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57.Hükümet’in kamu çalışanları üzerinde uyguladığı baskı ve 
sürgünler son günlerde giderek artmaktadır.

Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında siyasi atamalar, sürgün-
ler ve kadrolaşmalar hızlanarak sürmektedir.

Sürgünler, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı 
Odaların genel kurul süreçlerinin başladığı bugünlerde mühen-
dis, mimar ve şehir plancıları üzerinde yoğunlaşmıştır.

TMMOB’ye bağlı Odaların, Şubelerin yöneti-
cileri kamudaki görevlerinden alınmakta, başka 
İllere sürülmekte, yerlerine görevin gerektirdiği 
uzmanlıklar ve yeterlilikler gözardı edilerek 
siyasi atamalar yapılmaktadır.

İller Bankası Adana Bölge Müdürlüğü’nde 
çalışan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Şube Başkanı Hasan ZENGİN Erzurum iline, 
harita mühendisi Hasan MÜBAREK Van iline 
geçici görev adı altında sürülmüştür. Oysa, 
Erzurum  ve Van illerinde bu mevsimde harita 
çalışmasının yapılmadığı bilinen bir gerçektir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı 
harita mühendisi Orhan ÖZKAYA bu görevin-
den alınmış ve yerine uzmanlık alanı dışından 
biri atanmıştır.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel 

Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olarak görev yapan meteo-
roloji mühendisi Belgin KURTULUŞ görevinden alınarak İzmir’e 
sürülmüştür. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda üst düzeyde görevde bulunan 
şehir plancıları Emel KIVAN ve Hülya İLGEN görevlerinden 
alınmıştır. 

İller Bankası’nda Şube Müdürü olarak görev yapmakta olan 
harita ve kadastro mühendisi Eyüp Sultan 
KART yine geçici görevle Van’a sürülmüştür.

Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha 
Merkezi Başkanlığı’nda müdür ve müdür 
yardımcısı pozisyonlarında görev yapmakta 
olan kimya mühendisleri Ayşe Banu BAYAR 
ve Dr. Serpil ŞENELT’te gerekçe gösterilmeden 
görevlerinden alınmışlardır.

Verdiğimiz örnekler kıyım düzeyine ulaşan 
sürgün ve görevden alma uygulamalarının çok 
küçük bir kısmıdır ve hızlanarak sürmesinden 
endişe ediyoruz.

Bu atamalar, deprem nedeniyle 
yaşanan felaketin rant ve vurgun süreçler-
ine dönüştürülmesine ve mevcut kamu 
kaynaklarının pervasızca yağmalanmasına uy-
gun ortamları hazırlamak için de yapılmaktadır.

devamı sayfa 13’de

TMMOB tarafından, 15 Ocak 2000 tarihinde, kamuda çalışan mühendis ve mimarların sorunlarına ve 
sürgünlere yönelik yapılan basın toplantısında, Başkan Yavuz Önen aşağıdakilere değinmiştir:

insanca yaşam
hakça ücret

demokratik bir çalışma
ortamı istiyoruz!
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TMMOB Mühendislik Mimarlık Eğitimi Sempo-
zyumu
35.Dönem Çalışma Programı’na uygun olarak “Mühendislik 
ve Mimarlık Eğitimi Sempozyumu” 22-23-24 Ekim 1999 
tarihlerinde yapıldı. Sempozyuma ait değerlendirme 
aşağıda bilginize sunulmaktadır:

1. Sempozyuma daha önce duyurulan konuları içeren 31 
bildiri sunulmuş ve iki panel düzenlenmiştir.

2. Mühendislik-Mimarlık Eğitiminin Öncesindeki Sorunları 
içeren özel bildiriler az olmakla beraber diğer bildirilerin 
içeriğinde katıkılarla konu değerlendirilmiştir.

3. Mühendislik-Mimarlık Eğitiminin Sorgulanması alanında 
sunulan bildirilerle mevcut eğitimin yetersizliği,Yabancı dil-
de eğitim sorunu, mühendislik eğitiminde beşeri ve sosyal 
bilimlerin yer alması,belirtilmiş ve vurgulanmıştır.

4. Yapılan bir panel ile “Meslek Etiği ve Eğitimi” konusu 
işlenmiş Etik Eğitimi önerilmiştir.

5. Eğitimde dünyadaki gelişmeler belirtilerek çok disiplinli 
mühendislik eğitimi üzerinde durulmuştur.

6. Bir diğer panel, “Özelleştirme ve Ticarileşme” 
konusunda yapılmıştır.

7. Yükseköğretimde kalite ve eğitim kalitesindeki 
farklılıklar nedeniyle “akreditasyon” konusu 
tartışılmış, ülkemizdeki bir oluşumda TMMOB’nin 
yer alması ve gerekli girişimlerde bulunması 
belirtilmiştir.

8. Eğitim farklılıkları nedeniyle mezuniyet sonrası 
uygulamaları konu edilerek; eğitim sonrası “yeter-
lilik belgesi” düzenlenmesi ve “yetkin mühendis 
ya da mimar” yetiştirilmesi konuları üzerinde 
durulmuştur. 

Nükleer Enerji Kongresi
TMMOB adına, sekreteryasını Elektrik Mühendisleri 
Odası’nın yaptığı “Nükleer Enerji Kongresi” 16 Ekim 1999 
tarihinde, Ankara’da düzenlenmiştir.

Nükleer Güç Santralları’nın tartışıldığı bir süreçte, ihale 
ve tekliflerin değerlendirileceği nihai tarih olan 16 Ekim 
1999’da böyle bir etkinlik düzenlenerek, kamuoyunun 
dikkati bu konuya çekilmek istenmiş ve TMMOB ortamında 
konunun bir kez daha ele alınması hedeflenmiştir. Ancak, 
buarada, ihale takvimi yıl sonuna ve ardından 31 Ocak 2000 
tarihine kadar ertelenmiştir. Bu gelişmeler ise, yeni ve başka 
bir mücadele sürecini gündeme getirmiştir.

Nükleer Enerji Kongresi; Elektirk Mühendisleri Odası 
Başkanı Ali YİĞİT’in bir sunuş konuşması ile başlamıştır. Bu 

konuşmada, Yiğit; nükleer santralların enerji planlamasına 
katkısını, nükleer enerjinin siyasi ve ekonomik yönlerini, 
dışa bağımlılık sürecini ve çevresel riskleri ele almıştır.Bu 
bölümde, santralın planlandığı Akkuyu-Büyükeceli köyü 
adına, nükleer karşıtı mücadeleyi ve yöre insanının 
kararlılığını ortaya koyan bir diğer konuşmanın ardından 
kongre programına geçilmiştir.

İki bölüm şeklinde düzenlenen kongrenin, birinci oturu-
munda akademik sunuşlar yapılmıştır. TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyesi Ethem TORUNOĞLU’nun yönettiği oturuma; 
Prof. Dr. Gediz AKDENİZ, Prof. Dr. İnci GÖKMEN, Prof. 
Dr. Tolga YARMAN, Prof. Dr. Leziz ONARAN, Prof. Dr. Ali 
GÖKMEN ve Dr. Tanay Sıtkı UYAR katılmışlardır. 

Kongrenin ikinci oturumunda, forum düzenlenmiştir. Bu 
bölüm, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Şanver İSMAİLOĞLU 
tarafından yönetilmiştir. Foruma değişik kesimlerin temsil-
cileri, yurttaşlar, çevreci kuruluşlar katılmışlar ve görüşlerini 
ifade etmişlerdir. 

Kongre, nükleer karşıtı mücadelenin bilim ve hukukun 
yol göstericiliğinde güçlenmesine küçük de olsa bir katkı 
sunmuştur.

Uluslararası Boru Hatları ve Türkiye
TMMOB Petrol Mühendisleri Odası Eski Başkanı ve TMMOB 
Eski Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Pamir, Türkiye’nin enerji 
alanında son günlerde sıkça tartışılan konusu, uluslararası 
boru hatları ile ilgili; TMMOB ve Oda Yöneticileri’ne brifing 
verdi. Toplantıya basın temsilcileri de katıldı.

11 Kasım 1999 günü 
TMMOB Binası’nda 
yapılan brifingde 
Pamir, petrolün 
yaşam öyküsünü, 
tarih boyunca 
paylaşılan rolleri 
ve oyuncularını, 
yani kısa tarihçesini 
anlattıktan sonra 
bugünlerde Türkiye 
kamuoyunu meşgul 

eden, başta Bakü-Ceyhan Boru Hattı olmak üzere Mavi Akım 
ve İran boru hatlarına ve anlaşma çerçevelerine değindi. 

Fırtına Özgür Akacak
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde, Fırtına ve Hala Vadileri’nde 
yapımı planlanan “Dilek-Güroluk Hidroelektrik San-
tralI” uzun bir süredir değişik çevrelerce tartışılan bir proje 
olmuştur. SantralIn yörede yaratacağı ekolojik ve sosyal 
etkiler yanında, santralin Türkiye’nin kurulu enerji gücüne 
katkısı da hep tartışıla gelmiştir.

Yöre insanının tepkisi, bölgedeki sivil örgütlerin çalışmaları 
santralin gerçek yüzünü ortaya çıkarmış ve Dilek-Güroluk 
HES ile çok önemli bir doğal sit alanının yok edileceği 
gerçeği kamuoyunca öğrenilmiştir. Proje kapsamındaki 
“Çevresel Etki Değerlendirme” süreci ise bilimsellikten 
ve tarafsızlıktan uzak bir zeminde yürümüş, bir anlamda 



2 

Ekim-Aralık 1999/Sayı 8 Ekim-Aralık 1999/Sayı 8

3 

ısmarlama bir ÇED Raporu hazırlanarak santral için 
“meşruiyet” oluşturulmaya çalışılmıştır.

Bu aşamada, ÇED Raporu’nun iptali ve proje-inşaat süre-
cine ilişkin yürütmenin durdurulması için Çamlıhemşin-
Hemşin Vakfı ve yörede yaşayan vatandaşların açtığı 

dava 9 Kasım 1999 günü sonuçlanmıştır. Davaya, Çevre 
Mühendisleri Odası da, Çamlıhemşinliler yanında müdahil 
olmuştur. Mahkeme Heyeti; ÇED Raporu’nun bilimsellikten 
uzak olduğunu tesbit ederek, Bilirkişi Raporu’na uymuş 
ve ÇMO’nun görüşlerini de dikkate alarak projede kamu 
yararı bulunmadığına karar vermiştir. Böylece, santralın 
yaratacağı çevresel tahribat gözönüne alınarak işletme 
için yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştır.

Şimdi sıra, mahkeme kararının uygulanmasına gelmiştir. 

Fırtına Özgür Akmaya ve Ekolojik Yokediciliğe Karşı Müc-
adele Sürmeye Devam Edecek!

POAŞ ve Özelleştirme
IMF ve Dünya Bankası’nın dayattığı ekonomik program 
doğrultusunda; POAŞ, PETKİM, TÜPRAŞ, TÜGSAŞ, İGSAŞ 
ve Sümerbank-BASF 2000 yılı “özelleştirme” programına 
alınmıştır.

POAŞ’nin satış ihalesinin yapılacağı 17 Kasım 1999 günü, 
konuya açıklık getirmek ve bu sürece ilişkin gerçekleri 
kamuoyunun bilgisine sunmak amacıyla, Türk-İş’e bağlı 
Petrol-İş Sendikası tarafından bir basın toplantısı ve brif-
ing düzenlenmiştir. DİSK, KESK gibi konfederasyonların 
yanında meslek birliklerinin de davet edildiği toplantıya 
TMMOB’de katılmıştır.

“Petrol Ofisi A.Ş” (POAŞ), kamu kaynaklarının 
yağmalanmasına yönelik yeni bir alandır. Petrol-İş 
Sendikası’nın bu özelleştirme sürecine karşı yürüttüğü 
mücadele, hukuk zemininde de sürmektedir.

Ulusal savunma anlayışına ve kamu yararına aykırı olan 
POAŞ’ın özelleştirilmesi karşısında, geniş bir kamuoyu 
oluşturulması gereği açıktır. TMMOB, bu süreçte Petrol-İş 
Sendikası ile birlikte hareket etmeye hazır olduğunu ifade 
ederek, mücadele kararlılığını ortaya koymuştur.

TMMOB Sanayi Kongresi’99

10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Ankara’da, Milli Kütüphane 
Salonu’nda düzenlenen ve Sekreteryasını TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası’nın yaptığı TMMOB Sanayi Kongresi’nin 
bu yılki başlığı “Mühendisler ve Sanayileşme” idi.

İki yılda bir yapılan kongrenin gündeminde bilim, teknoloji 
ve sanayileşme alanlarında 20.Yüzyıl’dan 21. Yüzyıl’a 
Doğru neyi devrettiğimiz ve yeni yüzyılda ne yapmamız 
gerektiği konuları yer aldı.

Kongre kapsamında Makina Mühendisleri Odası’nın uzun 
bir çalışması sonucunda elde edilen GAP Bölgesi Sanayi 
Envanteri’de sunuldu.

Kongre sonunda bir forum düzenlenerek Mühendisler ve 
Sanayileşme konusunda görüşlerin ve önerilerin genel bir 
değerlendirmesi yapıldı.

Oda Genel Kurul Süreçleri Başladı
TMMOB’ye bağlı Odaların Genel Kurul Dönemi’ne 
girildi. Oda Şube ve Temsilcilik Seçimleri ile 2000-2002 
yılı arasında görev yapacak yönetim kurulları oluşmaya 
başladı.

15-16 Ocak 2000’de TMMOB Harita ve Kadastro Müh-
endisleri Odası Ankara Şubesi Genel Kurulu yapıldı. Bu 
genel kurulu Çağdaş Mühendisler Grubu kazanırken, 
bir hafta sonra yapılan İstanbul Şubesi seçimlerinde de 
demokratların zaferi tescil edilmiş oldu.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara ve İstanbul 
Şube seçimlerinde de ilginç gelişmeler yaşandı. MHP ve 
FP kadrolarının, hükümetin desteğini de alarak “Meslekte 
Birliğe Çağrı” adı ile girdikleri seçimlerde, hezimete 
uğramaları ise olayın çarpıcı bir yönünü oluşturmaktaydı. 
Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın’ın Meslekte Birlik 
Grubu’nun delege listesinde yer alarak, doğrudan taraf! 
olması da,  bu grubun seçimleri kazanmasına yetmedi.

Birlik II. Başkanımız Celal BEŞİKTEPE, bu seçimlerin 
ardından yaptığı açıklamada; “Sonuçların, Türkiye’nin 
içinde bulunduğu karanlık ortamdan çıkışa katkıda 
bulunacağı”nı belirtmiştir. Beşiktepe, demokrasinin 
gelişmesini sağlamak ve mühendislik-mimarlığın halkla 
buluşmasının ortamlarını yaratmak yolunda verilen müc-
adelede kazanımlar elde edildiğini de vurgulamıştır.

İstanbul’da Deprem Olasılığı Konulu Toplantı
TMMOB Yönetim Kurulu, 22 Aralık 1999 tarihinde TM-
MOB İstanbul İKK’nın eşgüdümünde İstanbul’da bir bölge 
toplantısı düzenlenmiştir. Marmara Depremi ve deprem 
sonrası süreçte yaşanan olayların tartışıldığı toplantıda, 
TMMOB’nin ve Odaların konumu da ele alınmıştır. 
Katılımın düşük olduğu, ancak tartışılan konuların ve tes-
bitlerin önemli olduğu toplantı; Marmara’da ve İstanbul’da 
Deprem olasılığı konusunun da ayrıntılı olarak masaya 
yatırılmasına ortam hazırlamıştır. Toplantı tutanakları, TM-
MOB Deprem Raporu Çalışmaları ile birleştirilecektir.

“Yapı Denetim Süreci”ne İlişkin Tartışmalar 
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Sürüyor...
17 Ağustos 1999, Marmara Depremi sonrasında yeniden 
güncellik kazanan “yapı denetimi” süreci; gerek Bayındırlık 
Bakanlığı, gerekse de TMMOB ve Odalar ortamında yeni 
tartışmaları da beraberinde getirdi.

2 Eylül 1999 Yönetmeliği, Yapı Denetimi Yasa Tasarısı, 
Teknik Uygulama Sorumluluğu gibi konular Odalarımızın 
görüş ve önerileri alınmadan hazırlandı. Böylece TM-
MOB ve Odaların kamu denetimi alanından dışlanması 
hedefleniyor. Bu “politikalara” yönelik olarak, TMMOB 
ve Odalarımız tartışarak, mücadele ederek yeni bir süreci 
örgütlemeye çalışıyor

Elektrik Mühendisleri Odası I.Öğrenci Üye 
Kurultayı
18 Aralık 1999 tarihinde, TMMOB Elektrik Mühendisleri 
Odası I. Öğrenci Üye Kurultayı Ankara’da düzenlendi. 
Türkiye’nin değişik yörelerinden ve üniversitelerden Elektrik, 
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencilerinin 
katıldığı toplantı yoğun bir katılımla gerçekleşmiştir.

Mühendislik Tarihi’nin, Mühendis-Üretim İlişkileri Süreci’nin, 
Öğrenci-Meslek Odası İlişkisi gibi konuların tartışıldığı 
toplantının açılış oturumunda ise EMO Başkanı Ali YİĞİT ve 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre Mühendisleri Odası 
Başkanı Ethem TORUNOĞLU birer konuşma yaparak, kurul-
taya yönelik düşüncelerini ve beklentilerini aktarmışlardır.

EMO Öğrenci Üye Kurultayı; Makina Mühendisleri Odası 
Öğrenci Kurultayı’nın ardından, TMMOB ortamında müh-
endislik-mimarlık öğrencilerinin düzenlediği ikinci etkinlik 
olmuştur. Diğer Odalarımızın da, bu yöndeki çabaları 
yoğunlaştırmalarını ve meslek odalarının geleceği olan genç 
meslektaşlarla birlik ve üretim ortamlarını yaratmalarını 
diliyoruz.

TMMOB Genel Sekreterliği’ndeki Değişiklikler
22 Eylül 1998 tarihinde TMMOB Genel Sekreterliği görevini 
üstlenen makina mühendisi Yusuf TEK, bir yıldan fazla bir 
süre yürüttüğü bu görevden 20 Aralık 1999 tarihi itibariyle 
ayrılmıştır. Buarada, 17 Mart 1997 tarihinde Genel Sekreter 
Yardımcılığı görevine başlayan ziraat mühendisi Subutay 
ALPTÜRK, 8 Kasım 1999 tarihinde bu görevden ayrılmıştır. 
Her iki meslektaşımıza da, TMMOB ortamına verdikleri 
katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz.

Bu değişim süreci ve görevden ayrılmalar üzerine, TMMOB 
Yönetim Kurulu; 4 Aralık 1999 tarihinde yaptığı toplantıda 
oy çokluğu ile TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi elektrik müh-
endisi M. Naci TEMELTAŞ’ı Genel Sekreter Vekilliği görevine 
getirmiştir. TMMOB Yayın Kurulu olarak kendisine başarılar 
dileriz.

TMMOB Marmara Depremi Broşürü
Dünya Mühendislik Örgütleri Federasyonu (WFEO)’nun 
Kasım ayında Madrit’te yapılan Genel Kurulu’nda katılımcı 
üye ve örgütleri bilgilendirmek amacıyla TMMOB Uluslararası 

İlişkiler Komisyonu tarafından İngilizce bir Deprem Broşürü 
hazırlanmış ve 35 ülkeyi temsilen Genel Kurul’a katılan 160 
üyeye iletilmiştir.

HELECO 2000
Uluslararası Su Günü olan 22 Mart 2000 
tarihinde Yunanistan’ın Selanik kentinde Yu-
nanistan Teknik Odası’nın düzenlediği “sınır 
aşan sular, göller ve akifer yönetimi” konulu 
HELECO 2000 toplantısı yapılacaktır. Haziran 
1999’da yapılan konferansın devamı olacak bu 
toplantıda Güney Doğu Avrupa mühendislerinin 
işbirliği amaçlanmaktadır.

Mühendislerin Uluslararası Eğitiminin 
Çeşitli Yönleri

Mühendislik Eğitimi Avrupa Topluluğu (SEFI) yıllık 
konferansları dizisinde 6-8 Eylül 2000 tarihlerinde Paris 
kentinde “Mühendislerin Uluslararası Eğitiminin Çeşitli Yön-
leri” konusunda bir konferans düzenlenmiştir. Konferansın 
temaları mühendislik temel eğitimi; mesleklerinin 
uluslararası boyutu için mühendislerin formasyonu; 
mühendislerin eğitiminde uluslararası formasyonun et-
kileri; kuruluşlar arasında uluslararası işbirliği; mühendis-
lik eğitiminin global pazarı olarak saptanmıştır. Ayırıntılı 
bilgi için www.GEIPARIS.org/SEFI2000 internet adresine 
başvurulabilir.

II.Avrupa Mühendisler Forumu
Avrupa Mühendislik Örgütleri diyalogu 
olarak Macaristan Mühendisler Odası 
tarafından düzenlenmekte olan II.Avrupa 
Mühendisler Forumu 8-10 Ekim 2000 
tarihlerinde Macaristan’ın başkenti 
Budapeşte’de gerçekleştirilecektir. Bu fo-
rumda örgütlerin yapıları, mühendislerin 
eğitimi, mesleğin uygulanışı ve mühendislik hizmetlerinin 
sağlanması yöntemleri tartışılacaktır.
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12 Kasım 1999 günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki 
Düzce depremi yüzlerce yurttaşımızın ölümüne, binlerce-
sinin yaralanmasına ve binlerce konutun yıkılmasına yolaçtı. 
Deprem, Bolu, Düzce, Kaynaşlı, Gölyaka, Gümüşova ve 
Cumayeri yerleşim alanlarında etkili olmuş, yüzbin kadar 
insan bu kış koşullarında soğukta ve sokaklarda kalmıştır. 
17 Ağustos Depremi’nin neden olduğu acılara, feryatlara 
yenileri eklenmiştir. Ölenleri saygıyla anıyor, kalan yakınlarının 
acılarını paylaşıyoruz.

Deprem bölgesinde yardım ve kurtarma çalışmalarına katılan 
TMMOB, bölgedeki gözlem, tanıklık ve tespitlerini kamuoyu-
nun bilgisine sunmaktadır.

1- Depremde en fazla can kaybının olduğu yerlerden biri 
Kaynaşlı yerleşim alanıdır. 

Ankara-Istanbul karayolunun her iki yanında kurulmuş olan 
Kaynaşlı yerleşiminin eski ve yeni 
tüm yapıları tamamen yıkılmış ve 
enkaz haline gelmiştir. Kaynaşlı, 
deprem bölgesindeki diğer yerleşim 
alanlarında rastlanmayan büyük bir 
yıkıma uğramıştır. Kentteki beton 
yapıların tamamı göçmüş, devrilmiş 
ve yan yatmış, bir ve iki katlı eski 
ahşap ve kargir yapılar bile yerle bir 
olmuştur. Yerleşim alanının bazı 
kesimlerinde 6 metre çapında 4 me-
tre derinliğinde çökmeler meydana 
gelmiştir.

Karayolu üzerindeki konaklama tesisleri, oto tamirhaneleri, 
fabrikalar ve petrol istasyonları göçmüş ve ağır hasarlara 
uğramıştır. Depremde yıkılan çok sayıdaki bina ve tesiste  
çıkan yangınlar, soba ve ocakların  dumanları can kayıplarının 
artmasına yol açmıştır. Depremin olduğu saatlerde camil-
erde, kahvehanelerde ve otobüslerin mola verdiği tesislerde 
insanların topluca bulunması can kayıplarını artırmıştır. 

Can kaybının yüzlerce olduğu ve binlerce insanın yaralandığı 
Kaynaşlı,  insani yaşam alanı olmaktan çıkmıştır. 

Bolu dağının eteğindeki Kaynaşlı yerleşimi, dere yatakları ve 
dolgu alanları üzerine kurulmuştur. Karayolu üzerinde fabrika, 
konaklama, tamirhane vb. tesislerin kurulması ve bunların 
yoğunlaşmasına bağlı olarak bölgeye nüfus yığılması artmış ve 

Düzce Depremi’nin 
Yolaçtığı Felaketin So-
rumlusu da Sistemdir…

alüvyonlu zeminler yapılarla dolmuştur Asar ve Çakıl derel-
erinin yatakları ile dolgu alanları üzerine kurulan Kaynaşlı, 
plansız ve denetimsiz yapılaşmanın acı ve yıkıcı sonuçlarını 
yaşamış, yedibin nüfuslu kasaba haritadan adeta silinmiştir.   

2- Depremin merkez üssü olan Düzce, can kayıplarının ve 
yapısal hasarların en fazla olduğu bir diğer yerleşim alanıdır. 
Yüzlerce yapı göçmüş, binlerce yapı kullanılamaz hale 
gelmiştir. Yapısal yıkım ve hasarların en yoğun olduğu Kültür 
ve Şerefiye mahallelerinin sokakları enkazlardan geçilemez  
durumdadır.       

17 Ağustos Depremi sonrası yetkililerin “oturulabilir” 
raporu verdikleri binaların büyük bir bölümü bu depremle 
birlikte yıkılmış ve bu durum can kaybına yol açmıştır.

17 Ağusutos sonrası hiçbir hasar görmediği zannedilen bazı 
yapıların tamamen göçmesi ve ağır hasar görmesi can kaybına 

neden olmuştur. 

Ayrıca, hafif hasarlı olarak tespit 
edilen, onarım projesi ve uygulaması 
yapılan binaların çökmesi de can 
kayıplarının artmasına yol açmıştır.

Bu yapısal yıkıma rağmen 
Düzce’de can kaybının az olmasının 
nedeni, 17 Ağustos Depremi sonrası 
hasar gören binaların terk edilmiş 
olmasıdır.

Düzce yerleşim alanının, bahçeler 
içindeki bir ve iki katlı eski yöresel 

yapıları 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde hiç bir hasar 
görmemiş ve ayakta kalmışlardır. Bu yerleşim dokusunu bozan 
çok katlı beton blokların tamamı göçmüş ve ağır hasarlar 
görmüştür. Rant ve spekülasyon kıskacı, Düzce yerleşim 
alanının da enkaz haline gelmesinin ortamlarını yaratmıştır.

3- Ankara-Istanbul mevcut karayolu faylanma ve heyelan 
nedeniyle birçok kesimde  hasar görmüştür. 

Bolu Tüneli viyadüklerinde ciddi hasarlar tespit edilmiştir. 
Fayın geçtiği bölgede planlanan bu güzergahın yanlışlığı 
konusundaki uyarılarımız dikkate alınmamıştır. Nitekim, 5400 
metre uzunluğundaki bu çizgisel mühendislik yapısının yer 
seçimindeki yanlışlığı, deprem gözler önüne sermiştir. Fay-
lanma nedeniyle viyadüklerin ayaklarının oturduğu zeminde 

12 Kasım 1999 tarihinde yaşanan Düzce Depremi’nin ardından TMMOB’nin 16 Kasım 
1999 tarihinde yaptığı basın açıklaması aşağıdaki gibidir:
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kabarmalar oluşmuş,  papuçlarla platform arasında oynama ve 
kopmalar olmuştur. Bu  kararları alanlar ve uygulayanlar ortaya 
çıkarılmalıdır.

Bir kez daha 1.derecede deprem bölgesi olan Marmara 
Bölgesi’nde sorunun yapıyla sınırlı olmadığı gerçeği açığa 
çıkmıştır. Karayolu, demiryolu, köprü, tünel  ve benzeri altyapı 
tesisleri de özellikle bölgede yoğunlaşan sanayi tesisleri de 
sürekli hasar görmektedir ve sürekli deprem tehdidi altındadır.

Kaynaşlı ve Düzce yerleşim alanlarında yaşamı sürdürme 
olanakları kalmamıştır.

12 Kasım Depremi, 17 Ağustos Depremi’nin yol açtığı 
felaket gibi;

1- Toplumun doğayla ilişkisine ait bilinci yok eden politika 
ve uygulamaların,

Toprakların özel mülkiyet altında rant ve spekülasyon 
uğruna sınır tanımaz kullanımının,

Fabrika, konaklama, ticarethane gibi 
tesislerin yatırım ve yer seçimindeki 
yanlışlıkların,

Elverişsiz zemin koşullarına rağmen 
insanların hayatıyla ve parasıyla 
ödedikleri ve altında kaldıkları beton 
blokların dikilmesindeki kuralsızlığın ve 
denetimsizliğin,

Ortamlarını yaratan bir sistemin to-
pyekün çöküşünü, enkaz haline gelişini 
son Düzce depremi bir kez daha gözler 
önüne sermiştir. 

2- Ülkeyi yönetenler 17 Ağustos 
1999 Depremi’nden sonra halkın 
sorunlarını çözmek konusunda 
gerekli tavrı takınmamıştır. Bu 
durumun en büyük kanıtlarından 
biri 7.4 büyüklüğündeki depremde 
hasar gören yapılarla ilgili hasar 
tespit çalışmalarıdır. Tespitler bil-
imsel bir yöntemle gerekli ve yeterli 
incelemeler yapılmadan apar topar 
yürütülmüştür. Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı ve TÜBITAK’ın 
koordinatörlüğünde üniversiteler ve belge verilmiş geçici 
Müşavirlik Büroları’nca yapılan güçlendirme ve onarım 
projeleri ve uygulamaları yıkımları engelleyememiştir. Onarım 
görmüş binalar ile yeniden kullanıma açılan binalar da yıkılmış 
ve ölümlerin artmasına neden olmuştur.

3- Tüm yapı stoklarının hasar gördüğü Istanbul dahil 
Marmara Bölgesi’nde olabilecek yeni bir deprem olasılığı 
ciddiye alınmamaktadır. Muhtemel bir Istanbul Depremi’nin 
yol açacağı yapısal yıkımlar ve can kayıplarının çok büyük 
olacağı tahmin edilmektedir. Bu risk altında bulunan 
Istanbul’da deprem öncesi ciddi sayılabilecek çalışmalar hala 
başlatılmamıştır.

Iki milyon ikiyüz bin konutun, sekizyüz bin yapının 
bulunduğu Istanbul’da, bu yapı stoklarının büyük bölümünün 

heyelanlı alanlarda, su havzalarında, dolgu zeminlerde, sa-
hillerde yapılmış olduğu bilinen bir gerçektir.

Bu gerçek göz ardı edilmekte, mevcut yapı stoklarının 
bilimsel bir çalışma anlayışıyla elden geçirilmesi ve riskli 
alanların tahliye edilmesine dönük hiçbir önlem  gündeme 
alınmamaktadır. 

Yaşanan bu felaketler, Türkiye’de herşeyi yeniden ele 
almamızı gerektirmektedir.

Halk bölgeyi terketmeye başlamıştır: Ancak Hükümetin 
ve sorumlu devlet kurumlarının, acil, kısa ve orta vadede 
bölge çapında bir topyekin seferberlik olarak nitelenebilecek 
bir toplumsal örgütlenmeyi ivedilikle sağlaması gerekme-
ktedir. Ekonomik, sosyal, kültürel, fiziki bölge planlaması 
yaparak bölgede nüfus, sanayi ve altyapı planlaması yeniden 
yapılmalıdır. Bu konu bugün yalnızca devlet bürokrasisine ve 
siyasi erk’e bırakılacak bir konu olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle 
daha fazla vakit yitirmeden yerel yönetimlerin, üniversitel-

erin, meslek odalarının, sendikaların ve 
sivil toplum kuruluşlarının katılacağı 
tartışma platformları çalışmaya 
başlamalıdır.

Önümüzde duran sorun Türkiye’de 
özellikle elli yıla yakın bir süre uygu-
lanan siyasi, ekonomik, kültürel 
politikaların sorgulanması sorunudur. 
Türkiye’yi yeniden kurma ve toplumsal 
örgütlenmeyi insana ve doğaya saygılı 
politikaları yeniden üretme sorunudur.

Deprem bölgesinin her yönü 
ile (insanların ruhsal ve bedensel 
sağlıklarına kavuşturulması ile barınma, 
ekonomik, eğitim, kültürel vb. gibi 
gereksinimlerinin karşılanması, sanayi, 
tarım ve hizmet kesimlerindeki 
mal ve hizmet üretim koşullarının) 
iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 
etkinleştirilmelidir. Bu amaçla, kamu 
yönetim biçimlerinin geliştirilmesi ve 
işletilmesi zorunludur.

Kamu hizmetlerinin reel olarak aşağı çekilmesi kararlarının 
alındığı 2000 bütçesi ile yeni bir toplumsal felakete doğru gi-
dilmektedir. Bu bütçe ile kamu hizmetlerinde etkinlik sağlama 
olanağı yoktur.

Bu nedenle, bütçe kaynaklarını bir avuç rantiyeye aktaran 
uygulamalar durdurulmalı, araştırma-geliştirme ile yatırımlara 
kaynak aktarılmalıdır.

Düzce, Kaynaşlı gibi insani yaşam ortamlarının kalmadığı 
diğer yerleşim alanlarında da hasar tespitleri yapmaya gerek 
kalmadan hasar görmüş yapıların tümünün yıkılması, halkın 
daha fazla aldatılmaması ve bir kez daha ölüme terkedilmeme-
si, halkın güvenli ve sağlıklı başka yaşam alanlarına taşınması 
gerekmektedir. 

Düzce Depremi’nde Yeni Bir Betonarme 
Bina

Tatihi Ahşap Bir Düzce Evi Depreme Rağmen 
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Sayın Meslektaşlar,

Şube Genel Kurullarında üyelerin bilgilerine sunulacak 
metin Kurultay Yürütme Kurulu tarafından hazırlanmıştır. 
Yürütme Kurulu böyle bir vesilenin ortaya çıkmasını 
memnuniyetle karşılamıştır. Bu sayede Yönetim Kurulu 
Üyelerimizin Kurultay çalışmaları konusunda bilgilendirilm-
esi ve görüşlerinin alınması olanağı doğmaktadır. Kurultay 
Taslaklarının hazırlanması için sadece 3 ay bulunmaktadır. 
Katkılarınız için önceden teşekkür ediyor, yeni yıl için en 
içten dileklerimizi, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. 

Mühendislik Mimarlık Kurultayı

Kurultay Yürütme Kurulu

Şube Genel Kurullarına Sunulacak Tartışma Metni (Taslak)

Sayın Üyeler,

TMMOB ve Odaları, üyelerimizin mesleki ve toplumsal 
gelişmelerini sağlamak, uzmanlıklarını toplum yararına 
kullanmalarının zeminini yaratmak amacıyla, uzmanlıkları 
ile ilgili ekonomik faaliyet alanlarındaki gelişmeleri ve siyasal 
iktidarların ekonomik politikalarını izlemek, irdelemek, bu 
politikaların toplum yararına düzenlenmesi için öneriler 
geliştirmek, olaylara müdahale etmek, bunun gereği olarak 
da en genel anlamda bağımsız ve demokratik bir Türkiye’nin 
yaratılması için toplumsal muhalefetin alanını genişletmek 
göreviyle karşı karşıyadırlar. 

Bu alanlardaki ana konular TMMOB Demokrasi Kurultayında 
ele alınarak, TMMOB’nin görüşleri belirlenmeye 
çalışılmıştır.  

Mühendislik Mimarlık Kurultayı, örgütümüzün bu 
görüşlerini yaşama geçirmek üzere, doğrudan örgüt 
amaçlarına dönüştürülecek politikaların ve yukarıda 
sıralanan çalışmaların ürünü olarak örgüt misyonunun 
belirlenmesi, örgütümüzün yapılanmasının irdelenmesi 
ve geliştirilmesini amaçlamaktadır.

35. Dönem çalışmaları içinde çeşitli etkinliklerde tartışılan 
ve hazırlanan ilk taslak görüşlerinize sunulmaktadır.

1. Kurultayýn Amacý

Mühendislik Mimarlık Kurultayı, TMMOB’nin 35. Genel 
Kurulunun kararı uyarınca düzenlenmektedir. 

Kurultayın amacı, mühendislik-mimarlık alanları ile il-
gili olarak dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmelerin, bu 
gelişmelere bağlı olarak mühendislik-mimarlık hizmetler-
indeki üretim sistemlerinin, iş süreçlerinin, mühendislik-
mimarlık hizmetlerinin tanımının, uygulama ve denetim 
süreçlerindeki konumlarının, mühendis ve mimarların 
eğitiminin, TMMOB’ nin yasal statüsünün, yapısının, örgütsel 
tarihinin, üye bileşiminin, üyelerle ilişkilerinin, hizmet üreti-
minin araştırılması ve bu araştırmalar temelinde örgüt mi-
syonun, yapılanmasının ve politikalarının belirlenmesidir. 

2. Kurultayýn Ana Temalarý

-Mühendis Mimar Eğitimi ve Akreditasyon: 

Mühendislik ve mimarlık eğitiminin başarılı olabilmesi, her 
şeyden önce ilk ve orta öğretimin niteliklerine bağlıdır. 
Bu alan, örgütümüzün etkilemesi gereken alanlardan 
birisidir.

Ülkemizde ulusal kalkınma planlaması ve buna bağlı olarak 
da insangücü planlaması artık yapılmamaktadır. Müh-
endislik ve mimarlık alanında işgücünün planlanmasını 
sağlamaya yönelik çalışmalar ve planlama karar sürecinde 
yer alınması, örgütümüzün eğitim alanındaki bir başka 
görevini oluşturmaktadır.

Mühendislik ya da mimarlık lisans eğitimi, bilim ve teknolo-
jinin eriştiği bu düzeyde, meslek yaşamı boyunca sürecek 
meslek içi eğitime olanak sağlayacak temel bilimsel eğitim 
olarak tanımlanmaktadır. Bu bilimsel eğitim, beşeri ve sosyal 
bilimleri de içermek durumundadır. 

Öte yandan, genel olarak eğitimin, özel olarak da mühendis-
lik ve mimarlık eğitiminin kalitesinde eğitim kuruluşlarına 
göre önemli farklılıklar bulunmaktadır. 3458 sayılı Müh-
endislik Mimarlık yasasına göre mühendis ya da mimar 
diplomasına sahip olan herkes mesleki etkinliklerde bu-
lunma hakkına sahiptir. 

Bu koşullarda, mühendis ve mimar eğitiminin akreditasyonu 
gereklidir ve TMMOB  böyle bir akreditasyon sisteminin 
içinde yer almalıdır. Ayrıca, Odaların, uzmanlık ve uygula-

MÜHENDİSLİK MİMARLIK KU-
RULTAYI

. . .mühend i s l i k -m imar l ý k  ku ru l t a y ý ’ na  doð ru . . .
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ma alanlarını belirleyerek, üyelerinin mesleki yeterliliklerini 
saptaması ve belgelemesi de gereklidir. Böyle bir uygulama 
ne işsizliği arttırır ne de mühendis ve mimarlar arasında bir 
elit zümre doğurur. Bunlara ek olarak, yetkin, profesyonel ya 
da sertifikalı mühendislik-mimarlık, amaç olarak mesleğin 
toplum yararına yapılmasını ele almaktadır. 

Odalarımız, mühendislerin ve mimarların çalıştıkları kurum 
ve kuruluş bünyelerinde meslek içi eğitime katkıda bu-
lunmak, serbest çalışan üyelerimizin meslek içi eğitimini 
planlamak durumundadırlar. Meslek içi eğitimin işsiz üy-
eler için planlanması ve gerektiğinde verilmesiyle, eğitim  
eşitsizliğinden kaynaklanan eksiklikleri gidermede ve 
işsizliği en aza indirmede bir katkı sağlayacaktır.

TMMOB ve Odalarımız ülkemizde verilen mühendislik ve 
mimarlık diplomalarının uluslararası düzeyde tanınırlığını 
sağlama konusunda bir girişimde bulunması gerekir.

- Örgüt Birimlerinin Hizmet Üretimi: 

Her örgüt, üyelerinin çıkarlarını savunur ve onlara hizmet 
eder. Hizmetin en genel anlamı bu olduğuna göre, TM-
MOB ve Odaların hizmetleri neleri kapsamalıdır? Kayıt ya 
da kimlik belgesi verilmesinden, dergi çıkarmaya, mesleki 
yayınlar yapmaya, kongre, konferans, seminer düzenlem-
eye, meslek içi eğitimlere kadar giden hizmetler verme-
ktedir. Bunların yanı sıra, üçüncü şahıslara, kalibrasyon, 
periyodik bakım, vb. “gelir karşılığında” verilmekte olan 
hizmetler de bulunmaktadır. Bu hizmetler de diğerleri gibi 
Odaların amaçlarına uygundur ve örgütsel görevlerin ve 
topluma kaşı sorumluluğun yerine getirilmesinde olumlu 
etkileri bulunmaktadır. Tartışılması gereken temel sorun, 
bu hizmetlerden elde edilen gelirlerin toplumsal yarara 
yeterince dönüştürülmesidir. Bu ilkeler çerçevesinde örgüt 
birimlerinin hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi ge-
rekmektedir. 

- Örgüt Tarihi: 

TMMOB’nin ve Odaların tarihleri, günümüze ışık tutmak 
amacıyla sürdürülmektedir.

Avrupa ve ABD’de 19. Yüzyıl ortalarında başlayan mühen-
dis ve mimar örgütlenmesi, 1908’de Osmanlı Mühendis 
ve Mimar Cemiyeti ile başlamıştır. Cumhuriyeti izleyen 
yıllarda, önce mühendisler ve mimarlar sonra da müh-
endislik dalları ayrı ayrı örgütlenmişlerdir. Bir meslek grubu 
olarak mühendis ve mimarların kendi ülkelerinde yabancı 
mühendislere karşı haklarını almaya, toplum nezdinde 
varlıklarını ve ayrıcalıklarını kabul ettirmeye ve bunu yasal 
bir dayanağa bağlama çalışmaları 1954 yılında çıkan 6235 
sayılı TMMOB Yasasıyla belli bir sonuca ulaşmıştır. Ancak, 
Birlik kuruluşundan hemen sonra dar meslek çıkarlarının ve 

meslekler arasındaki çelişkilerin ağır bastığı bir ortamın ve 
anlayışın etkisi altında kalmıştır. 1960’larda hem Odalarımız 
hem de siyasal iktidarlar, Birliğin kapatılması yönünde 
çalışmalar yapmışlardır. 1960’ların sonrasında dağılmaya 
yüz tutan ve Genel Kurullarını bile toplayamayan TMMOB, 
Odalarda toplumsal mücadelenin içinde ya da yanında yer 
alan mühendis ve mimarların yönetimlere ağırlıklarını 
koymalarıyla birlikte, 1973’ten sonra “bilimi ve tekniği 
emekçi halkımızın hizmetine sunma” anlayışıyla yeniden 
toparlanmıştır. Bu dönem toplumsal gündemle örgüt gün-
deminin çakışmış, TMMOB emekçi sınıfların bağımsızlık ve 
demokrasi mücadelesinde bir meslek örgütü olarak önemli 
ve saygın bir yere sahip olmuştur.

Mühendislik ve mimarlık alanları, ilk kez 1927 yılında 1035 
sayılı yasayla, daha sonra da halen yürürlükte olan 1938 
tarihli 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Yasa 
ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerle ilgili olarak Marmara 
Depremi sonrasında değişiklikler gündeme getirilmiştir. 

TMMOB’nin 6235 sayılı yasada çok geniş tutulan amaçları, 
özellikle 12 Eylül anayasasıyla kamuda çalışan mühendisler-
in üye olması zorunluluğunun kaldırılması, arkasından da 
yasakların ağı bastığı değişikliklerle daraltılmış, TMMOB’ye 
ve Odalarımıza yeniden dar meslek anlayışına zorlayan bir 
yasal çerçeve dayatılmaya çalışılmıştır.

- Mesleki Denetim: 

Her meslek gibi, mühendislik ve mimarlık da özel bir 
eğitim ve özel beceriler gerektirmekte, meslek mensupları 
da toplum tarafından bu alanlardaki etkinliklerin 
gerçekleştirilmesi için bir anlamda yetkilendirilmektedirler. 
Buna karşın, toplumun ya da tek tek bireylerin bu etkin-
likleri anlaması, irdelemesi ve bu etkinliklerin olabilecek 
zararlı sonuçlarına karşı kendilerini korumaları olanaklı 
değildir. Bu nedenle Odaların toplum adına denetim 
yapma görevleri bulunmaktadır.

Mesleki Denetim, Odalarca mesleki yeterliliği saptanmış 
üyelerine verdiği yetki çerçevesinde gerçekleştirilen 
mesleki etkinliklerin, görev ve hizmetlerin, toplumun 
güvenliğini, sağlığını, refahını ve geleceğini göz önünde 
bulundurarak, bilimin ve tekniğin gereklerine, yasal kural-
lara, mesleki davranış ilkelerine uygun olarak yerine get-
irilmesini ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla, önceden 
belirlenmiş kriterlere göre incelenmesidir.

Odaların uzmanlıkları ile ilgili ekonomik faaliyet 
alanlarındaki gelişmelerin izlenmesi, irdelenmesi, toplum 
yararına düzenlenmesi için öneriler geliştirilmesini ve olaya 
müdahale edilmesini, mesleki denetimin kapsamı içinde 
değerlendiren görüşler de bulunmaktadır.

. . .mühend i s l i k -m imar l ý k  ku ru l t a y ý ’ na  doð ru . . .
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- Hizmet ve Ürün Belgeleme ve Akreditasyon : 

Teknolojik ürünlerin giderek karmaşıklaşması ve 
sürekli genişleyen alıcı yelpazesine hitap etmesi, gerek 
şartnamelerin gerekse ürün standartlarının alıcıların istek 
ve beklentilerini her yönüyle karşılamadığını gösterdi. 
Böylece kalite tanımı “bir ürün veya hizmetin belirlenen 
veya olabilecek ihtiyaçları karşılama yeteneğine dayanan 
özelliklerinin toplamı” olarak belirlendi.

Üreticinin ürettiği ürün yada hizmette bulunduğunu 
belirttiği özelliklerin saptanarak alıcıya (tüketiciye) 
sunulması gereksinimi ile de “tanımlanan bir ürün, işlem 
veya hizmetin ilgili standart veya diğer bir dokümana 
göre yeterli güveni sağladığını belirten, belgelendirme 
sistemi kurallarına göre verilen bir doküman” olarak bel-
gelendirme tanımlandı.

Odalarımız yıllarca ürün kalite belgeleme hizmetleri 
verdiler. Türkiye Akreditasyon Kurumunun kurulması 
sonrasında, Odalarımız hizmet ya da ürün belgeleme 
konusunda etken bir görev almalı mıdır? Alacaksa bu al-
anlar hangileri olmalıdır? Bu görevler, mesleki etkinliklerin 
toplum yararına gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik 
temel amaç çerçevesinde nasıl yerine getirilecektir?

- Üyelerin Ekonomik ve Sosyal Hakları: 

Sanayi devrimiyle kafa ve kol emeğinin ayrılmasının bir 
sonucu olarak çağdaş anlamda ortaya çıkan mühendislerin 
ve mimarların, sınıfsal farklılaşma içinde oldukları bir ger-
çektir. 

Ülkemizde kapitalist gelişmenin hızlandığı, mühendis-
lik ve mimarlık hizmetlerinin yoğunlaştığı 1950’lerden 
1970’lere kadar ayrıcalıklı bir konuma sahip olmuşlardır. 
Bağımlı kalkınma politikasının ve plansız eğitimin sonu-
cunda, giderek azalan bir kesim ayrıcalığını korurken, 
mühendisler ve mimarlar bir bütün olarak bu ayrıcalıklı 
konumlarını yitirmişlerdir. Bu farklılaşma eğilimi yeni 
teknolojilerin devreye girmesiyle birlikte hızlanmıştır. 
Artık bu kesimde genel olarak işçileşmeden söz etmek 
olanaklı hale gelmiştir. Üyelerimizin büyük çoğunluğu, 
özel sektörde % 43, kamuda % 34 ve toplam % 77 olarak 
ücretli çalışanlardır. 

Bu durum bir yandan bütün üyelerin mesleki gelişmelerini 
sağlamayı gündemde tutarken, alınacak kararlarda üye 
çoğunluğunun kamu ve özel sektörde ücretli olduğu 
gerçeğini göz önünde bulundurmayı gerekmektedir. 
Ancak, işsiz mühendis-mimarların, mesleğini uygu-
layamayan gizli işsiz mühendis-mimarların, uzmanlık 
alanının dışında çalışan mühendis-mimarların, eğitim ve 
formasyon nedeniyle farklı kalifikasyonlardaki mühendis-

mimarların, vb. haklarının korunması için özel politikalara 
ihtiyaç vardır. 

Ücretli çalışan üyelerimizin ekonomik haklarını korumak 
açısından temel görevimiz, kamu ve özel işyerlerinde 
çalışan üyelerimizin sendikalaşmasını özendirmek, sendi-
kal çalışmalarda bulunan üyelerimize sahip çıkmak ve sen-
dikalarda bu nitelikli işgücünün sorunlarının anlaşılmasına 
yardımcı olmaktır. Ayrıca, kamuda çalışan üyelerimizin 
ücretleri, özel kesim için de emsal oluşturduğundan, bu üy-
elerimizin ekonomik hakları özel bir önem taşımaktadır.

İşsiz mühendis ve mimarların hak ve çıkarlarının korunması 
da özel politikalar gerektirmektedir. İşsizlik kapitalist 
sistemin bir ürünü ve hatta ön koşullarından birisidir. 
Bu temel olguya ek olarak, ülkemizdeki dışa bağımlı, 
dolayısıyla teknolojik düzeyi gelişmemiş ekonomik yapı, 
mühendisleri ve mimarların istihdamını olumsuz yönde 
etkilemektedir. 

İşsizliğin en aza indirilmesi için, sanayide teknolojik düze-
yin yükselerek mühendis istihdamını arttırması için teşvik 
politikalarını etkilemek, kamusal denetim alanlarında 
istihdamın arttırılmasını sağlamak, geri kalmış bölgelerde-
ki boş kadroların doldurulması koşullarının yaratılmasına 
katkıda bulunmak ve meslek içi eğitimlerle işsiz mühendis 
ve mimarların yeniden yönlendirilmesi yararlı olacaktır.

Ülkemizdeki mühendis ve mimar işsizliğinin özgün duru-
munun belirlenmesi, işsizliğin boyutlarının ve nedenlerini 
irdelenmesi ve önlemlerin belirlenmesi için bir çalışmanın 
yapılması kaçınılmaz görünmektedir. 

- Mesleki Davranış İlkeleri 

Mühendislerin ve mimarların mesleki sorumlulukları, 
mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin topluma, doğaya, 
çağımıza ve geleceğimize olan etkileriyle doğrudan 
bağlantılıdır. TMMOB Mesleki Davranış İlkeleri, müh-
endislerin ve mimarların mesleki etkinliklerinde göz 
önünde bulundurmaları gereken değerleri, kararlarına 
kılavuzluk edecek bir toplumsal sözleşmenin öğelerini 
vermek için hazırlanmaktadır. 

Mesleki Davranış İlkelerinin belirlenmesinin yanı sıra, 
geleceğin mühendislerinin ve mimarlarının, bilim ve 
teknolojinin, mühendislik ve mimarlık etkinliklerinin 
topluma olan etkilerini, meslek mensuplarının bu 
etkilerden doğan kişisel sorumlulukları olduğunu, 
kararlarında başvurdukları değerleri ve etik ikilemleri 
tanımalarını gerektirmektedir. Bu amaçla, beşeri ve sosyal 
bilimlerin de katkısıyla, bilgi ve düşünce zenginliği yarat-
mak, kültürel düzeyi yükseltmek, etik ikilemleri tartışma 
yeteneğini kazanmak için, mühendislik ve mimarlık lisans 

. . .mühend i s l i k -m imar l ý k  ku ru l t a y ý ’ na  doð ru . . .
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Hükümet tarafından, nükleer 
santral ihalelerinin ve ilk olarak 
da Akkuyu Nükleer Santral İhalesi 
kararının açıklanması üzerine; 
TMMOB’nin çağrısıyla “Nükleer 
Santrallara Karşı” ilk toplantı 6 
Aralık 1999 tarihinde TMMOB, 
TTB, TVHB, KESK ve Halkevleri’nin 
katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

8 Aralık 1999 tarihinde 
yapılan hazırlık toplantısında 
Aralık ayı boyunca Nükleer San-
tral Karşıtı etkinlik yapılmasına, 
bir takvim oluşturulmasına ve 
ilk toplantıya katılan örgütlerin 
dışındaki sendika, dernek, sivil toplum kuruluşları, meslek 
örgütleri ve siyasi partilere de toplantılara ve eylemlere 
katılım çağrısı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; 9 
Aralık 1999 tarihinde Kızılay’da ortak bir basın açıklaması 
yapılmıştır. 

13 Aralık 1999 tarihinde TMMOB’de yapılan toplantıda 
Nükleer Santrallara Karşı biraraya gelen kuruluşlar “Nükleer 
Santrallara Karşı Güçbirliği” oluşturma ve birlikte mücadele 
etme kararına varmıştır. Sekreterya görevini TMMOB, KESK, 
TTB, Nükleer Karşıtı Platform-Ankara ortaklaşa üstlenmiştir.

Bu toplantıda bir eylem takvimi çıkarılmış; afiş, broşür 
ve yeni yıl kartı bastırılması; Cumhurbaşkanı, Başbakan 
ve Enerji ve Tabii Kaybaklar Bakanı ile görüşülmesi; yerel 
düzeyde de Nükleer Santrallara Karşı Güçbirliği örgütlenmel-
erinin oluşturulması ve eşzamanlı eylemlerin yapılması, yerel 
yöneticilerle görüşülmesi ve 25 Aralık 1999’da ise Mersin’de 
yapılacak olan mitinge katılım ve destek sağlanması kararları 
alınmıştır. 

Ortak kararlar doğrultusunda afiş, broşür ve yeniyıl 
kartı bastırılmış, bu dökümanlar Güçbirliğini oluşturan 
örgütler aracılığıyla ülkenin bir çok yerine ulaştırılmış ve 
bu çalışmalarla neden Türkiye’de nükleer santral kurul-
mak istendiğine, bunun yanısıra gelişmiş ülkelerin nükleer 
santraldan vazgeçme sebeplerine, Türkiye’de nükleer 

enerjinin bir zorunluluk 
olmadığına, Türkiye’de radyas-
yon güvenliğinin olmadığına, 
nükleer enerji ihalelerinin hangi 
şirketlere verildiğine ve sağlıklı 
enerji için öncelikle yapılması 
gerekenlere değinilmiş, nükleer 
santralların yaratacağı tehlikeye 
ve bunun üzerinden yürütülen 
nükleer lobilerin oyunlarına dik-
kat çekilmiştir.

“Nükleer Santrallara Karşı 
Güçbirliği” imzası altında  DİSK, 
TÜRK-İŞ, KESK, TMMOB, TTB, 
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK 

DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, 
HALKEVLERİ, PSKAD, ÇHD, NÜSED, TÜKETİCİ HAKLARI 
DERNEĞİ, CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ, EMEP, 
HADEP, İŞÇİ PARTİSİ ve ÖDP yer almış; afiş, broşür ve kartın 
altında temsil edilmiş, eylemlere ve basın açıklamalarına 
katılmışlardır.

23 Aralık 1999 tarihinde Ankara, Kızılay meydanında 
serbest kürsü oluşturularak, Güçbirliği’ni oluşturan örgüt-
lerin temsilcileri kürsüden birer kısa konuşma yapmış ve 
yine “nükleer santrallara hayır” mesajının altını çizmişlerdir. 
Aynı gün İstanbul’da benzer bir eylem yapılmış, İzmir’de ise 
22 Aralık 1999 tarihinde nükleer santrallara hayır eylemi 
gerçekleştirilmiştir.

25 Aralık 1999’da Mersin’de bir miting yapılmış ve 19 
Ocak 1999 tarihinde de Cumhurbaşkanı ile görüşülerek 
Nükleer Santralların yaratacağı tehlikelerden bahsedilmiş, 
Güçbirliği tarafından bastırılan broşürler verilmiş ve Ak-
kuyu Nükleer Santral İhalesi’nden bir an önce vazgeçilmesi 
gerektiği anlatılmıştır.

Önümüzdeki beş ile on yılı kapsayacak, uzun erimli 
bir eylemlilik olarak örgütlenen bu süreç birçok ilde yerel 
güçbirliklerinin hayata geçirilmesi yönündeki çabalarla 
sürdürülmektedir. Çalışmanın yerel ayakları eşzamanlı 
çalışmalarla ve yerel medyanın yardımıyla  tüm ülke günde-
mine taşınmaya çalışılmaktadır.

Nükleer Santrallara
Karşı Güçbirliği

YAŞAMI SEÇİN, VAZGEÇİN...
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Doğal varlıkların hızla yok edildiği, 
bilimin ve hukukun dışlandığı, her 
alanda yaşanan plansızlık ve kuralsızlık 
ortamında 2000’li yıllara merhaba 
diyoruz. Ekolojik yokedicilik bugün 
Çamlıhemşin’de-Fırtına Vadisi’nde, 
Çanakkale’de-Kaz Dağları’nda, 
İstanbul’da-Koç Üniversitesi Projesi 
ile Kuzey Ormanları’nda, Mun-
zur Vadisi’nde, Kocaeli’nde SEKA 
Fidanlığı’nda ve daha bir çok al-
anda ormanların, toprakların, doğal 
varlıkların talan edilmesi ile karşımıza 
çıkıyor.

Kamu yararı, hukuksal belgeler ve 
bilimsel gerçekler bir yana bırakılarak 
gündeme getirilen uygulamalar 
ve devlet eliyle yapılan “düzen-
lemeler” artık sorunu bir sistem 
sorunu haline getirmiştir. Türkiye 
coğrafyasının değişik bölgelerinde 
yaşanan çevre sorunları, sistemin 
doğası gereği yağma ve talan üzeri-
nde şekillenmektedir. Sermaye; doğal 
çevreyi ve insanı dışlayarak, ekolo-
jik yokediciliği kurumsallaştırmaya 

çalışıyor. Ve artık, yasal düzenlemelerle 
de bu süreç “güvence” altına alınmak 
isteniyor.

Bugün, TBMM’de görüşülen or-
man alanlarının talanına yeni bir 
“boyut” getirecek olan bir yasa 
tasarısı bulunuyor. Bu yasa taslağı 
ile, Vakıf Üniversiteleri’ne orman 
alanlarının tahsisi planlanmaktadır. 
Ve bu tasarının arka planında da, 
mahkeme kararlarına rağmen, Koç 
ve Sabancı Üniversiteleri’ni kurtarma 
amacı yatmaktadır. Ancak, bu tür 
uygulamalar karşımıza ilk kez çıkmıyor. 
Örneğin, 1983-1987 yılları arasında, 
sadece Orman Yasası’nda yapılan üç 
değişiklikle 27 milyon dekar orman 
alanı, orman sınırları dışına çıkarılarak, 
devlet eli ile talan edilmiştir. Daha 
geriye dönüp bakıldığında, 1950-1991 
yılları arasında, yaklaşık 40 yıllık bir 
zaman dilimi içinde, 26 milyon dekar 
orman alanının %56’sının aynı şekilde 
“yasal düzenlemeler” ile yok edildiği 
görülmektedir.

Parlamento da görüşülen son yasa 
tasarısı da, toplum yararını hiçe sayan 
bir tasarruftur;

Vakıf  Üniversiteleri’ne orman arazisi 
tahsisi Anayasa’ya aykırıdır. Nitekim 
Anayasa Mahkemesi, 2547 Sayılı YÖK 
Yasası’nın, Vakıf Üniversiteleri’ne kamu 
arazilerinin tahsisini öngören 18.mad-
desinin 1.fıkrasını, 29.06.1992 gün ve 
1991/21 Esas 1992/42 Sayılı Kararı ile 
iptal etmiştir. Yani bedeli ödense bile, 
Anayasa gereği, vakıf üniversitelerine 
orman alanı tahsis edilemez!

Kaldı ki, yılda 8-10 bin dolara öğrenci 

hukuk dýþý devlet uygulama-
larýndan sonra

þimdi de “özel yasa”

ORMANLARIMIZ VE DOÐAL VARLIKLARIMIZ TALAN EDÝLÝYOR:

23 Aralýk 1999 tarihinde Birliðimiz ve TMMOB Orman Mühendisleri Odasý’nýn ortaklaþa yaptýðý “Or-
man Alanlarýnýn Vakýf Üniversiteleri’ne Tahsisi” konulu basýn açýklamasýnda þu noktalara deðinildi;

okutarak eğitimde iki başlılığa ve fırsat 
eşitsizliğine neden olan bu üniver-
siteler kamu yararı taşımamaktadır. Ne 
bu olgu ne de ormanlık alanların talanı 
vakıf kavramı ile bağdaşır görünmeme-

ktedir.

TBMM’den, Mecliste Grubu 
Bulunan Siyasi Partilerden ve 
Milletvekilleri’nden, Orman Alanlarının 
Yasa Yolu ile Talanı’na seyirci 
kalmamalarını ve bu tasarıya oy ver-
memelerini umut ediyoruz.

Böyle bir yasa tarasına evet diyenler, 
elbetteki tarihsel sorumluluklarının 
bedelini ödeyeceklerdir.

TMMOB; kamusal denetim 
alanındaki mücadelesini yükselterek 
sürdürmeye kararlıdır. 
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Kapitalizmin, 1980’lerden bu yana gündeme getirdiği 
küreselleşmenin kural koyuculuğunu üstlenen Dünya 
Ticaret Örgütü (DTÖ) 3.Bakanlar Konferansı 30 Kasım-3 
Aralık 1999 tarihleri arasında ABD’nin Seattle kentinde 
toplanıyor.

134 üye ülkenin katılacağı ve (bin yıllık dönem) adı 
verilen bu zirve toplantısında, OECD’de görüşülmesi 
durdurulmuş olan MAI’nin de (Çok Taraflı Yatırım 
Anlaşmaları) içinde bulunduğu dünya haklarını, insan 
yaşamını, doğayı, emeği ve yurttaş haklarını tehdit 
eden bir çok gündem görüşülecek. Millenium Round 
gündemi, çokuluslu şirketlerin çıkarları için büyük önem 
taşımakla birlikte demokrasi için de en büyük tehlikeyi 
oluşturuyor. Bu zirvenin sonuçları, azgelişmiş ülkelerin 
ekonomik büyümesinden, çevre politikalarına, tüketicile-
rin yiyeceğinden giyeceğine kadar yaşamın temel konuları 
üzerinde doğrudan etki yaratacaktır.

DTÖ, Birleşmiş Milletler’in siyasal alanda yüklendiği 
uluslararası işlevin benzerini 21.Yüzyılda ekonomi alanında 
oynamayı hedeflemektedir.

MAI ile birlikte, küreselleşmenin yeni düzenlemeleri ve 
tahkimin yeni kurallarının belirlenmesi; tarımın liberaliza-
syonu; hizmet sektöründe tam liberalizasyon; serbest or-
man kesimleri; ticarete konu fikri mülkiyet hakları üzerinde 
yoğunlaşılacak bu zirvede sosyal devletin son kırıntılarının 
da ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

Hizmetler sektöründe tam serbestleşme ile hayatın 
bütün yönlerini kapsayan akla gelebilecek çok geniş bir 
alanın çokuluslu şirketlerin kar hırsına tamamen açılması, 
teslim edilmesi amaçlanıyor. Sağlık, Eğitim, İletişim, Enerji, 
Ulaşım, Su, Çevresel Hizmetler, Kırsal ve Kentsel Planlama, 
İnşaat, Mimarlık, Bilgi Teknolojileri, AR-GE gibi alanlarda 
tekellerin karlarının önündeki engellerin kaldırılması 

hedefleniyor.

Türkiye’de yıllardır izlenen küreselleşme politikalarının 
sonucu olarak yaşam kaynaklarımız olan sahillerimiz, 
ormanlarımız, tarım alanlarımız, ovalarımız ve toplum-
sal varlıklarımız sermayeye peşkeş çekilmiş, toplumsal 
çıkarlarımız göz ardı edilmiştir.

Küreselleşme sürecinde devletin toplumsal görevleri 
biryana bırakılmış, ulusal kalkınma planlarından bölgesel 
ve kentsel ölçeğe kadar her düzeyde planlama düşüncesi 
terk edilmiştir. Bölgeler arası dengesizlikleri ve eşitsizlikleri 
daha da derinleştiren bu süreç toplumsal eşitsizliklerin ve 
çevre talanının son derece büyümesine yol açmıştır.

Sermayenin daha fazla para kazanma ve kar hırsı için 
bütün bir toplumun insanlık değerleri, doğanın tüm 
dengeleri yokedilmiş, ranta ve yağmaya feda edilmiştir. 
Yokedilen aslında bütün bir ülke halkının insanlık değerleri 
ve insanlık onurudur.

Gün; sermayenin soygun, sömürü ve talanlarına karşı 
mücadele günüdür. Gün, nükleer santrallerle, otoyol-
larla, serbest bölgelerle, maden ruhsatlarıyla, doğal 
kaynaklarımızı yağmalamak isteyen, enerji yoğun ve çevre 
kirliliği taşıyan eskimiş ve geri teknolojileri ve radyoaktif 
atıkları ile ülkemizi çöplüğe çevirmek isteyen sermaye 
planlarına karşı dayanışma ve mücadele ortamlarını 
geliştirme günüdür. Türkiye’nin; emekten, barıştan, özgür-
lükten ve demokrasiden yana tüm güçlerini bu mücadele 
ortamlarını geliştirmeye davet ediyoruz. 

Ya 76 yılda biriktirdiğimiz her şeye yerli-yabancı sermaye 
ortaklığı el koyacak ya da bu birikim gaspedilmekten 
kurtarılacaktır.

SOYGUN, SÖMÜRÜ VE TALANLARIYLA İNSANLIĞI VE GEZEGENİ FELAKETE SÜRÜKLEYEN TEKELLERİN 
YENİ SERÜVENLERİNE DUR DİYELİM!

Gün; Sermayenin Soygun, Sömürü ve 
Talanlarına Karşı Mücadele Günüdür!

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’nün 30 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında yapılan 3.Bakanlar Konferansı öncesinde, 29 
Kasım 1999 tarihinde TMMOB tarafından yapılan basın açıklaması aşağıdadır:
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Bir Başka Sorun Alanı:

Hükümetin mühendis ve mimara bakışı ücret 
politikalarına da yansıyor.

Ülkemizin yatırım, üretim, sanayileşme ve 
kalkınmasının en temel unsuru mühendis ve 
mimarlardır. Kamuda çeşitli statülerde çalışan üy-
elerimizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durum, 
son yıllarda üretim süreçlerindeki konumlar, üstlen-
dikleri sorumluluklar ve sahip oldukları eğitim düzeyine 
uygun olmayan bir düzeye gerilemiştir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 
olarak; bu çerçevedeki sorunlarımızın çözümüne ilişkin 
gerek bütçe dönemlerinde gerekse de diğer dönemlerde, 
önceki Hükümet yetkilileri ve siyasi partilerle yaptığımız 
görüşmelerde taleplerimiz haklı bulunmuş, kamuoyun-
da da destek görmüştür. Bizlere iyileştirme sözleri 
verilmiş ancak talep ve önerilerimiz dikkate alınmamış, 
verilen ücret artışları 1995’de %20 ile %35, 1996 yılı 
için de ortalama %50 , 1997 yılı için %50 civarında 
ve 1998 yılı için %70, 2000 yılının ilk yarısında %15 
oranında kalmıştır.  Bu ücret artışlarında en mağdur 
edilen kesim ise teknik elemanlar olmuştur. Yapılan 
uygulamalarla var olan kimi haklarımız da elimizden 
alınmıştır.

Örneğin, ücretlerimiz 1993 yılından 2000 yılına 
reel olarak %50 azalmıştır. Yıllardır uygulanan ücret 
politikaları sonucu trilyonlarca liralık yatırımların 
planlanmasından yaşama geçirilmesine kadar sorumlu-
luklar üstlenen, denetleyen, hakedişlere imza atan üy-
elerimizin ücretleri onur kırıcı bir seviyeye düşmüştür. 
Yaşanan yüksek enflasyonlar karşısında asgari geçim 
endekslerinin altına inen, yoksulluk sınırına dayanan 
ücret politikasının bir an önce düzeltilmesi ve kamu 
çalışanlarının grevli-toplu sözleşmeli sendikal haklarının 
tanınması gerekmektedir.  

Ekonomi politikalarını IMF direktifleri ile belirleyen 
57.Hükümet, aldığı kararlarla kamu çalışanlarını yok-
sulluk sınırının altında bir yaşama mahkum etmekte, 
insanlık onurunu ayaklar altına almaktadır. 

IMF’den üç yılda 4 milyar dolar almak için ülkemizin 
geleceğini başkalarına teslim edenler, sadece 5 bankaya 
4 milyar dolar kaynağı tek kalemde aktarmaktadır.    

Mühendis-mimar ve şehir plancılarını üretimden, 
planlamadan ve denetimden uzak tutanlar doğal 
olayların afete dönüşmesine neden olmuşlardır. Bu tu-
tum devam ettiği sürece ülkemizde daha başka afetlerin 
yaşanması kaçınılmazdır.

Mühendisler-mimarlar ve şehir plancıları olarak 
ülkemizin geleceğinin başkalarına ipotek edilmemesi 
için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müc-
adelemize devam edeceğiz.

baştarafı sayfa 1’de

Çok Taraflı Yatırım Anlaşması (MAI) kapsamında, zenginler 
kulübünün, emperyalist çokuluslu tekellerin güdümünde 
düzenledikleri toplantı ABD’nin Seattle kentinde yapıldı. 
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’nün küreselleşme adı altında 
yağma ve ta-
lan politikalarını 
“yasallaştırmaya” 
çalıştığı bu süreç, 
dünyanın değişik 
yörelerinde tepki 
ile karşılandı. 
Uluslararası sermay-
eye karşı; “ULUS-
LARARASI BİRLİK 
ve DAYANIŞMA” 
yaratıldı…

DTÖ’nün Seattle Toplantısı kuzeyli gelişmişler için bir fiyasko 
ile başladı, geleceğine ve insanlık onuruna sahip çıkan her 
görüşten, her renkten insanlar Seattle’de yeni bir tarih için 
başlangıç adımını attılar. Ve toplantıyı bastılar!

Böyle bir sürecin başlangıcında, Türkiye’de de omurgasını 
TMMOB üyelerinin 
oluşturduğu MAI 
Karşıtı Çalışma 
Grubu, Trakya’dan 
Ankara’ya kadar 10 
günlük bir yürüyüş 
düzenledi.

Bu yürüyüş 
sırasında; empery-
alist çokuluslu 
tekellerin, yağma 

ve talan politikalarının Türkiye’deki örnekleri teşhir edildi. 
Tarımda tam serbestleşmenin silahşörü olan Novartis ve 
Cargill firmalarının önünde, EGS Holding ve Serbest Bölge 
alanında, Beykoz Deri ve Kundura Fabrikaları önünde, 
Eskişehir’de Sümerbank Basma Fabrikası’nda, SEKA Orman 
Fidanlığı’nda, Yuvacık Barajı’nda, Çanakkale’de Çan Termik 
Sanrtalı’na karşı, Bergama ve Uşak Eşme’de Altıncı Filo’ya 
karşı, bir dizi etkinlik ve açıklama yapılmıştır. Yürüyüş, halkla 
buluşarak-tartışarak, sohbet ederek, 30 Kasım 1999’da 
Ankara’da nihai bir eylemle sona ermiştir. Böylece DTÖ süreci, 

MAI Karşıtı 
Yürüyüş(22-30 Kasım 1999)
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TMMOB’nin açtığı davada Danıştay 
Dava Daireleri Genel Kurulu Türkiye’deki 
“Serbest Bölgeler” zincirine bir yenisini 
daha ekleyen Bakanlar Kurulu Kararı 
Hakkında Yürütmenin Durdurulmasına 
Karar Verdi.

EGS Holding’in kamuoyuna “serbest 
şehir” olarak tanıttığı “serbest bölge” 
başvurusu, 9 Aralık 1998 gün ve 98/
12125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
kabul edilmişti.

15 Aralık 1998 gün ve 23554 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan, Bakan-
lar Kurulu kararı ile “İpekyolu Vadisi 
Serbest Bölgesi’nin Yer ve Sınırlarının 
Belirlenmesi ve Kurulup İşletilmesi” 
karara bağlanmıştı.

Bakanlar Kurulu Kararı sonrası 
yaşanan sürecin kısa bir özetini sunuy-
oruz.

1-TMMOB, İpekyolu Serbest 
Bölgesi’ni detaylı olarak inceledi.

Serbest Bölge kararının ilanıyla 
birlikte konuyu gündemine alan TM-
MOB, bölgeyi detaylı olarak ince-
leyerek, bölge 
içindeki ormanların, 
yatırım alanlarının 
ve diğer yaşam 
kaynaklarımızın 
tespitini yaptı.

Sakarya Nehri’nin 
Karadeniz’e 
döküldüğü yerden 
başlayıp Karasu-
Kefken istikametinde 
30 km.’lik Karadeniz 
kıyı şeridini içine 
alan ve toplam 
100 bin dönüm 
büyüklüğünde bir 
alanı kapsamaktadır. 
Bugüne kadar ilan 
edilen 17 adet “ser-

best bölgeler”in alanından daha büyük 
bir alanı kapsayan “İpekyolu Vadisi 
Serbest Bölgesi”, Sakarya’nın il merkezi 
olan Adapazarı’ndan daha büyük bir 
alanı kaplamaktadır.

Serbest Bölge alanında; dünyada 
eşine pek rastlanmayan dışbudak 
ağaçlarıyla kaplı orman alanları, 7 
köyün yaşam kaynakları olan tarım 
arazileri, fındık bahçeleri, Doğal Sit 
Alanı olan “Acarlar Gölü”nü besleyen 
dere ve su kaynakları bulunmaktadır.

Bölge, yaban hayatı zenginliği, 
uluslararası kuş ve göç yolları üzeri-
nde bulunan bir sulak saha olması, 
ülkemizin sayılı kumul alanlarından ve 
LAGÜN ortamlarından olması ve yine 
nadir rastlanan Longos Ormanı özel-
likleri ile; kendine özgü ekosistemleri 
olan bir bölgedir.

İçinden karayolu, köy yolları, 
isale hatları, nehirler, dereler geçen, 
30 km.’lik kıyı şeridi boyunca 600 
m. genişliğinde kumsal sahili bulu-
nan bölgedeki arazilerin yüzde 70’i 
devletin hüküm ve tasarrufu altında 

“sakarya serbest bölgesi”ne
yargýdan dur kararý

bulunmaktadır.

Bakanlar Kurulu Kararı’yla huku-
ken ortada olmayan bir şirket yetkili 
kılınmıştır. Şirketin ticaret siciline tescili 
17 Aralık 1998 tarihinde yapılmış 
ve bu husus, 28 Aralık 1998 tarih 
ve 4700 sayılı Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

2-TMMOB, Bakanlar Ku-
rulu Kararı’nın İptali ve Yürütmenin 
Durdurulması isteğiyle 15 Şubat 
1999’da Başbakanlık aleyhine 
Danıştay’da dava açmıştır.

3-Yürütmenin durdurulması 
isteğimiz Danıştay 10.Dairesi’nin 
27.9.1999 tarihli kararı ile oyçokluğu 
ile (ikiye karşı üç oyla) reddedilmiştir.

4-Danıştay 10.Dairesi’nce verilen 
yürütmenin durdurulması red kararına 
karşı Danıştay İdari Dava Daireleri 
Genel Kurulu’na itiraz edilmiştir.

5-Danıştay İdari Dava Daireleri 
Genel Kurulu, Bakanlar Kurulu Kararı 
hakkında yürütmenin durdurulmasına 

ve bilirkişi incelemesi 
yapılmasına oyçokluğu 
ile (ikiye karşı onbeş 
oyla) 4 Kasım 1999 
günü karar vermiştir.
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3 Kasım 1996 “Susurluk” kazasıyla başlayan gelişmeler, 
özgürlük, barış ve demokrasiden yana güçlerin yıllardır 
belirttiği “devlet içinde örgütlenmiş çeteler” gerçekliğini 
gün ışığına çıkarmış, Susurluk’un sistemi nasıl sardığı da 
yaşanmakta olanlarla gözler önüne serilmiştir.

Üç yıllık süreç, bütün soruşturma ve adli süreçler, 
çetelerden hesap sorma, sorumluları tespit edip 
cezalandırma, bütün bağlantıları ortaya çıkarmak yer-
ine olayı kapatan, zamana yayarak unutturan ve giderek 
aklayan bir eksende seyretmiştir.

Siyaset, mafya ve sermaye çevrelerinin doğrudan ya 
da dolaylı desteğiyle beslenip gelişen çetelerden oluşan 
ahtapotun kolları, faillerin ve olayların ortaya çıkmasını 
engellemeye devam etmektedir.

Devletin içindeki çıkar çevreleri yıllardır, uluslararası 
sömürü sisteminin de güdümünde, bir yandan otoriter 
bir sistemi, diğer yandan siyaset, sermaye, mafya, ağa, 
aşiret, tarikat odaklarına kol kanat gerdiğini, bunları 
beslediğini, geliştirdiğini görmekteyiz.

Milliyetçilik görüntüsü altında IMF istemleri aynen kabul 
edilerek yabancı sermayeye güven verici kararlar alınmış, 
Anayasa’da yapılan değişikliklerle özelleştirmenin 
önündeki engeller kaldırılmış ve uluslararası tahkim kabul 
edilerek, Türkiye, sömürgeleşme sürecine sokulmuştur.

Depremin büyük yıkım ortamında, atmışbeş milyon 
insan deprem bölgesinde yaşanan onbinlerce ölümü 
ve milyonlarca depremzedeyi düşünürken hatırı sayılır 
büyüklükte sosyal “ardçı deprem” yaşanmıştır. Kaşla 
göz arasında hırsızlar, vurguncular, yolsuzlar, katiller, 
çeteler affedilirken, düşüncelerinden dolayı mahkum 
edilenler, yazarlar, gazeteciler, dernek, sendika ve si-
yasi parti yöneticileri TBMM’den geçen bir af yasasıyla af 
kapsamı dışında tutulmuştur. Toplumun tepkileri sonucu 
Cumhurbaşkanı’nca veto edilen yasa, eski şekliyle tekrar 
gündeme alınarak, katliam sanıklarının, katillerin, Haluk 
Kırcı’ların af kapsamına alınmasına çalışılmaktadır.

Bütün bu yaşananlar; Türkiye’de sistemin bir çok 
güçlerinin şu ya da bu ölçüde çete faaliyetlerine katıldığı 
ve bunları yönettiği gerçeğini anlaşılır hale getirmiştir.

Doğal ve toplumsal varlıklarımız bunlar tarafından 
yağmalanmakta, bir avuç hırsızın, vurguncunun haksız 
kazancına kazançlar katmak uğruna kamu tesislerimiz, 
fabrikalarımız özelleştirmelerle bunlara peşkeş çekilme-
ktedir.

Çalışanlar, emekçiler işten çıkarılmakta, milyonlarca 
insan açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ed-
ilmekte, 2000 yılı bütçesiyle gelirlerin yarısı rantiyelere 
aktarılmakta, yatırımlardan vazgeçilmekte, fabrikalar 
kapatılmakta, enerji santralları ve dağıtım şebekeleri ser-
mayeye devredilmekte, uluslararası nükleer çeteler nükleer 
serüvenleri için sırada beklemekte, tarım ve hayvancılık 
yokedilmektedir.

Muammer Aksoy’un, Bahriye Üçok’un, Uğur Mumcu’nun, 
Musa Anter’in katillerinin ortaya çıkarılmadığı ve binlerce 
faili meçhul cinayetin aydınlatılmadığı bir süreçte, çe-
telerden ve işbirliği yapanlardan hesap sormak bir yana, 
çetelere, katillere güvence veren ortamlar yaratılmaktadır. 
Ahmet Taner Kışlalı böylesi bir ortamda, bombalı bir suikast 
sonucu öldürülmüştür.

Bursa’da işlenen Malki cinayeti ve Erol Evcil’in ilişkileri, 
Susurluk olayının devamı olarak bütün yönleri ve 
bağlantılarıyla gün ışığına çıkarılmayı beklemektedir.

Demokratik kamuoyu, Bahçelievler’de 7 gencin 
katledilmesinden mahkum olanların, Haluk Kırcı’ların 
af kapsamına alındığı bir ortamda, gelişmeleri kuşku ile 
izlemektedir.

İşlenen cinayetlerin aydınlatılması ve Susurluk örtüsünün 
kaldırılması için, Türkiye’nin sosyal, siyasal ve kültürel 
yaşamının demokratikleş-tirilmesine ihtiyaç vardır.

Demokratikleşme yönünde adımlar atılmadığı sürece; 
Türkiye’de çetelerden kurtulmak, özgürleşmek, toplum 
olarak refaha, dayanışmaya ve paylaşmaya dayalı bir 
barış düzeni kurmak mümkün görülmemektedir.

Susurluk Örtüsü 
Kaldırılmalı,

Çeteler ve Bağlantıları 
Artık Ortaya Çıkarılmalıdır

Susurluk Kazası’nın yıldönümünde TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK 
MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ, TÜRMOB, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ tarafından bir basın 

açıklaması yapıldı. Açıklama aşağıdaki gibidir:
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tmmob’den 2000 yýlý mesajý 
TMMOB BAÞKANI YAVUZ ÖNEN’ÝN 2000 YILINA YÖNELÝK YAYINLADIÐI MESAJ’DAN BÝR BÖLÜM 

AÞAÐIDA YER ALMAKTADIR

Dünyanın gelişmişleri dünya dengeleri içinde Türkye’yi 
de konuşuyor, hakkında kararlar alıyor. Türkiye’nin 
Kafkasya’da, Ortadoğu’da Balkanlar’da Avrupa’daki yeni 
rolü  belirleniyor. Bu rol sokaktaki insanı, öğrencileri, 
öğretim görevlilerini, işyerindeki memuru, tarladaki çiftçiyi, 
fabrikadaki işçiyi, bizleri mühendisleri ve mimarları yeniden 
“biçimlendiriyor”. Toplumumuzun ekonomik, sosyal, 
kültürel yaşamını, kentlerimizin kaderini yeniden belirliyor. 
Rant ekonomisi gelişiyor, sanayileşme ve üretim geriliyor. 
Bu durum, sendikasızlaşmayı, örgütsüzlüğü, taşeronlaşmayı, 
ücret düşüklüğünü, işsizliği, açlığı getiriyor. Böylece, bu 
uygulama da Türkiye’de zengini daha zengin, fakiri daha 
fakir yapıyor. 

� TMMOB; dünyadaki ve Türkiye’deki adaletsizliklere, 
zorbalığa ve sömürüye karşı direnme ortamıdır. Empery-
alist hegemonyaya karşı demokratik ve hakça paylaşımın 
esas olduğu bir dünya isteyelim, bu amaçla bir dünya 
dayanışması oluşturalım, silahlanma yarışına dur diyelim. 
Dünyada ve ülkemizde kaynakların toplumsal gönenci 
sağlayacak alanlara yönlendirilmesine çaba harcayalım! 

� Toplumsal hedefleri ve insani değerleri öne çıkaran 
politikaları savunalım ve bürokrasiye karşı demokratik 
mekanizmaları geliştirelim. İnsani, evrensel değerleri, 
mesleki ahlakı savunalım! Kapitalizmin özelleştirmeci, 
rekabetçi, paracı, bireyci politikalarına ve ideolojik 
propagandalarına karşı kendimizi koruyalım. Başka 
insanlara karşı sorumluluğu ve toplumsallığı, kamusal 
değerleri savunalım. DSP-MHP-ANAP şoven, milliyetçi 
ittifakına karşı, toplumsal mücadeleyi, emeğin iktidarını, 
insan haklarına dayalı demokratik hukuk devletini 
savunalım. 

� Böylesi bir ortamda TMMOB’de kuşatma altında. 
Genel kurullarımızda bu kuşatmayı kıralım. Bu ittifaka 

karşı yaygın, geniş tabanlı bir güçbirliği oluşturalım. 
Küreselleşmenin sivil toplumcu atağının bilincinde olarak, 
sınıf perspektifine dayalı emek mücadelesini geliştirelim. 
Toplumsal kurtuluş mücadelesini yükseltelim. Yakın 
geçmişte yaşadığımız “sosyal güvenlik” düzenlemesine 
karşı gelişen ve tüm emek örgütlerini kapsayan EMEK 
PLATFORMU’nun yeniden oluşması ve sürmesi için çaba 
harcayalım!

� TMMOB olarak, ulusal ve çevre dostu enerji 
seçeneklerini savunalım. Bu konuda kararlı bir mücadele-
nin takipçisi olmaya devam edelim. Nükleer lobilerin 
nükleer santral serüvenine izin vermeyelim!

� KİT’lerin özelleştirilerek devletin kamusal üre-
tim alanından çekilmesine, ve özelleştirme adı 
altında KİT’lerin kapatılmasına ve kamu arazilerinin 
yağmalanmasına karşı duralım! Özelleştirmelerin 
derhal durdurulmasını isteyelim. Yağmacılardan, 
özelleştirmecilerden hesap soralım!

� 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 Depremleri sırasında 
ve sonrasında yaşananlar kentsel rant ve toprak mül-
kiyeti politikalarının, sanayide, konutta, altyapıda yer 
seçimlerinin iflasını gözler önüne sermiştir. Depremde 
kaybedilen canların ve malların, tahrip olan çevrenin 
hesabını soralım. Rantçı, mafya, politikacı üçlü ittifakını 
teşhir edelim. Yerel ve merkezi yönetimlerin sömürüdeki 
ortaklığını, ülke yönetimindeki etkinliğini usanmadan ve 
inatla tekrarlayalım!

Yeni bir yıla girerken, hepinize bu tarihi ve yaşamsal 
uğraşınızda başarılar ve sağlıklar diler, dayanışma 
duygularıyla sevgi ve saygılarımı sunarım.

Yaşasın, Bağımsız, Demokratik ve Laik Türkiye Müc-
adelemiz!

Yaşasın Barış ve İnsanca Yaşam Mücadelemiz!
Yaşasın TMMOB Mücadelemiz!


