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devamı sayfa 7’de

IMF ve Dünya Bankası’nın 
dayatmalarına tam anlamıyla teslim olan 
57. Hükümet tarafından uygulanmakta 
olan ekonomik ve sosyal politikalar (so-
syal güvenlik, tarım, tahkim, özelleştirme 
ve diğer alanlarda) ülkemizin tüm 
yoksulları ve emekçileri ile birlikte 
mühendis ve mimarlara da örgütsüzlük, 
işsizlik, yoksulluk ve karanlık bir gelecek 
sunmaktadır.

Mühendis ve mimarlar yıllardır 
olduğu gibi bugün de sağ iktidar-
lar tarafından üretim ve 
iş süreçlerinden koparılır, 
yoksullaştırılır, sürgün ve 
kıyımlara uğratılırken, diğer 
yandan iktidara yakın çevreler 
bazı işyerlerinde tam bir 
ikiyüzlülükle mühendis ve 
mimarların düşük ücret düzey-
lerini konu alan kampanyalar 
yürütmeye çalışmaktadır. 
Odalarımızın Genel Kurul 
süreçlerinde umduklarını 
bulamayanlar şimdi de müh-
endis ve mimarların Odaları 

Kamuda Çalışan Mühendis ve Mimar-
lar Açlık Sınırında Yaşamaya Mecbur 

Bırakılıyor

ve TMMOB ile ilişkilerini zayıflatmayı, 
üyelerimizi kamu emekçileriyle karşı 
karşıya getirmeyi hedeflemektedirler.

Üyelerimizin yaklaşık olarak %34’ü 
kamu, %43’ü özel sektörde olmak üzere, 
%77’si ücretli olarak çalışan, emekçi 
konumundadır. Üyelerimiz arasında, 
sendikal mücadelenin %25 oranında 
kabul görmesine rağmen sendikalara 
üye olma oranı kamuda çok düşük, özel 
kesimde ise yok denecek kadar azdır. 
Bu nedenle, TMMOB ve Odalarımız; 

bir yandan mühendis ve mimarların 
sendikal mücadeleye artan oranlarda 
katılması için çaba harcarken diğer 
yandan da sözü edilen sorunlarla ilgili 
çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu konuda başlatılan kampanya çer-
çevesinde tüm Türkiye’de üyelerimizin, 
meslektaşlarımızın yoğun olarak çalıştığı 
tüm kamu ve özel işyerlerinde üye 
toplantıları yapılması planlanmıştır.

Bu toplantılarda:

. Üyelerimizin TMMOB’nin 
yürütmekte olduğu kampanya 
konusunda bilgilendirilmeleri,

. İllerde ve tüm Türkiye’de 
birlikte mücadele, dayanışma, 
örgütlü mücadeleye güven 
duygularının pekiştirilmesi,

. Bazı işyerlerinde diğer 
emekçi kesimler, özellikle işçiler 
ve sendikaları ile yaşanmakta 
olan gerginliklerin giderilmesi 
ve işçi ve diğer kamu emekçile-
riyle dayanışma duygularının 

bıçak kemiğe 
dayandı!

bıçak kemiğe 
dayandı!
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TMMOB 36. Dönem Genel Kurulu
TMMOB 36. Dönem Genel Kurulu 2-3-4 Haziran 2000 
tarihlerinde DSİ Konferans Salonu’nda yapılacaktır. 1998-
2000 dönemi çalışmalarının değerlendirileceği, mühendis-
lik-mimarlık alanındaki tartışma ve yaklaşımların ele 
alınacağı, toplumsal alana yönelik sorunların tartışılacağı 
36. Genel Kurul, tarihsel bir dönemde toplanmaktadır.

2000’li yılların başında toplanacak olan TMMOB 36. Genel 
Kurulu; toplumcu bir mühendis-mimar hareketini yaratma 
ve bilimi, teknolojiyi halkla buluşturma, toplum yararını 
öne çıkarma noktasında zengin deneyimlere açık bir süreç 
olarak önümüzde durmaktadır.

Kadri Esentürk’ü Kaybettik

Devlet Memurlarının Görevde Yükselmeleri; 

Mühendis-Mimarların Durumu
Bakanlar Kurulu Kararı ile 18 Nisan 1999 tarih ve 23670 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Memurları’nın 
Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” esas 
alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında yönetmeliklerin 
hazırlanışı, yürürlüğe girişi ve uygulama süreci başlamış 
bulunmaktadır.

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının yönetmeliklerinde 
mimarlık, mühendislik kadrolarına atama esasları; kurum-
da 2 yıl çalışmayı, ardından sınav sonrası ilgili kadrolara 
atanmayı gerektirmektedir. Bu ve benzeri hükümlerden 657 
Sayılı Devlet Memurları Yasası’na ters düşen ve çalışanların 
kazanılmış haklarını yoksayan eşitlik ve adalet ilkeleriyle 
bağdaşmayan uygulamaları önlemek amacıyla Birlik Yöne-
tim Kurulu üyelerinden oluşan komisyon kurulmuş, Devlet 
Personel Dairesi Başkanlığı ile ilgili Genel Müdürlüklere 
yazılı olarak düzeltme talebinde bulunulmuştur.

Aynı yönetmelik çerçevesinde kurumlarda görev ya-
pan avukatların da etkilendiği belirlendiğinden Barolar 
Birliği ile de temaslar sürdürülmektedir. Bu görüşmeler 
yanında,TMMOB Yönetim Kurulu yargı kurumunu harekete 
geçirecek olan dava açma kararını da almıştır.

Mühendis-Mimarların Özlük Hakları
TMMOB Ekonomik ve Özlük Hakları Komisyonu’nun 
çalışmaları sonucunda ortaya çıkan kamuda çalışan 
mühendis ve mimarların özlük haklarının düzenlenmesine 
yönelik rapor 30 Aralık 1998 tarihinde dönemin Maliye 
Bakanı Zekeriya Temizel’e sunulmuştu. 

TMMOB Bülteni Sayı 3’te yer alan bu metin, Doğru Yol 
Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nevfel Şahin ile Balıkesir 
Milletvekili İlyas Yılmazyıldız, Ağrı Milletvekili Musa Konyar, 
Batman Milletvekili Burhan İsen, Mardin Milletvekili Veysi 
Şahin ve Muş Milletvekili Mümtaz Yavuz’un imzaları ile 
28 Şubat 2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı’na sunulmuştur. Yasalaşmanın gerçekleşmesi 
için temaslar sürdürülmektedir.

Yabancı Uyruklu Mühendis ve Mimarların 
Çalışma İzni
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca TMMOB’ye iletilen 
yabancı uyruklu mühendis ve mimar çalışma izni taleplerinin 
sayısında son zamanlarda büyük artışlar gözlenmiştir. 
Elektrik Mühendisleri Odası’nın talebi üzerine, konu 
03.02.2000 tarihli Oda Genel Sekreterleri Toplantısı’nda 
değerlendirilmiş, ardından 04.02.2000 tarihli TMMOB 
Yönetim Kurulu Toplantısı’nda konu ile ilgili olarak 366 
sayılı karar alınmıştır. Karar aşağıdaki gibidir;

“6235 sayılı TMMOB Yasası’nın 34.madde kapsamında; 
Yabancı mühendis-mimarların;

a) Ücret ve SSK bordrolarının her ay (ya da benzer peri-
yotlarla) istenmesini ve odalara üye olmayanların (geçici) 
takibedilmesini,

b)Odalar ve İKK’lara kendi alanlarında izin başvurusu 
yapmamış olan yabancılarla ilgili araştırma yapılmasını,

c)Hazine Müsteşarlığı, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı’nın 
bu konuda uyarılmasını,

d)Valiliklere TMMOB’nin bu konudaki yetkisi ile ilgili 
konunun kendi illerinde araştırmasını,

e)Türkiye’de çalışma izni verilmesi konusunda TMMOB 
tarafından aranacak kıstasların belirlenmesini,

Mevcut yasal çerçeve içinde tedbir alınması için Yürütme 
Kurulu’nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir.”

İlgili karar ve gerekleri tüm valiliklere, TMMOB’ye bağlı 
odalara ve İKK’lara yazıyla bildirilmiştir.

53.Türkiye Jeoloji Kurultayı
Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 53. 
Türkiye Jeoloji Kurultayı, 21-25 Şubat 2000 tarihleri 
arasında Ankara’da, MTA Genel Müdürlüğü Kültür 
Sitesi’nde yapıldı. 

Bilimsel-teknik üretimin ülke çapında genel olarak 
güdükleşmesini sürdürdüğü bir zaman kesitinde Kurultay, 
üniversiteler ve kamu kurumlarıyla özel şirketlerden pek çok 
Jeoloji Mühendisi ve komşu meslek disiplinlerinden kişinin 
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katılımıyla belki de son10 yılın en görkemli ulusal ölçekli je-
oloji toplantılarından  birine dönüştü. Toplam 164 bildirinin 
yer aldığı bilimsel-teknik oturumlarda jeolojinin değişik 
alanlarına ilişkin henüz üretilmiş bilgiler sunuldu; özellikle 
uygulamalı jeolojinin mühendislik jeolojisi, hidrojeoloji ve 
çevre jeolojisi alanlarındaki bildirilerde jeoloji biliminin 
yaşamımıza doğrudan etkileri yeniden gözler önüne serildi. 

Kurultayın en çok izleyici toplayan bölümünü açık oturum-
lar oluşturdu. Oturumlardan ikisi, son yaşanan iki büyük 
depremin sırasıyla jeolojik ve yerseçimi ve zemin etütleri 
boyutlarına; üçüncüsü de artık iyice kronikleşen üniversite 
eğitimi ve özellikle jeoloji eğitimine ayrıldı. Yerseçimi ve 
zemin etütleri paneli, konuyla ilgili TMMOB’a bağlı İMO, 
JFMO ve ŞPO’ndan temsilcilerin de katılımıyla, sorun-
lara ortak akıl ve mesleki şovenizmden uzak bilimsel bir 
yaklaşımın rehberliğinde son derece verimli bir biçimde 
gerçekleştirildi.

53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, oldukça özenle düzenlenen 
sosyal etkinlikleriyle de uzun zaman anılacağa benzeme-
ktedir. Stad Otel’de yapılan açılış kokteyline 750 kadar 
jeoloji mühendisi katılmış; yine kurultay çerçevesinde 
gerçekleştirilen Geleneksel Jeoloji Gecesi  ile tiyatro ve 
bale gösterileri meslektaşlar arasında sıcak ilişkilerin ku-
rulup geliştirilmesine yardımcı olmuştur. 

42. Uluslararası Mühendislik Fuarı
Uluslararası Mühendislik Fuarı ve Uluslararası Makina 
Ekipmanları Sergisi 18-22 Eylül 2000 tarihleri arasında 
Çek Cumhuriyetinin Brno şehrinde Brno Fuar Merkezi’nde 
yapılacaktır. Bu fuarda özellikle Orta ve Doğu Avrupa’nın 
mühendislik ürünleri ve teknolojilerinin sergilenmesi, 
dünya çapında ticaret, işbirliği 
ve yeniliklerin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. Fuarla ilgili bilgi 
için; http://www.bvv.cz/msv-gb in-
ternet adresine başvurulabilir.

21 Yüzyılda Mühendislik 
Eğitimi
“21. Yüzyılda Mühendislik Eğitimi İçin 
Global Uygulama-Akreditasyon ve Değerlendirme” konulu 
konferans Birleşmiş Mühendislik Vakfı (ABD) tarafından 
9-14 Nisan 2000 tarihlerinde İtalya’nın Castelvecchio 
Pascoli kasabasında düzenlenmiştir. Konferansın amacı 
mühendislik eğitimi programlarının karşılıklı tanınırlığı için 
gerekli niteliklerin ve anlaşma alanlarının saptanmasıdır. 
Avrupa, Amerika, Asya ve gelişmiş-gelişmekte olan ülkel-
erin birikimlerinin sunulacağı bu konferansın alt başlıkları 
şunlardır: Akreditasyon ve Değerlendirme, Saptanmış Akre-
ditasyon Sistemleri, Akreditasyon Sistemi Geliştirilmesinde 
Başlıca Konular, Çokuluslu Faaliyet ve Konular. Bilgi için 
www.engfnd.org internet adresine başvurulabilir.

2000 Elektrik/Elektronik Mühendisliği 
Konferansı
Ürdün Mühendisler Birliği’nin, Elektrik Mühendisleri ve 

Elektrik/Elektronik Mühendisleri Kuruluşları’nın ortak 
düzenlemekte oldukları 4. Ürdün Uluslararası Elektrik 
ve Elektronik Mühendisliği Konferansı 2000, Ürdün’ün 
Amman kentinde 7-9 Ekim 2000 tarihleri arasında 
yapılacaktır. Konferans alt başlıkları iletişim, güç elektroniği 
ve kontrol, güç ve makinalar, biomedikal mühendisliği, 
bilgisayar mühendisliğidir.

Malzeme ve Yapıların Entegre Yaşam Döngüsü 
Tasarımı Sempozyumu
Finlandiya İnşaat Mühendisleri Birliği’nin düzenlediği 
Malzeme ve Yapıların Entegre Yaşam Döngüsü Tasarımı 
Uluslararası Sempozyumu 22-24 Mayıs 2000 tarihlerinde 
Finlandiya’nın Helsinki şehrinde yapılacaktır. İnternet ad-
resi: http://www.ril.fi/ilcdes.htm

Mühendislik Eğitimi ve Öğrenimi – 5. Dünya 
Kongresi
21.Yüzyıl Gereksinimleri İçin Mühendislik Eğitimi ve 
Öğrenimi” konulu 5.Dünya Kongresi Polonya Mühendis-
lik Kuruluşları Federasyonu tarafından 12-14 Eylül 2000 
tarihleri arasında Varşova’da düzenlenmiştir. Dünya Müh-
endislik Kuruluşları Federasyonu (WFEO)’nun desteklediği 
bu kongrede öğretim üyelerinin ve öğrencilerin yenilikçi 
kapasitelerinin artırılması, yeni eğitim teknik ve teknolojileri 
irdelenecektir. Bu kongreye TMMOB katılımı sağlanarak iki 
sunuş yapılması planlanmaktadır.

MPM Genel Kurulu Yapıldı
TMMOB’nin beş delege ile temsil edildiği 
Milli Prodüktivite Merkezi Genel Kurulu 29 
Mart 2000 tarihinde Ankara’da yapıldı. 

MPM’nin bu yıl yaptığı çalışmalar 
kapsamında, özellikle “Kayseri Verimliliği 
Artırma Projesi” öne çıkmıştır. Ancak, bu 
arada, ülke genelinde verimlilik sorununa 
yönelik araştırma ve projelerin olmaması ise 
eleştiri konusu olmuştur. MPM çalışanlarının 
sorunları ve sendikalaşma sürecinin olmaması da bir diğer 
sorun alanı olarak gündeme gelmiştir.
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Genel Kurulları tamamlanmış ve görev dağılımı yapılmış 
Odalarımızın yeni dönem yönetim kurulları ve TMMOB 
adayları aşağıdadır.

Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Kadir DAĞHAN’ın gözlemci 

olarak katıldığı Çevre Mühendisleri Odası’nın Genel Kurulu, 
11-12 Mart 2000 tarihlerinde, Çankaya Belediyesi Yılmaz 
Güney Salonu’nda gerçekleştirildi. Yapılan seçimler sonucunda 
seçilen yöneticiler ve görev dağılımları şöyle belirlendi:

Başkan:  Cihan DÜNDAR
2.Başkan:  Mutlu ERDEM 
G.Sekreter:  Tezcan E. ABAY 
Sayman:  Sema ALEVCAN
Üye:   Ayşe KAYA DÜNDAR, Esra  

    TARLAN,  
Yunus ARIKAN

TMMOB Yönetim Kurulu Adayları: Ethem TORUNOĞLU, 
Göksel N. DEMİRER, Sadun OCAKÇIOĞLU.

Gıda Mühendisleri Odası
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi İsmail KÜÇÜK’ün gözlemci 

olarak katıldığı Gıda Mühendisleri Odası’nın Genel Kurulu, 19-
20 Şubat 2000 tarihlerinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Yapılan seçimler sonucun-
da seçilen yöneticiler ve görev dağılımları şöyle belirlendi:

Başkan:  Recep HELVACI
2.Başkan:  Aykut AYTAÇ
Sayman:  Ceylan RASAN
Genel Sekreter:  Taylan KIYMAZ
Üye:   Petek ATAMAN, Betül BOZ,  

    Sema KUTLUAY
TMMOB Yönetim Kurulu Adayları: Kadir DAĞHAN, Tufan 

GÜNDÜZALP, Atakan GÜNAY.

Gemi Mühendisleri Odası
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Gülenç’in gözlemci 

olarak katıldığı Gemi Mühendisleri Odası’nın Genel Kurulu, 
4-5 Mart 2000 tarihlerinde, İTÜ Gümüşsuyu Kampüsü’nde 
gerçekleştirildi. Yapılan seçimler sonucunda seçilen yöneticiler 
ve görev dağılımları şöyle belirlendi:

Başkan:  R.Tansel TİMUR
Başkan Yardımcısı: Metin KONCAVAR 
Sekreter Üye:  Ozan YURDUGÜL

Sayman Üye:  Aydın GÜRBÜZ
Üye:   Ercan ÖZOKUTUCU, Yılmaz  

    VARDAR, Sacit DEMİR
TMMOB Yönetim Kurulu Adayları: Yusuf BULDU, Hakan 

AYDOĞDU, Osman KOLAY.

Gemi Mak. İşl. Mühen. Odası
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu ÖZTÜRK’ün gözlemci 

olarak katıldığı Gemi Makina İşletme Mühendisleri Odası’nın 
Genel Kurulu, 25-26 Mart 2000 tarihlerinde, Oda Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Yapılan seçimler sonucunda seçilen yöneticiler 
ve görev dağılımları şöyle belirlendi:

Başkan:  H. Şaban KOÇA 
II. Başkan:  Süleyman SAVAŞ
Genel Sekreter:  Adnan ERDAL
Muhasip Üye:  Vehbi ÜSTÜN
Üye:   Güner GÖZÜM, Haluk   

   SAVTEKİN, Yaşar ÇOBAN
TMMOB Yönetim Kurulu Adayları: Arif ATİLLA, Melih GÖK-

MEN, Erdal ANGILI.

Fizik Mühendisleri Odası
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi İlker ERTEM’in gözlemci 

olarak katıldığı Fizik Mühendisleri Odası’nın Genel Kurulu, 
11-12 Mart 2000 tarihlerinde, TAEK Sosyal Tesisleri Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Yapılan seçimler sonucunda seçilen 
yöneticiler ve görev dağılımları şöyle belirlendi:

Genel Başkan:  Ali ALAT
II. Başkan:  Abdullah ZARARSIZ
Genel Sekreter:  İ. Hakkı ARIKAN
Sayman:  Ayşegül BOLAT
Üye:   Burçin OKYAR, İrfan KOCA,
   Halim TATAR
TMMOB Yönetim Kurulu Adayları: Ekrem POYRAZ, Haluk 

ORHUN, Casim AĞCA.

Harita Mühendisleri Odası
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi İhsan KARABABA’nın 

gözlemci olarak katıldığı Harita Mühendisleri Odası’nın Genel 
Kurulu, 31 Mart-1 Nisan 2000 tarihlerinde, TODAİE Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Yapılan seçimler sonucunda seçilen 
yöneticiler ve görev dağılımları şöyle belirlendi:

Genel Başkan:  Hüseyin ÜLKÜ 

oda genel kurulları 
devam ediyor

oda genel kurulları . oda genel kurulları . oda genel kurulları
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II. Başkan:  Zeki KARAHAN
Genel Sekreter:  A. Fahri ÖZTEN
Genel Sayman:  Zafer KAYA
Örgütlenme Sekreteri: Cengiz DAĞDELEN
Üye:   Ceyhan TOKMAK, Gökalp   

   ÇUBUKÇU
TMMOB Yönetim Kurulu Adayları: Celal BEŞİKTEPE, H. 

Hasan TUZCU, Eyüp S. KART.

İnşaat Mühendisleri Odası
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi İhsan KARABABA’nın 

gözlemci olarak katıldığı İnşaat Mühendisleri Odası’nın Genel 
Kurulu, 4-5 Mart 2000 tarihlerinde, DSİ Toplantı Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Yapılan seçimler sonucunda seçilen yöneticiler 
ve görev dağılımları şöyle belirlendi:

Başkan:  Muzaffer TUNÇAĞ 
II. Başkan:  Akif DUMAN
Sekreter Üye:  Fikri KAYA
Sayman Üye:  Sadettin UÇKUN
Üye:   Mustafa ATMACA,  

Şevket      
ÇORBACIOĞLU, Işıkhan GÜLER

TMMOB Yönetim Kurulu Adayları: Salman KARA, Dursun 
YILDIZ, Mustafa ÇOBANOĞLU.

Jeofizik Mühendisleri Odası
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin KÜÇÜK’ün 

gözlemci olarak katıldığı Jeofizik Mühendisleri Odası’nın 
Genel Kurulu, 4-5 Mart 2000 tarihlerinde, Çankaya Belediyesi 
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Yapılan seçimler sonucun-
da seçilen yöneticiler ve görev dağılımları şöyle belirlendi:

Genel Başkan:  Osman DEMİRAĞ
II. Başkan:  Melih BAKİ
Genel Sekreter:  Saliha DÜNDAR
Sayman:  M. Tankut KILINÇ
Üye:   Ahmet ERCAN, A. Serpil   

   SAKALLIOĞLU, Hasan ERGÜN
TMMOB Yönetim Kurulu Adayları: Oğuz GÜNDOĞDU, 

Musa KAYNAK, Önder TEKELİ. (*)

Jeoloji Mühendisleri Odası
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi İlker ERTEM’in gözlemci 

olarak katıldığı Jeoloji Mühendisleri Odası’nın Genel Ku-
rulu, 26-27 Şubat 2000 tarihlerinde, MTA Genel Müdürlüğü 
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Yapılan seçimler sonucun-
da seçilen yöneticiler ve görev dağılımları şöyle belirlendi:

Başkan:  Aydın ÇELEBİ
II. Başkan:  İsmet CENGİZ
Yazman Üye:  Mutlu GÜRLER
Sayman Üye:  Ali KAYABAŞI
Yayın Üyesi:  Ercan BAYRAK

Sosyal İliş. Üyesi: Yüksel METİN
Mesleki Uyg. Üyesi: Dinçer ÇAĞLAN
TMMOB Yönetim Kurulu Adayları: Hakkı ATIL, Çetin 

KURTOĞLU, Yakup BULUT.

Kimya Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası’nın Genel Kurulu, 25-26 

Mart 2000 tarihlerinde, SHÇEK Genel Müdürlüğü Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Yapılan seçimler sonucunda seçilen 
yöneticiler ve görev dağılımları şöyle belirlendi:

Başkan:  Prof. Dr. Mürşit PEKİN 
II. Başkan:  M. Sami CAN
Sekreter Üye:  Suna TOPTAN
Sayman Üye:  Yusuf F. OZANOĞLU
Üye:   İrfan İNAN, Ayşegül KESEDAR,  

   Mesut ŞAHİN
TMMOB Yönetim Kurulu Adayları: Engin AKON, Erkan 

ASLAN, İhsan KARABABA.

Maden Mühendisleri Odası
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Şanver İSMAİLOĞLU’nun 

gözlemci olarak katıldığı Maden Mühendisleri Odası’nın 
Genel Kurulu, 4-5 Mart 2000 tarihlerinde, Türk-İş Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Yapılan seçimler sonucunda seçilen 
yöneticiler ve görev dağılımları şöyle belirlendi:

Başkan:  Prof. Dr. Tevfik GÜYAGÜLER
II. Başkan:  Emin BİLEN
Yazman:  İlker ERTEM
Sayman:  Necmi ERGİN
Üye:   Ertuğrul IŞIK, L. Yaşar TOMSUK,
   Nadir AVŞAROĞLU
TMMOB Yönetim Kurulu Adayları: Alpaslan ERTÜRK, Serdar 

KAYNAK, İbrahim DOSTER.

Makina Mühendisleri Odası
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi İsmet ÖZTUNALI’nın 

gözlemci olarak katıldığı Makina Mühendisleri Odası’nın 
Genel Kurulu, 1-2 Nisan 2000 tarihlerinde Metropol Sineması 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Yapılan seçimler sonucunda seçilen 
yöneticiler ve görev dağılımları şöyle belirlendi:

Başkan:  Mehmet SOĞANCI
Başkan Vekili:  S. Melih ŞAHİN
Oda Sekreteri:  Ali Ekber ÇAKAR
Oda Saymanı:  Yunus YENER
Üye:   Ahmet ENİŞ, Tahsin AKBABA,  

   Haydar ŞAHİN
TMMOB Yönetim Kurulu Adayları: Kaya GÜVENÇ, Elif ÖZ-

TÜRK, Emin KORAMAZ.

Metalurji Mühendisleri Odası
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Kaya GÜVENÇ’in gözlemci 

olarak katıldığı Metalurji Mühendisleri Odası’nın Genel Kurulu, 
26-27 Şubat 2000 tarihlerinde, Çankaya Belediyesi Park ve 

oda genel kurulları . oda genel kurulları . oda genel kurulları

(*) JFMO Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin istifası nedeni ile, önümüzdeki 
günlerde sadece yönetim kurulu adaylarının belirlenmesine yönelik olağanüstü 
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Bahçeler Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Yapılan seçimler sonucunda seçilen yöneticiler ve görev 
dağılımları şöyle belirlendi:

Başkan:  Yusuf Ziya KAYIR
II. Başkan:  Etem KIRCA
Sekreter Üye:  M. Kemal SÜRÜCÜ
Sayman Üye:  M. Erhan İŞKOL
Üye:   İlhan ÖĞÜŞ, C. Hakan GÜR,
   Hüseyin SAVAŞ
TMMOB Yönetim Kurulu Adayları: Cemalettin KÜÇÜK, 

İlhan ÖĞÜŞ, Süleyman Sami ALTUN.

Orman Mühendisleri Odası
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Nüvit SOYLU’nun gö-

zlemci olarak katıldığı Orman Mühendisleri Odası’nın Genel 
Kurulu, 4-5 Mart 2000 tarihlerinde, TÜRMOB Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Yapılan seçimler sonucunda seçilen yöneticiler 
ve görev dağılımları şöyle belirlendi:

Genel Başkan:  Salih SÖNMEZIŞIK
II. Başkan:  Prof. Dr. Melih BOYDAK
Genel Yazman:  Orhan ÇELİK
Sayman:  N. İlhan ÖZTÜRK
Üye:   Sedat AY, Halit BABALIK,
   Prof. Dr. Tuncay NEYİŞÇİ
TMMOB Yönetim Kurulu Adayları: Celal ÇOBAN, Mustafa 

YUMURTACI, Aytekin AKTAN.

Petrol Mühendisleri Odası
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi A. Betül UYAR’ın gözlemci 

olarak katıldığı Petrol Mühendisleri Odası’nın Genel Kurulu, 
12-13 Şubat 2000 tarihlerinde, TPAO Genel Müdürlüğü 
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Yapılan seçimler sonucun-
da seçilen yöneticiler ve görev dağılımları şöyle belirlendi:

Başkan:  Mete TOPGÜDER
II. Başkan:  Fevzi GÜMRAH
Genel Sekreter:  Mete TUĞLUK
Sayman:  Tuncay KARADAYI
Üye:   Reha GÜLÜMSER, Mahmut   

   DÖNGÖR, Metin MIHÇAKAN
TMMOB Yönetim Kurulu Adayları: Mustafa Münir ATAGÜN, 

Ali Rıza TANRIVERDİ, Hakan ACAR.

Şehir Plancıları Odası
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa GÜLENÇ’in gö-

zlemci olarak katıldığı Şehir Plancıları Odası’nın Genel Kurulu, 
4-5 Mart 2000 tarihlerinde, Milli Prodüktivite Merkezi Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Yapılan seçimler sonucunda seçilen 
yöneticiler ve görev dağılımları şöyle belirlendi:

Başkan:  V. Senihi KİTAPÇI
II. Başkan:  Yaser GÜNDÜZ
Genel Sekreter:  Seydihan ÇAMUR
Sayman:  Orhan SARIALTUN
Üye:   Necati UYAR, Erhan   

   DEMİRDİZEN, Osman BALABAN
TMMOB Yönetim Kurulu Adayları: V. Senihi KİTAPÇI, Feray 

SALMAN, Serdar KARADUMAN.

Tekstil Mühendisleri Odası
TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube 

Başkanı Doğan ALBAYRAK’ın gözlemci olarak katıldığı 
Tekstil Mühendisleri Odası’nın Genel Kurulu, 19-20 Şubat 
2000 tarihlerinde, 9 Eylül Üniversitesi Toplantı Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Yapılan seçimler sonucunda seçilen yöneticiler 
ve görev dağılımları şöyle belirlendi:

Başkan:  Ziya ÖZEK
Başkan Vek.:  Ahmet GÜZEL
Genel Sekreter:  Sevil DÜRMÜŞ
Sayman:  Selçuk NAZLIAY
Üye:   Urungu ÖZENÇ, Dilek   

   TOPRAKKAYA, Sonay GÜNAYDIN
TMMOB Yönetim Kurulu Adayları: Ayşe OKUR, Bahadır 

NECAT, Zeliha ÖZSÜLE.

Ziraat Mühendisleri Odası
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi İsmet ÖZTUNALI’nın 

gözlemci olarak katıldığı Ziraat Mühendisleri Odası’nın Genel 
Kurulu, 26-27 Şubat 2000 tarihlerinde, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Yapılan seçim-
ler sonucunda seçilen yöneticiler ve görev dağılımları şöyle 
belirlendi:

Başkan:  Prof. Dr. Gürol ERGİN
II. Başkan:  Özkan GÖKSEL
Yazman Üye:  Gökhan GÜNAYDIN
Sayman Üye:  Dr. Turhan TUNCER
Üye:   Doç. Dr. Cemil ERTUĞRUL, Gülay  

   SUBAŞI, Baki Remzi SUİÇMEZ
TMMOB Yönetim Kurulu Adayları: Nüvit SOYLU, Atilla 

SARP, Kamil Nabi ÇİZMECİ.

Meteoroloji Mühendisleri Odası Genel Kurulu 8-9 Nisan 
2000 tarihlerinde yapıldı ancak, henüz Yönetim Kurulu görev 
dağılımı yapılmadı. TMMOB adayları; İsmail KÜÇÜK, A. 
Deniz ÖZDEMİR, Faruk SANLI.

Elektrik M.O., İç Mimarlar O., Mimarlar O. ve Peyzaj 
M.O’nun Genel Kurulları önümüzdeki günlerde yapılacaktır. 
Bir sonraki sayıda bu Odalarımızın da Genel Kurul 
sonuçlarını yayınlayacağız.

oda genel kurulları . oda genel kurulları . oda genel kurulları
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bıçak kemiğe 
dayandı

bıçak kemiğe 
dayandı

bıçak kemiğe 
dayandı

bıçak kemiğe 
dayandı

güçlendirilmesi,

. Kamu sendikalarına üye olma 
kampanyasının başlatılması,

. TMMOB ve Odalarımızın işyeri 
temsilciliği örgütlenmesinin geliştirilmesi,

. Üyelerimizin talep ve önerile-
rinin alınması, ortaklaştırılması ve tüm 
Türkiye’de ortak mücadele biçimleri ve 
eylemliliklerin geliştirilmesi,

. İşsiz ve emekli üyelerimizle de 
ilişkilerin geliştirilerek taleplerine sahip 
çıkılması amaçlanmaktadır.

. Ankara’da kampanya kapsamında 
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından düzenlenen işyeri toplantılarının 
ilki, 4 Nisan 2000 tarihinde, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde 300’e 
yakın üyemizin ve farklı işyerlerinden 
dayanışma amacıyla 40’a yakın temsilci 
ve üyemizin katılımıyla yapıldı.

Büyük bir çoşku ile sona eren toplantı 
sonrasında, Ankara’da kampanyanın 
hızlandırılması için çalışmalar sürüyor.

6 Nisan 2000 günü TMMOB 
önünde kamuda çalışan mühendis 
ve mimarlarımızın yoğun katılımıyla 
gerçekleştirilen bir basın açıklaması 
yapılmıştır. Benzer açıklamalar aynı 
saatte tüm Türkiye’de yapılmıştır. TMMOB 
tarafından aynı anda tüm Türkiye’de 
yapılan açıklama metni aşağıdaki gibidir:

“Bıçak kemiğe dayandı;
Emekçi mühendis ve mimarlar,
Kamuda ya da özel sektörde çalışan 

meslektaşlarımız,
Mühendis ve mimar emeklilerimiz,
Açlık sınırında yaşamaya,
İşsizliğe mahkum ediliyorlar.
Bıçak kemiğe dayandı;
İşsiz mühendis/mimarların sayısı her 

geçen gün artıyor.

Üniversite sıralarında en güzel 
yıllarını harcayan meslektaşlarımız 100 
milyon TL gibi komik ücretlerle çalışmaya 
mahkum ediliyorlar.

Sadece özel sektörde mi? Hayır! 
Bize sefaleti layık gören hükümetin 
uzağında değil,  bakanlıkların merkez 
kadrolarında…

Kamu kurumlarında 20-25 yıllık 

meslektaşlarımız 250-300 milyon TL’sına 
layık görülüyor.

SPK Başkanı’na 4,5 milyar 
ücret vermeyi akıl edebilenler, Ge-
nel Müdür düzeyinde görev yapan 
meslektaşlarımıza yoksulluk sınırında, 
450-500 milyonu layık görüyorlar.

Emeklilerimiz yoksulluk içinde ölümü 
beklemeye mahkum ediliyorlar.

Bıçak kemiğe dayandı;

Açıkça, yatırım yapmaya niyetimiz 
yok diyorlar.

Açıkça, üretim ekonomisi değil, rant 
ekonomisi diyorlar.

Açıkça, bize, mühendis/mimar 
gerekli değil diyorlar,

Açıkça, ensenize vurup lokmanızı 
alırız, diyorlar.

Artık Yeter !

Sorun ücret sorunu değil artık, müh-
endislerin mimarların onur sorunudur.

Onurumuzu ayaklar altına almaya 
yeltenenlere,

TMMOB’yi, mühendislerin 
mimarların gücünü küçümseyenlere 
haykırıyoruz!

Artık Yeter !

Kendi kıyak emeklilik yasalarından 
başka birşeyi gözü görmeyenler,

Çalışanların Sosyal Güvenlik 
kurumlarının altına, depremzedeler 
daha enkaz altında can çekişirken dina-
mit koymaktan utanmayanlar, 

Bu yetmezmiş gibi, SSK’yı parça-
layarak işçilerin, emekçilerin mallarını 
yağmalamayı tasarlayanlar, 

Bütçenin yarısını rantiyeye faiz adı 
altında aktaranlar,

Kamu bankalarının aile efradı 
tarafından hortumlanmasına göz yu-
manlar,

Ülkemizin kaynaklarını, birikimini, 
zenginliklerini yerli-yabancı tekellere 
peşkeş çekmek için yarışanlar,

Mühendis ve mimarlar, bugün, 
bu saatte Türkiye’nin dörtbir yanında 
isyanını haykırıyor.

Bizi duymak zorundasınız, 
duyacaksınız!

TMMOB örgütlülüğü içinde, baharın 

serinliğini bizi duymak istemeyenlere 
cehennem sıcağına çevireceğiz.

Emekçi Mühendis ve Mimarlar, kamu 
çalışanı emekçiler ve işçilerle el ele, bu 
vurdumduymazlığın, umursamazlığın, 
yalanların, dolanların hesabını sormakta 
kararlıdır.

Mühendis ve mimarlara yaraşır, 
insanca bir yaşam istiyoruz.

Bütün emekçiler ve işçiler için in-
sanca bir yaşam istiyoruz.

TBMM’de oynanmakta olan ko-
mediye son verilerek kamu çalışanlarına 
grevli-toplu sözleşmeli sendika hakkının 
bir an önce yasalaştırılmasını istiyoruz.

Siyasete katılmak ve kendi 
geleceğimizi belirlemek istiyoruz.

Artık yeter!
Bıçak kemiğe dayandı!
Söz bitti.
Haydi örgütlü mücadeleye,
Haydi sendikalara üye olmaya,
Haydi kamu emekçileriyle omuz 

omuza mücadeleye,
Haydi işçilerle omuz omuza müc-

adeleye.
Onurumuzu çiğnetmeyeceğiz!
Gelecek bizim ellerimizde,
Kazanacağız!”

TMMOB ortamında, mühendis-
mimarların yaşamsal sorunlarına yönelik 
ciddi bir program hayata geçirilirken, 
bazı kamu kurumlarında “mühendisler” 
imzası ile dağıtılan bildiriler bu 
süreci yaralamış ve istenmeyen bazı 
gelişmelerin oluşmasına neden olmuştur. 
TMMOB’nin yıllardır verdiği müc-
adele bilimden, emekten ve demokrasi 
güçlerinin birlik ve dayanışmasından 
yana olmuştur. TMMOB, emek ceph-
esinde, ücretli çalışanlar ortamında hep 
birlik ve dayanışmayı önemsemiştir. 
Tüm bunlar bilinirken, mühendisler isimli 
bildiriyi gerekçe gösterip, TMMOB’ye 
savaş açan TÜRK-İŞ üst yönetimini 
anlamak ve bu tavrı kabullenmek müm-
kün değildir.Türk-İş Başkanı ve Genel 
Sekreteri’nin mektubuna en iyi yanıtı; 
baharı ısıtacak olan emekçiler verecektir. 
Bu süreç, mühendisler ve işçilerin omuz, 
omuza 
verdikleri 
müc-
adele ile 
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oluşmuştur. Türkiye’nin kamu personel rejimini arap saçına 
çevirenler ve çalışanlar arasında ayrım gözetenler aynı za-
manda işçisi, memuru, idari ve teknik personeli ile çalışanları 

inim inim inleten yönetimler olmuştur.

Bu gerçek ortadayken, mühendislerin, ücret 
yetersizliğinden aynı işyerinde çalışan 

işçileri sorumlu tutmalarını üzüntüyle 
karşılıyoruz. Mühendislerin bu tavrının, 

hükümetin toplu iş sözleşmesi düzenine 
müdahale tavrına cesaret vereceğinin 

önemle altını çiziyor, işyerlerinde oluşan 
gergin ortamın daha da tırmandırılması halinde 

bundan işçisiyle, mühendisiyle herkesin zarar 
göreceğini ifade ediyoruz.

Meslek ahlakı ile  bağdaşmayan işçi karşıtı 
metinleri kaleme alan üyelerinizi doğru temelde 

bilgilendirmek, başkanı olduğunuz kuruluşun görevi-
dir. Sizden, çalışanlar arasında ortak zemini zayıflatan 

bu yaklaşımı kamuoyu önünde mahkum etmenizi istiyor, 
işçilerle mühendislerin “birbirine düşmesine” daha fazla 
seyirci kalmamanızı bekliyoruz. Aksi halde TMMOB ile Emek 
Platformu temelinde şekillenen ilişkimizi gözden geçirmek 
zorunda kalacağımızı bildiriyoruz.

Saygılarımızla,”

Bayram Meral   H.Hüseyin Karakoç
TÜRK-İŞ Genel Başkanı  TÜRK-İŞ Genel Sekreteri 

 

“     30.4.2000
Sayın Bayram MERAL
           TÜRK-İŞ Genel Başkanı
Sayın H.Hüseyin KARAKOÇ
          TÜRK-İŞ Genel Sekreteri
İlgi: 27 Mart 2000 tarih ve 2000-197-2/34 sayılı yazınız.

TMMOB, yirmibeş yılı aşkın bir süredenberi, kamu 
kesiminde ve özel sektörde ücretli çalışan tüm üyelerinin 
sınıf sendikacılığı temelinde işçi sendikalarında örgütlen-
mesini savunmaktadır. Ekonomik, demokratik taleplerimiz 
sermayeyi ve onun denetimindeki hükümetlerin politikalarını 
hedef almaktadır. Bu nedenle çalışanlar arasındaki ücret 
dengesizliğinin yarattığı işçi-memur geriliminin yaşanmaması 
için de çaba harcamaktadır. Son günlerde bazı kamu çalışanı 
mühendislerin yayınladığı bildirilerin, sizin yazınıza da ger-
ekçe oluşturan yanlış yorumlara dayalı sonuçlarının giderilm-
esi için birimlerimiz anında gerekli açıklamaları yapmışlardır. 
TMMOB’nin de bu yöndeki çabaları devam etmektedir. Emek 
Platformu toplantısında da görüştüğümüz üzere kamu çalışanı 
mühendisleri kamuda işçi statüsünde çalışan işçilerle karşı 
karşıya getiren yanlış eğilimlerin önünü kesecek bir yazıyı 

tüm birimlerimize ayrıca göndermiş bulunuyoruz. Bu yazımızı 
ve YOL-İŞ’in 8.03.2000 gün ve I-08 sayılı örnek oluşturacak 
içerikteki yazısını ek olarak ayrıca iletiyorum.

Tüm çalışanların dayanışmasının çok gerekli ve değerli 
olduğu bir dönemde, işçilerin ya da kamu çalışanlarının müc-
adele gücünü zaafa uğratacak ve çalışanlara zarar verecek 
her türlü olumsuzluğu elbirliğiyle aşacağımıza inanıyorum.

Yazınızın son paragrafında yer alan, işçilerle müh-
endislerin birbirine düşmesine seyirci kaldığımıza ilişkin 
değerlendirmenizin, TMMOB’nin bu alandaki çalışmalarına 
dair bilgi eksikliğinden kaynaklandığını belirtmem gerek-
mektedir. Ayrıca “Aksi halde TMMOB ile Emek Platformu 
temelinde şekillenen ilişkimizi gözden geçirmek zorunda 
kalacağımızı bildiriyoruz” biçimindeki ifadeyi de, dayanışma 
ve Emek Platformu hukukunu küçümseyen ve amacını aşan bir 
ifade olarak görüyorum.

Saygılarımla,
Yavuz ÖNEN
BAŞKAN”

şekillenecektir. 27 Mart 2000 tarihli TÜRK-İŞ’ten gelen, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Bayram Meral ve 
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri H. Hüseyin Karakoç imzalı metin ve bu gelişmelere ilişkin Yavuz Önen 
imzalı TMMOB’nin yanıt mektubu aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır;

“     27.03.2000
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
GENEL BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA

Son günlerde sendikalarımızın örgütlü olduğu 
işyerlerinde mühendisler imzalı bir bildiri 
dolaşmakta ve bu bildirilerde mühendis maaşları 
ile işçi ücretleri karşılaştırılmaktadır. Bildiriyi 
kaleme alanlar, işçiler için aşağılayıcı bir 
dil kullanmakta, “emirlerinde” çalışan 
“şoförlerin, çaycıların” kendilerinden iki 
kat fazla ücret aldıklarını belirterek, 
ücret sorunlarını işçi ücretlerini hedef 
alarak çözeceklerini sanmaktadır.

Sizinde bildiğiniz gibi, işçi ücretleri yüksek 
değildir, mühendis maaşlarının ise kimi işyerlerinde 
işçilerden düşük olmasının sorumlusu işçiler değildir. 
Tıpkı bir çok özel sektör işyerinde mühendislerin işçilerden 
üç kat fazla ücret almasının sorumlusu olarak mühendislerin 
görülemeyeceği gibi.

Türkiye’de bütün çalışanların sorunları vardır. Bu so-
runlar çalışanlardan değil, kamu personel rejiminden 
kaynaklanmaktadır. Zaten çok sorunlu olan kamu personel 
rejimi özelleştirme ve esnekleştirme girişimleriyle daha da 
karmaşık hale getirilmiş, idari ve teknik kadrolar arasında 
konum ve statü farklılıkları derinleştirilmiştir. Kamuda çalışan 
mühendislerin kendi aralarında bile ciddi maaş farklılıkları 
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bıçak kemiğe 
dayandı

bıçak kemiğe 
dayandı

bıçak kemiğe 
dayandı

bıçak kemiğe 
dayandı

T. YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanlığı’nın 8 Mart 2000 tarihli yazısını yorumsuz olarak 
aşağıda sunuyoruz;

“ÜLKEMİZDEKİ ÜCRET DENGESİZLİĞİ

BİZİ DE RAHATSIZ ETMEKTEDİR

Sendikamız ile Karayolları, Köy Hizmetleri, DLH 
Genel Müdürlükleri ile Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı’na bağlı Genel Müdürlükler 
arasında imzalanan toplu işsözleşmesi 
uyarınca, üyelerimizin ücretleri 
artırılmıştır. Böylece sendikamız 
üyesi işçilerle memur statüsünde 
çalışanların ücretleri arasında bir 
farklılık meydana gelmiştir.

Duyumlarımıza göre bu durum, 
işyerlerinde huzursuzluklar yaratmış ve 
özellikle mühendis arkadaşların tepkilerine 
yol açmıştır. 

Mühendis ve memur kadrolarında 
çalışanların ücret dengesizliğine tepkilerini 
anlayışla karşılıyoruz. Kendilerinin de belirttikleri 
gibi, bu durumun sorumluları işçiler ve onların 
temsilcileri değildir.

Sendikamız, ücret dengesizliğini sürekli olarak 
dile getirmekte ve gerektiğinde memur sendikalarıyla 
dayanışma yapmaktadır.

Şurası açıkca bilinmelidir ki, biz Türkiye YOL-İŞ Sendikası 
olarak, tüm ücretli çalışanların insanca yaşayabilecekleri 
bir ücret almalarından yanayız ve buna tüm platformlarda 

destek vermekteyiz. Sorunun sorumluları bellidir. Zaten, 
memur arkadaşların, tepkilerini dile getirirken gösterdikleri 
adres de aynıdır. Sorunun çözümü için tek çare, memur 

ve sözleşmeli personel statüsünde çalışanlara toplu 
sözleşme ve grev hakkını da içeren sendikal hakların 

tanınmasıdır. Bu haklardan yararlanan memurlar, 
hem kurumların kendi aralarındaki çalıştıkları 
işyerlerine göre var olan maaş farklılıklarını 

düzeltecekler, hem de bir ailenin asgari geçim 
düzeyinin 398 milyon lira olduğu Türkiye’de 

yetersiz maaş alma ayıbından kendilerini 
kurtaracaklardır.

Bir kez daha vurgulamak isti-
yoruz ki, biz Türkiye YOL-İŞ Sendikası 

olarak, memur ve sözleşmeli personel 
statüsünde çalışanların, Sendikal 
haklar için verecekleri hertürlü 

demokratik mücadelede her zaman 
olduğu gibi yanlarında olmaya devam 

edeceğiz.

Bunun en belirgin örneği Türkiye YOL-İŞ 
Sendikası’nın 8. Olağan Genel Kurulu’nda bu konuda 

aldığı kararıdır.

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI
YÖNETİM KURULU”

Ancak T. YOL-İŞ Sendikası Sivas 2. Nolu Şube’nin üyelerine dağıttığı bildiri Genel Merkezleri ile tam bir karşıtlık içinde ve 
düzeysiz bir üslupla yazılmıştır. Aşağıda bu bildirinin bazı bölümlerini yayınlıyoruz.;

“ÜYELERİMİZE DUYURULUR

Köy Hizmetleri bünyesinde 657 sayılı yasaya tabii olarak 
çalışan devlet memurları, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik 
Enstitüsü tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon 8. Dönem 
Toplu İş Sözleşmesi gereği biz çalışanlara yansıtılmasının he-
men akabinde bazı kendini bilmez Devlet Memurlarının özel-
likle Mevsimlik olarak çalışan üyelerimizi hedef göstermeleri 
bizleri derinden üzmüş bulunmaktadır.

Bu beylere biz de soruyoruz? Bu teşkilatta yıllardır 
mevsimlik olarak yılda ancak 4 veya 6 ay gibi kısa sürel-
erle çalışan bu üyelerimize sizler nasıl geçiniyorsunuz, 
bunun sırrını bizlere de söyleyin diyenler daha yeni almaya 
başladıkları ücretlerine göstermiş oldukları onursuz ve 
sorumsuz tepkilerini (KINIYOR), tepkilerinin adresini iyi tesbit 
etmelerini kendilerine tavsiye etmeyi bir görev adlediyoruz.

Kendi yer ve konumlarının farkında dahi olmayan okumuş 
cahillere şunu söylemek istiyoruz:

1998-1999 yıllarında hak aramak için verilen mücadelel-
er T. Yol İş Sendikası Sivas 2 Nolu Şube olarak 1 adet otobüs 
tutarak ücretini Şubece karşıladığımızı kendi hakkını ara-
maktan, meydanlara çıkmaya korkanlara vermiş olduğumuz 
desteği unutmamalarını hatırlatmaya bizleri mecbur ettiler.

Devlet Memurluğu’nun onurunu ve nimetlerini sorumsuzca 
kullanan, ancak yılda devlet adına bir kurşun kalem dahi 
tüketmeyen, mesaisini döviz hesabı yaparak, hükümet kurup, 
hükümet yıkarak geçirenlere bizlerde sormak istiyoruz:

Devletten almış olduğunuz o beğenmediğiniz maaşınızın 
içerisinde tüy bitmemiş yetim hakkının olduğunu bilerek bu 
devlete bu kadar çalışılır mantığı ile gününü geçirenlere bu 
hallerine şükretmelerini ve helalından kazanç sağlayarak 
kendilerinden daha kötü durumda olanları da görmelerini 
bu egoistçe düşünceden kendilerini arındırmaları gerektiği 
kanaatinde olduğumuzu söy-
lemek istiyoruz.”
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Emeðin Yol HaritasýEmeðin Yol Haritasý
Sermaye, dünya coğrafyasının tüm enlem ve boylamında 

yeni liberal programını kesintisiz uygulamaya devam edi-
yor. Sermayenin koordinatları belli. İnsanlık, kapitalizmin 
beş yüzyıla ve beş kıtaya yayılmış soygun ve sömürüsünün 
acılarını yaşadı, yıkımına uğradı. Ancak, insanlık Kristof 
Kolomb’un 1492 macerasıyla başlayan dönemden bu yana, 
günümüzdekilere benzer yoğunlukta bir yağmaya, soygun ve 
sömürüye tanık olmadı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de halkın büyük çoğunluğu 
yoksullaşıyor, yaşam düzeyi her geçen gün geriye gidiyor, en 
temel gereksinimlerini karşılayamaz duruma getiriliyor, toplu-
mun ortak değerleri ortadan kaldırılıyor. Aklın, iradenin, bili-
min bütün sonuçları işlevsiz kılınıyor, planlama ve planlamaya 
dayalı bütün düşünceler eskimiş değerler olarak küçümseniyor. 
“Her koyunun kendi bacağından asılacağı” fikri empoze edi-
lerek, işçi sınıfı, emekçiler ve çalışanların kazanımları ortadan 
kaldırılıyor.

Türkiye’nin kamu tesisleri, tersaneleri, limanları, sahil-
leri, santralleri, ormanları, tarım alanları, yaşam kaynakları 
özelleştirme adı altında bir avuç vurguncuya peşkeş çekiliyor, 
toplumun geleceği yokediliyor.Türkiye’nin en çok kar eden 
KİT’leri, POAŞ’ı TÜPRAŞ’ı emek güçlerine adeta meydan 
okurcasına sermayeye devrediliyor.

Türkiye’nin üretici güçleri bir kenara itiliyor, mühendisleri-
mimarları gözden çıkarılıyor, toplumun geniş kesimleri insanlık 
onuruna yakışmayan bir yaşama mahkum ediliyor. Çalışanların 
ücretleri gündeme geldiğinde “Türkiye kaynakları kıt bir ülke” 
diyenler, beş bankaya beş milyar doları peşkeş çekerken 
utanmıyorlar, sessizliklerini bozmuyorlar bile. Sosyal devlet 
çökertilirken, sosyal içerikli kamu yatırımlarından tamamen 
vazgeçilirken, milyarlarca dolarlık silah siparişleri kim için ver-
iliyor. Liberalizmin bırakınız yapsınlar formülü artık bırakınız 

ölsünler formülüne dönüşüyor.

Bütün bu yaşananlar karşısında, emek güçleri ayağa kalkma-
ya, mücadele koordinatlarını belirlemeye çalışıyor. Yaşadığımız 
coğrafyanın bütün enlem ve boylamını kapsayacak bir müc-
adelenin yol haritasını çizmeye hazırlanıyor. Özelleştirmelere, 
sosyal devletin çökertilmesine, bağımsızlığın ayaklar altına 
alınmasına karşı meşru bir mücadeleyi Anadolu coğrafyasının 
bütününe yayma, emek platformunun bölgesel odaklarını 
illerde oluşturma programını gündemine alıyor.

Bir ırmağın, kensine akan kollarla daha da genişlediği 
ve sularının arttığı gibi, emek güçlerinin ırmağı da gittikçe 
genişleyip derinleşecektir.

Gerçeklerin gizlendiği, gerçek korkusunun bilim 
düşmanlığına dönüştüğü, seslerini çıkaranların sesinin 
kesilmek istendiği, özgürlük alanını daraltmak için baskıların 
uygulandığı günümüz Türkiye’sinde, gerçek korkusu, bilim 
düşmanlığı, özgürlük karşıtlığı sömürme amacından doğmakta, 
baskı ile yaşama yansımaktadır.

Türkiye’yi soyup soğana çeviren ve doymak bilmeyen bir 
avuç vurguncu ve soyguncunun elleri her tarafa uzanmaktadır. 
Bütün bir toplumu yaşamın her alanında sosyal, ekonomik, 
siyasal ve kültürel bütün alanlarda felaketin eşiğine taşıyan bu 
ellere karşı gelecek ellerimizdedir. Bu eller, milyonların elleridir.

Kültürü ve bilimi bir tek insan değil, milyonların emeğine 
dayanan insan toplumu yaratmıştır. Emek Platformu’nu 
oluşturan güçlerin koordinatları da bellidir. Bunları yaşama 
geçirmek, mücadelenin yol haritasını oluşturmak gibi tarihi bir 
görevle karşı karşıyayız.
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Geri dönülemeyecek 
felaketlere neden olabilecek, 
en küçük kaza riski taşıyan 
işletmelerin ekonomikliği kimin 
içindir? 

Bazı üretim yöntem-
lerinde ekonomik durum 
değerlendirmesi içerisinde, insan 
hayatını, çevreyi ve doğal yaşamı 
göz ardı ederseniz, işletmeci için çok 
karlı olduğu açıktır. İşletme ortakları 
dışındakiler için bu karlılık herhangi bir 
artı değer taşımadığı gibi çok sorunları 
da beraberinde taşır. 

Geri dönülemeyecek derecede yada 
gelecek kuşakları uzun süre etkileyecek 
boyutlarda, çevresel ve yaşamsal 
koşulları ortadan kaldıran bir alan da, 
umursamazca yapılan madenciliğin bazı 
alanlarıdır. Bunlardan birisi olan kimya 
madenciliği ile dünyanın bir çok bölgesi 
yaşanılmaz duruma getirilmiştir. Ülke-
mizde son on yıldır tartışılan alanlardan 
bir tanesi kimyasal yöntemle yapılmaya 
çalışılan altın ve gümüş madenciliğidir. 

Ülkemizin 600’den fazla noktasında 
altın madeni işletmesi için baş vuran 
yabancı şirketler, ülkemize altın çağı 
yaşatacağını ilan etmektedirler. Dünyada 
altın madeni üretilen ülkelere göz 
attığımızda, ülkemizin çevresel ve eko-
nomik geleceğini kolayca görebiliriz.

Dünyada en çok altın madenciliği 
yapılan ülkeler:

Şili,Endenozya, Papua Yeni Gine, Eti-
yopya, Ekvator, Zaire, Zambiya, Hindis-
tan, Dominik Cumhuriyeti, Malezya, 
Zimbabve, Mali , Fildişi, Mozambik, 
Filipinler, Brezilya, Arjantin, Venezüella, 
Kolombiya, El Salvador,Sudan, 
Namibya, Gana,  Honduras, 
Guayana, Kosta Rika vs ülkelerdir. 
Bu ülkelere baktığınızda sürekli 
askeri darbelerin olduğu ve sınır 
ötesi şirketlerin programlarının 
uygulandığı, diktatörlüklerin ve 
uygulamalarının en şiddetli olduğu 
ülkelerdir.

ABD, Kanada, Güney Afrika 
gibi ülkelerde işletilen altın maden-
leri genellikle kenar eyaletlerde 
olup, ırkçılığın sergilendiği yerlerde 
yapılmaktadır. Bu ülkelerin kendi 

çevresini kirletmiyor demek değildir. 
ABD’de gelir dağılımının bölgeler 
arasında çok farklı olduğunu bilmekteyiz. 
ABD Çevre Ajansı (EPA) yaptığı inceleme 
sonunda Amerika’da bulunan siyanürlü 
atık barajlarının % 85’inde siyanür 
sızıntısı olduğunu  açıklamıştır.

Fakir ülkelere yardım etmek 
amacıyla altın satışını gündemine alan 
IMF bundan kısa sürede vazgeçti. 
Çünkü yardım edilmesi gereken fakir 
ve borçlu ülkeler aynı zamanda altın 
madenciliğinin yapıldığı ülkelerdi. Altın 
satışını gerçekleştirmesi altının piyasa 
değerini düşürecekti ve yardımın anlamı 
kalmayacaktı.

Bu ülkelerdeki altın ve diğer ma-
dencilik işlerini yapan firmaların yan 
kuruluşları yada kendileri, bütün dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de madenlerimizi 
‘’işletmeye’’(*) taliptirler. 

Kısa süre önce Romanya’da mey-
dana gelen altın madeni kazası, Türkiye 
açısından bazı gerçekleri göstermiş 
olması ile ‘’sevindirici’’ olmuştur. Fakat 
sonuçları itibarı ile hem Türkiye hem de 
Balkanlar açısından üzüntü yaratacak bir 
durum söz konusudur.

Bu kazada yalnızca siyanürün bir 
kaç günlük etkisi yeterince geri dönül-
emeyecek çevresel ve yaşamsal etkiler 
yaratmıştır. Tisa ve Tuna nehirlerinde 
canlı yaşamı yok edecek sonuçlara sebep 

olmuştur. Bunların yanında 
nehirlerin tarım alanında 
sulama amaçlı kullanılmasının 
koşulları ortadan kalkmıştır. 
Siyanürün etkisi ile kayaclar-
dan sökülen ve serbest duruma 
gelen ağır metallerin etkisi 
hem sulama alanlarında hem 

de su ürünlerinde uzun süreler etkisini 
gösterecektir. Bugünlerde de Karadeniz’e 
ulaşıp, yıllardır Avrupa’nın sanayi atıkları 
altında yok olan bu denizi tamamen 
kullanılamaz duruma getirmesine katkıda 
bulunacaktır. On bin yıldır denizine 
girilen Marmara’nın son on yıldır 
kullanım dışında olmasının sorumluları da 
aynıdır. 

Dünyada madencilik yapan bu 
şirketlerin ‘’ALTIN’ı’’ karıştırdığımızda 
karşımıza cinayetler  çıkar. 1965 yılından 
günümüze kadar kimyasal yöntem-
lerle, altın madeni işletmeciliği yapılan 
bölgelerde, siyanür cinayetleri ve diğer 
zehirlenmeler sonucu binden fazla insan, 
on binden fazla vahşi hayvan, sayısız 
balık ve su canlıları anında ölmüşler, 
yüz binlerce insan yaşadıkları bölgel-
erden göç etmek zorunda kalmış, bir 
çok yerde halkın tepkisinin önlenmesi 
için sıkı yönetim ilan edilmiştir. Bir çok 
bölgede etkileri ortadan kaldırılamayacak 
boyutlarda hala sürmektedir. Bu cinay-
etlerin oluşmasına neden olan şirketlerden 
bazıları ile, ülkemizdeki yabancı 
şirketlerin  ulus ötesi bağlantıları açıkça 
ortaya serilmiştir. 

Bugün ülkemizde gündeme gelen, bir 
altın madeni işletmesi de Uşak-Eşme ve 
çevresi Batı Anadolu bölgesidir. Bu-
rada Siyanürlemenin yanında cevherin 
özelliğinden dolayı kavurma işlemi 

yapılması gerekmektedir. Yani bir 
de asit yağmurları ile karşı karşıya 
kalınması söz konusudur.

Bu durumun ülkemiz açısından 
çok daha düşündürücü boyutlarda 
olduğunu, sorumluluklarımızın 
daha da arttığını bilerek, ülkemizin 
her yanına yayılmaya çalışan bu 
uygulamalara karşı mücadelemizi 
yükseltmemiz kaçınılmazdır. 

(*) İşletme anlatımı firmalar açısından kullanılabilir. Madencilik yasası ile uygulamalar açısından ülkemize  yansıması hırsızlık ve talandır. (Bergama Çamköyde 24 ton 
altın rezervi olduğu şirket tarafından söylenirken, 120 ton olduğu konusunda çeşitli açıklamalar yapılmaktadır.) 

kimin için
Romanya’daki Kaza; Altın Madenciliği- 

Çevre ve...
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Yeni dünya düzeni ve küreselleşme 
olarak sunulan süreçte, iddia edilenlerin 
tersine tek yanlı bağımlılık ilişkileri 
derinleşerek devam etmektedir.

Emperyalist blokların ilgisi tüm dünya 
ve Türkiye’de enerji, iletişim gibi karlı 
sektörlere yönelmiştir. Sözkonusu 
ülkelerin Avrasya ve Ortadoğu’nun enerji 
kaynaklarına yönelik programı, AB’nin 
2000’li yıllarda enerji gereksiniminin 
karşılanması hesapları, Türkiye pazarının 
büyüklüğü Türkiye’yi önemli konuma 
getirmiştir.

Petrol sektörünün en karlı alanı olan 
pazarlamada faaliyet gösteren POAŞ’ın 
özelleştirilmesine, belirtilen emperyalist 
planların bir parçası olarak bakılmalıdır.

Petrol sektörü, arama, üretim, taşıma, 
dağıtım ve pazarlamayı kapsayan entegre 
bir yapıda olmak zorundadır. Dünyada 
faaliyet gösteren petrol şirketleri pahalı 
ve riskli olan arama yatırımlarını dağıtım/
pazarlamadan elde ettikleri karlarla 
geliştirirler.

Türkiye de, 2. Dünya Savaşı 
koşullarında böyle bir arayışa 
yönelmiş ve “Milli Koruma 
Kanunu”na dayalı olarak “Halk 
ve Milli Müdafa İhtiyaçlarını” 
karşılamak üzere 18.2.1941’de 
2,5 milyon sermaye ile Petrol 
Ofisi kurulmuştur. Daha sonraları 
petrol aramaları için TPAO, 
üretime yönelik TÜPRAŞ, taşıma işlevi 
için BOTAŞ kurulmuştur. Böylelikle 
arama, üretim, taşıma ve pazarlamadan 
oluşan entegre yapı oluşturulmuştur. 
1983’den itibaren bu entegre yapı 
parçalanmış, 1990’larda sözkonusu 
kuruluşlar özelleştirme kapsamına 
alınmıştır.

POAŞ’ın beyaz ürünler üzerindeki 
pazar payı %38, siyah ürünlerde %63, 
madeni yağda ise %34 oranındadır.

Ülkenin Doğu, Güneydoğu ve Doğu 
Karadeniz gibi geri kalmış bölgelerinde 
POAŞ’ın pazar payı %81 gibi yüksek 
bir oranda iken, özel şirketlerin pazar 
payı ancak %19’dur. 1998’de ödenmiş 
sermayesi 7 trilyon olan POAŞ 19 
havaalanında ikmal yapmaktadır. Yerli 
ve yabancı bandralı gemilerin yakıt 
ihtiyacını karşılamaktadır.

1990 yılında 8133 olan çalışan sayısı 
giderek azalmış, 1999’da 3335’i sendikalı 

işçi, 278’i sözleşmeli personel olmak 
üzere 6116’ya düşmüştür.

1998’de 34.7 trilyon TL olan brüt 
karı, 1999 yılında 9 aylık brüt karı ise 97 
trilyon TL’dir.

POAŞ tüm olumsuz siyasi müda-
halelere karşın, sürekli artan oranda ver-
gisini ödeyen ve tüm dönemlerde yüksek 
karlılık gösteren mali yapıya sahiptir.

Gerçekte piyasa değeri 8 milyar 
dolar olan POAŞ’ın özelleştirilen %51 
hissesinin değeri ise 4 milyar dolar 
iken, 3 Mart 2000’de yapılan ihale ile 
İş Bankası-Doğan Grubu’na değerinin 
dörtte biri olan 1 milyar 260 milyon dol-
ara satılmıştır (%40’ı peşin, geri kalanı 3 
yıl eşit taksitlerle ödenmek üzere).

Bu Stratejik Alandaki Özelleştirmenin 
Kimi Sonuçları;

� Türkiye; Balkanlar, Kafkaslar ve 
Ortadoğu gibi sürekli sıcak çatışmaların 

yaşandığı bölgelerin tam ortasında 
yer almaktadır. Petrol sektörünün 
önemli halkasını oluşturan dağıtım ve 
pazarlamanın yerli-yabancı tekellerin 
denetimine geçmesi bu tehlikenin boyu-
tunu daha da artıracaktır.

� Akaryakıt ve madeni yağ 
piyasalarındaki önemli payı nedeni-
yle piyasaları düzenleyen, ürün arzını 
güvenceye alan POAŞ’ın özelleştirilmesi 
ile oluşacak tekelci yapı yoluyla sektör 
tümüyle piyasa güçlerinin denetimine 
girecektir.

� Yüksek karlılık sağlamayan, 
özel sektörün tercih etmediği Doğu, 
Güneydoğu ve Doğu Karadeniz bölgeler-
inde bölgesel dengesizliklerden kaynak-
lanan sorunlar daha da artacaktır. Küçük 
bayiler kapanacak, kamu ve kırsal kesimin 
akaryakıt ihtiyacı karşılanamayacaktır.

� Tüm özelleştirmelerde olduğu gibi, 
örgütlü sendikal yapı bozulacak, işten 

çıkarmalar, ücretlerde düşme ve çalışma 
koşullarında olumsuzluklar yaşanacaktır.

Emeğe ve Sendikalara Saldırı Aracı Olan 
Özelleştirmeler Karşısında Sendikalar Ne 
Yapmaktadır?

İhalenin yapıldığı Ankara’daki Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın önünde 
3 Mart 2000 günü Türk-İş Başkanı ve 
sendika temsilcileri, KİGEM, KESK, TM-
MOB temsilcilerinden oluşan 200 kişilik 
bir grup toplanmış ve ihale protesto 
edilmiştir. Ancak, bir tür kamuoyuna 
mesaj vermeye yönelik bu temsili eyleme 
dahi devlet izin vermek istememiş, 
oldukça yoğun bir polis barikatı ile 
karşılaşılmıştır.

Türkiye’nin çeşitli illerinde Petrol-İş 
çalışanları ve diğer sendikaların desteğiyle 
protesto gösterileri yapılmıştır. Ancak 
bunlar bütünsel, kitlesel ve kararlılıkla 
sürdürülememektedir. Çünkü işlenen 
suça yalnızca emperyalizm ve bur-

juvazi değil, işçi sendikaları da 
katılmaktadır. 

24 Şubat 2000 tarihinde toplanan 
sivil insiyatif başkanlarının aldıkları 
“Özelleştirme sadece fiyat konusu 
değil, üretimi, istihdamı ve teknolo-
jiyi geliştirecek tekliflere öncelik ver-
ilmeli ve konunun sosyal boyutu da 
gözardı edilmemelidir. Sivil insiyatif 
özelleştirme uygulamalarını takip 
edecek ve denetleyecektir.” biçim-

indeki karara işçi konfederasyonlarının 
başkanları da imza atmıştır. Böylece, 
işçi temsilcileri özelleştirmeye değil, 
uygulamadaki kimi yanlışlıklara karşı 
olduklarını kamuoyuna açıklamışlardır. 
İşçi temsilcilerinin bu gerçek görüşlerini 
bilen burjuvazinin ve siyasi iktidarın 
onlardan çekinmeleri için bir neden 
kalmamaktadır.

Sonuçta sivil insiyatifin bu kararının 
açıklanmasından bir hafta sonra, 3 Mart 
2000’de POAŞ ihalesi fazla bir engelle 
karşılaşmadan yapılmıştır.

POAÞ
KOLAYCA

SATILI-
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Diyarbakır, Bingöl ve Siirt Belediye 
Başkanları’nın gözaltına alınmasıyla ilgili 
olarak 21 Şubat 2000 tarihinde TMMOB 
tarafından yapılan açıklama aşağıdaki 
gibidir.

“Türkiye bir kez daha bir demokrasi 
ayıbı yaşıyor. Bu ayıp, Diyarbakır, 
Bingöl, Siirt Belediye Başkanları Fer-
idun ÇELİK, Selim ÖZALP, Feyzullah 
KARAASLAN’ın gözaltına alınmalarıdır. 
Demokratikleşme, insan hakları ve 
barış sorunlarına çözüm beklendiği 
bir dönemde, halkın iradesine yönelik 
bu saldırı gerçekte demokrasi ve Barış 
ortamını dağıtmaya yönelmiş, demokra-
tik ülkelerde benzeri yaşanamayacak 
olan gayrimeşru bir siyasi girişimden 
ibarettir. 

Pek çok faili meçhulün, kaybolmaların, 
zorla göçettirmenin, ev, köy, or-
man yıkıp yakmanın sorumlularına 
dokunulmazlığın kural haline geldiği bir 
ortamda, bölgede seçimlerle büyük bir 
destek alarak halkı temsile hak kazanmış 
belediye başkanlarını “suçlu” ilan etme 
çabasını ve onların apar topar gözaltına 
alınmalarını kınıyoruz.

Yerel Yönetimler, demokrasi ve barış 
kültürünün geliştiği ortamlardır. Bu 
ortamların torpillenmesini kabul etmi-
yoruz.

Belediye Başkanlarının bir an önce 
serbest bırakılmalarını istiyor, bu zor-
lama suçu yaratan girişimin emirlerini 
verenleri istifaya davet ediyoruz.”

BELEDİYE 
BAŞKANLARINA 

YÖNELİK
GAYRİMEŞRU 

SİYASİ BASKIYI 
KINIYORUZ!

Dünya Enerji Konseyi (DEK) Türk Milli Komitesi’ne yaptığı katkılardan dolayı 
TMMOB’ye verilen ödülle ilgili 22 Şubat 2000 tarihinde Birlik tarafından yapılan 
açıklama aşağıdadır;

“Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi tarafından, Derneğin 50. Kuruluş 
Yılı Kutlama Etkinlikleri kapsamında, Birliğimize, Türk Milli Komite’sine verdiği 
katkılardan dolayı bir plaket verileceği duyurulmuştur.

DEK Türk Milli Komitesi’nin son yıllarda artan bir ivmeyle, adındaki “milli” 
tanımlamasının aksine, ulusal enerji kaynaklarının ve enerji sektörünün yabancı 
sermayeye pazarlanmasını amaçlayan politikaların üretildiği bir odak haline 
geldiği gözlemlenmektedir.

TMMOB ve Odalarımız, DEK Türk Milli Komitesi’nin daha önceki dönemlerdeki 
çalışmalarına ve oluşturulan tartışma platformlarına katılmaya ve katkıda bulun-
maya çalışmışlardır. Ancak, bu katkılar ulusal enerji politikalarının oluşumunu, 
dolayısıyla halkımızın ekonomik ve sosyal gelişimini sağlamayı amaçlamıştır.

Küreselleşme yalanlarıyla Türkiye’nin birikiminin ve geleceğinin karartılmasına 
bir katkımız olmamıştır ve olmayacaktır. Böyle olumsuz bir katkının ifadesi olan 
plaketi kabul etmeyeceğimizi kamuoyuna duyururuz.”

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli 
Komitesi Tarafından Verilen 

Ödüle, TMMOB’den Ret!

Maden İşçileri Eğitim 
Projesi 

TMMOB’nin de  desteklediği ve Çevre Mühendisleri Odası’nın aktif olarak katıldığı 
“Özel Sektör Maden İşçileri için İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği, Çevre 
Standardları Eğitim Projesi” tamamlandı. DİSK’e bağlı Dev Maden Sen tarafından 
koordine edilen projeye TMMOB ve Çevre Mühendisleri Odası’nın yanısıra Türk 
Tabibler Birliği de destek verdi.

Bu çalışmanın iki temel amacı bulunmaktadır:

. Bu çalışmanın ulaştırıldığı yörelerde genel yasal normlar başta olmak üzere, 
aktarılan bilgilerle sektörün gelişmesine, bilinçli işçi, bilinçli yurttaş yönüyle katkıda 
bulunmak;

. Yörelerde toplanan bilgileri kamuoyuna ve karar mercilerine ulaştırmak yoluyla 
toplumsal denetime katkıda bulunmak. 

1 Nisan 1999-31 Mart 2000 tarihleri arasında, Türkiye’de özel sektör madencilik 
uygulamalarının yapıldığı dört alanda Soma, Tavşanlı, Koyulhisar ve Bergama’da proje 
aracılığı ile toplam 400 maden işçisi ve maden işletmesinin civarında yer alan köy 
sakinleri İş kanunu, İşçi sağlığı ve İşçi Güvenliği ile çevre standardları konularında 
eğitilerek, hakları konusunda bilgilendirildiler.

Herbir eğitim programının ardından gerçekleştirilen anketler vasıtasıyla özellikle 
İş Kanunu’nun işçiler açısından nasıl uygulandığı ve iş ilişkilerinin pratikte nasıl 
gerçekleştirildiği konularında edinilen bilgiler, uygulamalardaki eksiklik ve haksızlıklar 
bu konudan sorumlu olan yetkili mercilere ulaştırıldı. Benzer bir biçimde Çevre 
Mühendisleri Odamızca yapılan incelemelerin sonucunda hazırlanan raporlar Çevre 
Bakanlığı’na gerekli tedbirlerin alınması uyarısıyla gönderildi.
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TMMOB Mühendislik Mimarlık Kurultayı 28-29 Nisan 2000 tarihlerinde DSİ Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. Mühendislik 
Mimarlık Kurultayı Karar Taslakları TMMOB Yönetim Kurulu’nda 27 Mart 2000 tarihinde görüşüldü ve son şekli verildi. 
Kesinleşen karar taslağı, Nisan ayı başından itibaren kurultay delegelerine gönderilmeye başlandı. Karar taslakları üç 
bölümden oluşmaktadır. Bunlar;

TMMOB Mühendislik Mimarlık Kurultayı’na 
Doğru

1 Nisan 2000 tarihinde Kocaeli’de yapılan 
mitingde yaşanan gözaltılarla ilgili olarak 
Birliğimiz tarafından aynı gün yapılan basın 
açıklaması aşağıdadır;

Temel hak ve özgürlüklere dayalı hukuk devle-
tini savunmak, özelleştirmelerin kamusal üre-
time ve kamu çalışanlarına yansıyan zararlarını 
kamuoyuna duyurmak, ilgilileri uyarmak 
amacıyla; İzmit’te siyasi partiler, sendikalar, 
meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri 
tarafından düzenlenen “Haydi Sosyal Devlete 
Sahip Çık!” mitingi, polisin sert müdahalesine 
uğramıştır. Polis, göstericileri dağıtmak için göz 
yaşartıcı sprey kullanmış, içinde beş üyemiz-
inde bulunduğu çok sayıda göstericiyi döverek 
gözaltına almıştır. Gözaltı nedeniyle bazı 
göstericiler de hastaneye sevkedilmiştir.

KOCAELİ MİTİNGİ’NDEKİ GÖZALTILARI 
KINIYORUZ!

1. Bölüm: Örgüt Amaçlarının İrdelenmesi ve Örgüt Mi-
syonu

· Mühendisliğin Tanımı

· Mühendislik ve Mimarlık Eğitimi

· Mesleki Yeterlilik- Mesleki Yetkinlik

· Mesleki Denetim

· Ürün ve Hizmet Akreditasyonu ve Belgelendirme

· Örgüt Birimlerinin Hizmet Üretimi

· Üyelerin Ekonomik Hakları

· Disiplinler Arası Çalışma

· Mesleki Davranış İlkeleri

· Dış İlişkiler

· Örgüt Misyonu

2. Bölüm: Amaçlarla Yasal Durumun Karşılaştırılması

3. Bölüm: Sürdürülecek Çalışmalara İlişkin Öneriler

Ayrıca taslağın ekler bölümünde;

· TMMOB’nin Kuruluşuna Kadar Kısa Bir Tarihçe

· TMMOB’nin ve Odaların Kuruluşları

· Yapılanmaya İlişkin Tartışma Alanları

gibi başlıklar da yer almaktadır.

Müedahaleyi gerektirecek bir neden olmadığı 
halde, barışçıl bir gösteriye yönelik bu şiddet 
uygulamasını, örgütlerin ve bireylerin toplantı ve 
gösteri hakkına yönelik bir saldırı olarak görüy-
or, kınıyoruz.

Gözaltına alınanların biran önce 
salıverilmesini istiyoruz.

Toplumsal muhalefete yönelik bu tür baskılar, 
bizleri çetelere, özelleştirme yağmacılarına ve 
IMF’in sömürü politikalarına karşı mücadeleden 
alıkoyamayacaktır.

TMMOB üyelerinin de içinde bulunduğu 
demokratik eylemi destekliyor ve onları ve 
dayanışma içinde olduğumuz insanları yanlız 
bırakmayacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.
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. 9 Aralık 1999’da ortak basın açıklamasını 
gerçekleştiren Nükleer Santrallara Karşı 
Güçbirliği 13 Aralık 1999 tarihinde aldığı 
kararlar çerçevesinde çalışmalarını sürdürüy-
or.

. İstanbul, İzmir, Bursa, Mersin, Adana gibi 
kentlerimizde oluşan “Nükleer Santrallara 
Karşı Güçbirliği”, üyelerini ve halkı bilg-
ilendirmede önemli adımlar attılar.

. 22 Aralık 1999’da TMMOB’ye bağlı meslek 
odaları İzmir’de basın açıklaması ile nükleer 
santrallarla ilgili endişelerini dile get-
irdiler.

. 23 Aralık 1999 günü, Nükleer Santrallara 
Karşı Güçbirliği, Adana’da yapılan mitingi 
desteklediğini belirten basın açıklaması 
gerçekleştirdi. 

. 24 Aralık 1999 tarihinde Ankara ve İstanbul’da 
Nükleer Santrallara Karşı Güçbirliği yaptığı 
kitlesel basın açıklamalarında “Nükleer San-
trallara Hayır” dedi.

“Nükleer Santrallara Karşı 
Güçbirliği”nden Haberler

. 25 Aralık 1999 Cumartesi günü, “Nükleer 
Kıyıma ve Uluslararası Sömürüye Hayır” mit-
ingi Mersin’de gerçekleştirildi.

. 5-6-7 Mart 2000’de, Bursa’da, 3 gün gibi çok 
kısa bir sürede 5300 kişi “Nükleer Santrallara 
Hayır” kapmanyasına destek verdiler.

. 7 Mart 2000 tarihinde, TEAŞ Genel Müdürlüğü 
önünde bir basın açıklaması yapıldı. 
Açıklamaya Bergama Köylüleri de katıldılar.

. 9 Mart 2000 tarihinde, Nükleer Santrallara 
Karşı Güçbirliği aynı gün bir çok ilde basın 
açıklaması yaptı.

. 31 Mart 2000 tarihinde, Nükleer Santral-
lara Karşı Güçbirliği bileşenleri topla-
narak Nükleer Santralların kurulması ve 
işletilmesinde karar üretenler hakkında suç 
duyurusunda bulunulmasına karar verdiler.

. 6 Nisan 2000 tarihinde TMMOB Toplantı 
Salonu’nda yapılan bir basın açıklaması ile 
Akkuyu Nükleer Santral İhalesi’nin kesin 
olarak gündemden çıkarılması istendi.

2 Mart 2000 tarihinde TMMOB tarafından Akkuyu 
Nükleer Santral İhalesi’ne yönelik  yapılan basın 
açıklamasını aşağıda yayınlıyoruz;

Bakanlar Kurulu Nükleer Lobi’nin ve çokuluslu tekel-
lerin çıkarları doğrultusunda karar aldı. Bu kararla, 
çevremiz, insanımız nükleer tehdidi altına giriyor. Toplu-
mun değişik kesimlerinin ve yöre halkının tüm uyarılarına 
kulak asılmıyor. Yanlış bilgilerle, karanlıkta kalma tehdi-
tleriyle halk aldatılmak isteniyor.

Türkiye’de nükleer tekellerin yerli ortaklarının iddia 
ettikleri gibi bir enerji krizi söz konusu değildir. Nükleer 
santraldan elde edilecek enerjiye gereksinim yoktur. 
Ayrıca nükleer teknolojiyi geliştirmek için nükleer santral 
kurulması da zorunlu değildir. Santral ihalesinin asıl 
amacı bazı çevrelere ekonomik yarar sağlamaktır.

Çözüm;

� Ulusal çıkarlara ve olanaklara dayalı enerji 
politikalarının belirlenmesindedir.

� Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmadadır.

� Ülkemiz enerji kaynaklarının 

Çokuluslu Tekeller; Nükleer Lobi ve 
Hükümet Ortaklığı mı?

değerlendirilmesindedir.

� Yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye 
sokmadadır.

� Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım sistem-
lerinde teknolojik yenilenmeyi sağlamadadır, verimliliği 
artırmadadır ve bu alanda yatırımlara yönelmededir.

� Nükleer santrallere harcanacak milyonlarca doları 
yukarıda sıralanan çözüm önerilerine yönelik olarak 
kullanmadadır.

Nükleer santral ihalesinin Cumhurbaşkanlığı görev 
süresinin uzatılması aşamasında politik ve ekonomik çıkar 
hesaplarıyla değerlendirildiği kuşkuları kuvvetlidir.

Tekrar ediyoruz; ekonomik politik çıkar uğruna ülke 
doğasını ve insanını nükleer tehdit altına sokanlardan 
hesap soracağız.

Çokuluslu nükleer tekellere ve ülkeyi bunlara peşkeş 
çeken yerli ortaklarına karşı mücadelemiz kesintisiz devam 
edecektir.

Bakanlar Kurulu’nun Akkuyu Nükleer Santral İhalesi’ni 
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ayda bir yayınlanır
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Konur Sok. 4/1 Kızılay 06650 Ankara
Tel: 0312 418 12 75/417 52 38 Fax: 0312 417 48 24

TMMOB Adına Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Yavuz ÖNEN
Yayın Sorumlusu: Ethem TORUNOĞLU

Teknik Sekreter: Selma KANBUR
Matbaa: Kardelen Ofset Tel: 0 312 435 37 90

3.800 adet basılmştır

Artık yeter!
Bıçak kemiğe dayandı!

Söz bitti.
Haydi örgütlü mücadeleye,

Haydi sendikalara üye olmaya,
Haydi kamu emekçileriyle omuz omu-

za mücadeleye,
Haydi işçilerle omuz omuza mücadel-

eye.
Onurumuzu çiğnetmeyeceğiz!

Gelecek bizim ellerimizde,
Kazanacağız!”


