri "Depreme de Çözüm Var Konferansý ve
Deprem Türkiye'yi Göçertir mi, Yüceltir mi" konulu Açýk
Oturuma teknik görevli Ayþegül Bildirici katýldý.

21-222 HHaziran 22003 

KKTC Lekoþe’de düzenlenen Kýbrýs Sorununun Çözümü ve
AB Üyeliði Sempozyumu'na TMMOB Yönetim Kurulu Üyemiz
H.Ali Ulusoy gözlemci olarak katýldý.

23 HHaziran 22003 

Özgür Gündem Gazetesi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü ve
temsilcileri  Birliði ziyaret etti.  Görüþmeye TMMOB Yönetim
Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin
ve Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç katýldý.

25 HHaziran 22003 

TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç ve Genel Sekreteri M.
Fikret Özbilgin Danýþtay 10. Daire Baþkaný Zafer
Kantarcýoðlu’nu ziyaret etti.

28 HHaziran 22003

TMMOB Yönetim Kurulu toplantýsý yapýldý. 

TMMOB, KESK, DÝSK ve TTB olarak bilim adamlarý,
siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve meslek birliklerinin
katýlýmlarý ile yerel yönetimlerle ilgili toplantý düzenlendi.
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ETKÝNLÝK ADI TARÝHÝ YER DÜZENLEYEN ODA
Doðu Anadolu Endüstriyel Hammaddeler Çalýþtayý 27-30 Aðustos 2003 Van Jeoloji Mühendisleri Odasý
II. Ulusal Ýþ Makinalarý Sempozyumu 06 - 07 Eylül 2003 Ýstanbul Makina Mühendisleri Odasý
Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliði X.
Ulusal Kongresi

17 - 21 Eylül 2003 Ýstanbul Elektrik Mühendisleri Odasý

II. Doðalgaz ve Enerji Yönetimi Kongre ve Sergisi 18 - 20 Eylül 2003 Gaziantep Makina Mühendisleri Odasý
Makina Tasarýmý ve Ýmalat Teknolojisi Kongresi 26 - 27 Eylül 2003 Konya Makina Mühendisleri Odasý
IV. Ulaþým Trafik Kongresi ve Sergisi 26 - 27 Eylül 2003 Ankara Makina Mühendisleri Odasý
5. Ulusal Beton Kongresi 01 - 03 Ekim 2003 Ýstanbul Ýnþaat Mühendisleri Odasý
V. Ulusal Çevre Mühendisliði Kongresi 01- 04 Ekim 2003 Ankara Çevre Mühendisleri Odasý
Otomasyon Sempozyumu 02 – 03 Ekim 2003 Manisa Elektrik Mühendisleri Odasý
TMMOB Konut Kurultayý 06 – 08 Ekim 2003 Ankara Mimarlar Odasý
Aydýnlatma Sempozyumu 08-10 Ekim 2003 Diyarbakýr Elektrik Mühendisleri Odasý 
VI. Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongresi ve Sergisi 08 - 12 Ekim 2003 Ýzmir Makina Mühendisleri Odasý
Ýletiþim Teknolojileri II. Ulusal Sempozyum ve
Fuarý

08 - 12 Ekim 2003 Ankara Elektrik Mühendisleri Odasý

Ölçümbilim Kongresi 09 - 10 Ekim 2003 Eskiþehir Makina Mühendisleri Odasý
II.Uluslararasý Tahribatsýz Muayene Sempozyumu
ve Sergisi

09 – 11 Ekim 2003 Ýstanbul Metalurji Mühendisleri Odasý

Ýletim Teknolojileri Kongresi ve Sergisi 15 - 18 Ekim 2003 Ýstanbul Makina Mühendisleri Odasý
II. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý Sempozyumu ve
Fuarý, YEKSEM'2003

15 - 18 Ekim 2003 Ýzmir Elektrik Mühendisleri Odasý

Bakým Teknolojileri Kongresi ve Sergisi 16 - 19 Ekim 2003 Denizli Makina Mühendisleri Odasý
TMMOB Ulaþtýrma Politikalarý Kongresi 16 – 17 Ekim 2003 Ankara Ýnþaat Mühendisleri Odasý
Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý
Sempozyumu ve Sergisi

17 - 18 Ekim 2003 Kayseri Makina Mühendisleri Odasý

VIII. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu 17 - 18 Ekim 2003 Bursa Makina Mühendisleri Odasý
III. Gap ve Sanayi Kongresi 18 - 19 Ekim 2003 Diyarbakýr Makina Mühendisleri Odasý
15. Türkiye Jeofizik Kurultayý ve Sergisi 21 - 24 Ekim 2003 Ýzmir Jeofizik Mühendisleri Odasý
Demirçelik Sempozyumu 22 - 24 Ekim 2003 Zonguldak Makina Mühendisleri Odasý
I. Ulusal Yazýlým Sempozyumu 23 – 25 Ekim 2003 Ýzmir Elektrik Mühendisleri Odasý
Kaynak Teknolojisi IV. Ulusal Kongresi 24 - 25 Ekim 2003 Kocaeli Makina Mühendisleri Odasý
Paleontoloji-Stratigrafi Çalýþtayý Ekim 2003 Isparta Jeoloji Mühendisleri Odasý
8 Kasým Dünya Þehircilik Günü 27. Kolokyumu 06 - 08 Kasým 2003 Mersin Þehir Plancýlarý Odasý
V. Makina Mühendisliði ve Eðitimi Sempozyumu 07 - 08 Kasým 2003 Ýstanbul Makina Mühendisleri Odasý
Rüzgar ve Güneþ Enerjisi Sempozyumu 23 - 25 Ekim 2003 Adana Elektrik Mühendisleri Odasý

3. Ulusal Kýrmataþ Sempozyumu 03 - 04 Aralýk 2003 Ýstanbul
Maden Mühendisleri Odasý
Jeoloji Mühendileri Odasý

III. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi 04 -07 Aralýk 2003 Ýzmir/Ýstanbul Makina Mühendisleri Odasý
TMMOB IV. Enerji Sempozyumu 10 - 12 Aralýk 2003 Ankara Elektrik Mühendisleri Odasý
IV. Ulusal Endüstri Ýþletme Mühendisliði Kurultayý 12 -13 Aralýk 2003 Denizli Makina Mühendisleri Odasý
MERSEM 2003 Türkiye IV. Mermer Sempozyumu 18 - 19 Aralýk 2003 Afyon Maden Mühendisleri Odasý
TMMOB Sanayi Kongresi 19 - 20 Aralýk 2003 Ankara Makina Mühendisleri Odasý
Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendisliði
Sempozyum ve Fuarý, ELEKO'2003

03-07 Aralýk 2003 Bursa Elektrik Mühendisleri Odasý

III. Uluslararasý Ambalaj Kongre ve Sergisi 03 - 06 Aralýk 2003 Ýzmir Kimya Mühendisleri Odasý
17.Teknik Kongre 15 -17 Nisan 2004 Ýstanbul Ýnþaat Mühendisleri Odasý

2003 TMMOB VE ODA ETKÝNLÝKLERÝ
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