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ıYeni bir süreli yayının ilk sayısı ile merhaba diyoruz. “Birlik Haberleri” 
yanında, TMMOB BÜLTENİ daha sık periyotlarla ve haber ağırlıklı bir 
içerikle TMMOB ortamına katkı sunmayı hedefliyor.

TMMOB’nin, Odalar’ın ve İl Koordinasyon Kurulları’nın etkinlik ve haberleri, 
güncel gelişmeler ve olaylar TMMOB Bülteni’nde yer alacak. Birlik Haberleri 
ise dosya konularına, araştırmalara, raporlara teknik makalelere, görüş-gö-
zlem yazılarına yer vermeye devam edecek. Umarız, bu yeni yayın anlayışı 
ilgi uyandırır ve daha etkin bir iletişim için araç olur.

Geçtiğimiz günlerin kısa bir değerlendirmesi ve TMMOB’nin konumu ile 
sunuş yazımıza devam etmek istiyoruz;

TMMOB 34. Olağan Genel Kurulu 22-24 Mayıs 1998’de yapıldı. TMMOB 
Yönetim Kurulu, çok kısa sürede katılımcı bir tarzla oluşturduğu çalışma 
programı doğrultusunda faaliyetlerine başladı.

Geçtiğimiz aylarda, Türkiye’nin yaşadığı kriz ortamına, siyasal ve ekonomik 
belirsizliklere bir dizi afet ve felaket de eklendi. Batı Karadeniz ve Trabzon 
Beşköy Sel Felaketleri, Adana-Ceyhan Depremi ve bunların yarattığı tahribat 
halen giderilemedi. TMMOB Yönetim Kurulu ve teknik heyetleri bu bölgel-
erde, “TMMOB Halkın Hizmetinde” söylemi ile yer aldı… Bu arada, SEKA 
Fidanlığı’nın Koç-Ford ortaklığına peşkeş çekilmesi ardından yine SEKA’nın 
kapatılması “girişimleri” TMMOB’nin hep gündeminde yer alan konular 
oldu.

Dünya Gençlerinin Bergama Buluşmasına ve Akkuyu Büyükeceli Köyü’ndeki 
Nükleer Karşıtı Etkinliklere de TMMOB katılım sağladı.

1 Eylül Dünya Barış Günü’nde ve 12 Eylül Askeri Darbesi’nin 
“yıldönümü!”nde, TMMOB “tam bağımsız ve demokratik Türkiye” özlemini 
bir kez daha yineledi. 12-18 Ekim 1998 tarihleri arasında “Mühendis-
lik-Mimarlık Haftası”, bu yıl daha kapsamlı bir şekilde ele alındı. Bu 
hafta boyunca, üretim sanayileşme ve toplumsal kalkınma özlemleri, 
özelleştirmeye-talana-yolsuzluğa karşı duruş, ekolojik planlama felsefesi, 
mühendis-mimarların ücret, özlük hak ve talepleri gibi konular, her platfor-
mda ısrarla ve inatla dile getirildi.

Çete, siyaset, ticaret ve mafya ilişkilerinin ortaya saçıldığı bir kazanın ikinci 
yıldönümde; diğer meslek birlikleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasal 
partilerle birlikte TMMOB “Susurluk’u Unutmadığını” haykırdı! 3 Kasım 
1998’de...

 Türkiye Cumhuriyeti’nin 75.Kuruluş Yıldönümü’nde, İnsan Hakları Ev-
rensel Beyannamesi’nin kabul edilişinin 50.yılında; tam bağımsız, temel 
insan haklarına saygılı, gerçekten demokratik bir ülke hepimizin özlemi ve 
umudu…

Bu umutla, Mühendis-Mimarlar Görev Başına ve Haydi Bir Adım İleri!

Gelecek sayıda, daha içerikli bir “TMMOB Bülteni”nde buluşmak umudu ile 
sevgiler, saygılar sunuyoruz.

MERHABA
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK HAFTASI 
KUTLANDI

12-18 Ekim 1998 tarihleri arasında kutlanan 
“Mühendislik-Mimarlık Haftası” etkinlikleri 
kapsamında, Birliğimiz tarafından 12 Ekim 1998 
tarihinde bir basın açıklaması, 14 Ekim’de de 
TMMOB Mimarlar Odası Lokali’nde Mühendis-
lik-Mimarlık Kokteyli yapılmıştır.

Mühendislik-Mimarlık Haftası boyunca 
Odalarımız ve İl Koordinasyon Kurulları da 
çeşitli etkniliklerle haftayı kutladılar.

Hafta dolayısıyla TMMOB Yönetim Kurulu’nun 
yaptığı basın açıklamasını sunuyoruz;

“Sanayileşme, kentleşme ve ekonomi 
alanlarında az gelişmiş bir yapıyı devralan 
Türkiye Cumhuriyeti, yeni bir toplum yaratma, 
çağdaşlaşma amaçlarına ulaşmak için yetişmiş 
insan gücüne gereksinim duymuştur. Bu 
amaçla yeni üniversiteler ve meslek örgüt-
leri oluşturularak mühendislik ve mimarlık 
alanında atılımlar başlatılmıştır. Cumhuriyetin 
ilk yıllarında dernek statüsünde olan meslek 
örgütleri 50’li yılllarda statü değiştirmiştir. 1954 
yılında 6235 Sayılı Yasa ile kurulan Türk Mühen-
dis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), bugün 
23 meslek odası ve ikiyüzbini aşkın üyesiyle,  
büyük bir meslek kuruluşu haline gelmiştir.  

TMMOB’nin kuruluşunun 44.yılında Mühendis-
lik ve Mimarlık Haftası’nı coşkuyla, erinçle ve 
övünçle kutlamak isterdik. Ne  var ki; dünyada 
ve ülkemizde yaşanan gerçeklik bizleri bu 
duyguları yaşamaktan alıkoymaktadır.

21.yüzyıla girerken; kapitalizmin dizginlen-
emeyen vahşiliğine, tekelci sermayenin küresel 
ekonomik, politik, toplumsal ve kültürel ege-
menlik kurmaya yönelik saldırılarına karşı ciddi 
ulusal ve uluslararası direnişler ve mücadeleler 
geliştirilmektedir. Bu süreç içerisinde tüm 
meslektaşlarımızı önemli görevler beklemek-
tedir.

(devamı 2.sayfada)
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istemleri ise her geçen gün çığ gibi büyümektedir.

Tüm bu yaşanan gerçeklik; umutlu ve onurlu mücadelemizi, 
toplumsal dayanışma içinde görev yapmamızı, halkımız için 
özveriyle çalışmamızı  ve üretmemizi engelleyememektedir. 
Halkımız güvenli yarınlara kavuşmak için verilen bu müc-
adelenin bilincinde olup, özellikle bu hafta genç, öğrenci, 
işçi, memur, esnaf, kentli, köylüyle umut dolu yarınlar için 
buluşuyoruz.

35. Dönem Çalışma Programı ve Uygulama 
Planı

TMMOB 35. Dönem Yönetim Kurulu Çalışma Programı 
ve Uygulama Planı’nı hazırladı ve çalışmalarını başlattı. 
Çalışma Programı taslağı Odalara ve İKK’lara gönderilerek 
örgütümüzün görüş ve önerilerine sunulmuştur. Bu yöntemle 
hazırlanan Çalıma Programı  taslağı Oda yönetimleriyle yapılan 
bir toplantıda ve Danışma Kurulu’nda yeniden tartışmaya 
açılmış ve son şeklini almıştır. 

Çalışma Programı Uygulama Planı 24 Ekim 1998 tarihinde 
15 Odanın katılımıyla ve 7 Kasım 1998 tarihinde ise 13 İKK 
Sekreterinin katılımıyla değerlendirildi.

Çalışma Programı ve Uygulama Planı’nın tamamını Birlik 
Haberleri’nde yayınlayacağımızdan burada yer vermiyoruz.

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan program;

I. 34.Dönem’den kalan çalışmalar

II. TMMOB’nin üyesi olduğu kuruluşlar

III. Genel Kurul ve Demokrasi Kurultayı’ndan gelen görevler

IV. Yeni çalışma konuları

V. Komisyon çalışmaları

VI. Sektörel çalışmalar,

ana başlıklarından oluşmakta ve alt başlıklarda uygulama planı 
detaylandırılmaktadır.

Yönetim ve Yürütme Kurulu’ndan İstifalar

Yönetim Kurulu’nun 5.6.1998 tarihli toplantısında Yürütme 
Kurulu şöyle belirlenmişti;

Başkan:  Yavuz ÖNEN

II.Başkan: Celal BEŞİKTEPE

Sayman Üye: İsmail KÜÇÜK

Üyeler:   Melike DAĞISTAN ÇAVGA

  Kaya GÜVENÇ

  Şanver İSMAİLOĞLU

  Naci TEMELTAŞ

Kaya GÜVENÇ bu görevinden 9.6.1998 tarihinde istifa etmiş, 
yerine Yusuf BULDU seçilmiştir.

Ayrıca Yönetim Kurulu’ndan Safder İplikçioğlu 2.11.1998 tari-
hinde istifa etmiş, Gemi M.O.’dan Melih Gökmen ise 10.9.1998 
tarihinde istifa etmiş, yerine Arif Atilla gelmiştir.

TMMOB Genel Sekreteri Göreve Başladı

TMMOB Yönetim Kurulu’nun aldığı 19.9.1998 tarih ve 58 sayılı 
kararı ile Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkan Ve-
kili  Yusuf TEK 23.9.1998  tarihinden itibaren Genel Sekreterlik 
görevine başlamıştır.

Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Mühendislik-Mimarlık Araştırma Projesi Anket 
Çalışması Sürüyor

TMMOB Türkiye’de Mühendis-Mimar Kimliği ve Meslek Örgüt-
lenmeleri Araştırma Projesi ön çalışmalarını bitirerek anket 
aşamasına gelmiştir. 

(baştarafı 1.sayfada)
Tarihsel gelişim içinde paylaşma, egemenlik sağlama ve sömürme düşüncelerinin ürünü, emperyalizmin amacına ulaşma uğruna 
askeri gücü artırmada duyduğu gereksinim, bir yandan bilim ve teknolojiyi geliştirmiş, diğer yandan savaşların ve felaketlerin 
nedeni olmuştur. Başta mühendisler ve mimarlar olmak üzere tüm meslek grupları, bu evrensel çelişik ortamda hem gönencin 
ve uygarlığın gelişmesinde, hem de savaş ve yıkımların oluşmasında rol almış ve aracı olmuşlardır. Bu nedenle mühendis ve mi-
marlar, uygarlığın gelişmesi ve insanca yaşam ortamının sağlanmasında yalnızca bilim ve tekniğin gelişmesinin yeterli olmadığını, 
toplumda yaratılan tüm değerler gibi, bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı bilgi ve ürünlerin kullanımında da toplumun söz ve 
karar sahibi olmasını, doğa ve insanın temel değerler olarak kabul edildiği ekonomik ve toplumsal politikalarla birlikte demokrasi 
ve barışı savunmak zorundadırlar.

Bugün ülkemizde meslek alanımız birçok sorunla karşı karşıyadır. Mühendislik-mimarlık eğitimi bir çok olumsuzluklara ve eksik-
liklere sahiptir. Yeni bilimsel alanların açılması, teknolojinin geliştirilmesi, ürün kalitesinin artırılması, üretim sürecinde ekonominin 
sağlanmasında, sanayileşmenin ve bilgi çağına geçişin temel öğesi olan araştırma ve geliştirmeye verilen önem son derece azdır. 
Çevre sorunlarının çözümünde ekolojik bakış açıları geliştirilememektedir. Hızlı ve çarpık kentleşme sonucu oluşan kentsel, fizik-
sel mekan; sosyal ve teknik altyapı düşük standartlarda olup, halkımızın temel gereksinimlerini karşılamaktan uzaktır. Yaşanan ge-
nel ahlaki erozyon, meslek etiği ilkelerimizi, normlarımızı uygulamanın önünde önemli bir engel oluşturmaktadır. Devletin küçül-
tme politikaları, sanayileşmeyle koşut gelişme yerine; rant ekonomisinin tercih edilmesiyle birlikte uygulanan istihdam politikaları 
sonucu 70 bin kamu çalışanı meslektaşımız gizli işsiz durumuna düşürülmüş, mesleklerine yabancılaştırılmıştır; üyelerimizin %35’i 
açık işsiz veya meslek dışı alanlarda çalışmaktadır; özel sektörde çalışan üyelerimiz ise kimi zaman sefalet ücretleriyle çalışmaya 
zorlanmaktadır. Özelleştirmeye, rant ve borç ekonomisine, insan hakları ihlallerine karşı demokrasi ve bağımsızlık mücadelesi 
içinde olan meslektaşlarımızın grevli toplu sözleşmeli sendikal hak, acil barış, adaletli bölüşüm, özgür ve barışçıl çalışma yaşamı 
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Literatür çalışması, örneklem alan seçimi, anket soru bloklarının 
oluşturulması, tercihli /tesadüfi, kamu/özel, kadın/erkek örnekl-
emlerinin belirlenmesi ve dağıtımı yapılmıştır.

Bu kapsamda örneklem alan seçimine göre; metropol kent 
olarak İstanbul, yeni sanayileşen kentler olarak Denizli ve 
Gaziantep ve ülkenin güneydoğusunda yeralan ve kırsal kesimi 
temsil eden kent olarak Diyarbakır’da birer toplantı yapılmış ve 
çalışmanın hangi ihtiyaca cevap vereceği, nasıl örgütlendiği ve 
anket çalışmasının nasıl yapılacağı aktarılmıştır.

Anketin uygulanacağı tüm kentlerde toplantılar yoğun 
katılımlarla gerçekleşmiş ve anket çalışması saptanan örneklem 
planına uygun olarak başlatılmıştır.

Anketler 15 Kasım 1998 tarihinde  geri dönecek ve optik 
okuyucuda verileri alınacaktır. Alınan bu veriler uzmanlar 
tarafından analiz edilecek ve analiz sonuçları da Şubat 1999’da 
kitaplaştırılarak yayınlanacaktır.

Meslek Alanlarımızda Cumhuriyet’in 75 Yılı

TMMOB 35. Dönem Çalışma Programı’nda yeralan “Meslek 
alanlarımızda Cumhuriyetin 75 yıllık birikim ve gerçekliğinin 
değerlendirilmesi” bağlamında düzenlenen etkinlik, 21 
Kasım 1998 cumartesi 
günü Ankara’da yapılıyor. 
Odalarımızın meslek alanlarına 
ilişkin birer sunuşla katılacağı 
toplantı TMMOB Salonu, 
Gençlik Cad. No:107 Anıttepe 
adresinde saat 10.30’da 
başlayacak.

TMMOB İKK Sekreterl-
eri Toplandı

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 
10 Ekim 1998 tarih ve 73 
sayılı kararı gereğince TMMOB 
İl Koordinasyon Kurulu (İKK) 
Sekreterleri 7 Kasım 1998’de 
Ankara’da toplandı. Bursa, 

Kocaeli, İzmir, Zonguldak, Eskişehir, Van, Denizli, 
Malatya, Aydın, İstanbul, Samsun ve Diyarbakır 
İl Koordinasyon Kurulu Sekreterlerinin katıldığı 
toplantıda; ilk olarak TMMOB 35.Dönem Çalışma 
Programı, planlanan etkinlikler ve yapılan 
çalışmalar üzerine TMMOB Başkanı Yavuz ÖNEN 
tarafından bilgi verildi. İKK ve Bölgesel Çalışma 
Esasları konusunda ise, TMMOB II. Başkanı Celal 
BEŞİKTEPE bir sunuş yaptı.

Toplantının ikinci bölümünde, İKK Sekreterl-
erinin çalışmalarına ve süreci değerlendiren 
açıklamalarına geçildi. Türkiye Demokrasi 
Kurultayı hazırlık çalışmalarının da ele alındığı 
toplantı katılımlı olduğu kadar, verimli bir toplantı 
olarak da değerlendirilmiştir.

Uzun bir süreden sonra İKK Sekreterlerinin bir 
araya gelmesi, katılımcılar tarafından çok olumlu 
bulunmuştur. Toplantı; TMMOB Yönetim Kurulu, 
Oda Başkanlıkları ve İKK’lar arasındaki işleyişi 
yeniden düzenlemesi ve bir anlamda çalışmalara 
yön vermesi açısından da işlevsel olmuştur.

TMMOB “Türk Harb-İş İşçileri”ne Destek Verdi

Amerikan işyerlerinde çalışan Türk Harb-İş üyesi işçilerin, 
Amerikalı işverene karşı başlatmış oldukları greve TMMOB’de 
destek verdi. Birlik Başkanı Yavuz Önen ve Yürütme Kurulu 
Üyesi Şanver İsmailoğlu Ankara’da 28 Ağustos 1998 tarihinde 
sendikanın basın açıklamasına katılarak işçilere destek verdiler.

Yönetim Kurulu Üyesi Kaya Güvenç aynı gün Harb-İş İzmir 
Şubesi’ni ve İzmir de grevdeki 3 işyerini, Yürütme Kurulu üyesi 
Yusuf Buldu ise Harb-İş Adana Şubesi’ni ve Adana İşyeri’ni 
ziyarek ederek işçilere destek verdiler.

TMMOB Demiryolu Yürüyüşünde

Ulaşımda Demiryolu Platformu’nun 23 Eylül 1998 tarihinde 
düzenlediği yürüyüş ve mitinge, TMMOB’de pankart açarak 
katıldı. Ankara Garı’ndan başlayan yürüyüş, Abdi İpekçi 
Parkı’nda yapılan konuşmalarla sona erdi.

Demiryolu Platformu’nun 26 Eylül 1998 günü düzenlediği pan-
elde, “Demiryollarının Önemi 
ve Geleceği” adlı oturumu 
Birlik Başkanı Yavuz ÖNEN 
yönetti.

Küreselleşme’nin 
Boyutu II Yakında 
Çıkıyor

TMMOB Uluslararası İlişkiler 
Komitesi tarafından düzen-
lenen “Akşam Söyleşileri” 
programının bant çözüm-
lerinin yayınlanmasından 
oluşan “Küreselleşmenin 
Ekonomik, Teknolojik, Sosyal, 
Siyasal, Kültürel Boyutu” adlı 
kitap Mayıs 1998 tarihinde 
Birliğimiz yayını olarak 

Artık İki Dergimiz Var

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 10 Ekim 1998 tarih ve 85 sayılı 
kararıyla “Birlik Haberleri”nin yanısıra “TMMOB Bülteni” adlı 

ikinci bir derginin daha yayınlanmasına karar verildi.

Bu dönemden itibaren TMMOB politikalarının yansıtıldığı ve 
politikalara temel teşkil eden görüşlerin, çalışmaların yer aldığı 
Birlik Haberleri’ni ve güncel eylem ve etkinliklerin yer alacağı 

ve örgüt içi iletişimi sağlayacak TMMOB Bülteni’ni birlikte 
yayınlayacağız.

Yayın çalışmamızı iki ayrı dergi olarak sunarken, örgüt içi 
iletişimde güncel gelişmeleri yakalamak, haberleri, TMMOB 

çalışma ve politikalarından ayırarak daha net bir sunum yap-
mak, farklı ihtiyaçlara seçenek sunabilmek vb.amaçları gözettik. 
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çıkmıştı.

Akşam Söyleşileri’nin 2. Bölümü tamamlandı ve Yönetim Kurulu 
söyleşilerin 2.bölümünün de “Küreselleşmenin Boyutu II” olarak 
yayınlanmasına karar verdi. 

Redaksiyon çalışması süren kitap önümüzdeki günlerde 
yayınlanacaktır. Birincisi kadar aranılan ve beğenilen bir 
çalışma olmasını ve üyelerimizin araştırma ve çalışmaları için 
bir başvuru kitabı olmasını umuyoruz.

TİHV’ye Ödül

Türkiye İnsan Hakları 
Vakfı (TİHV) Avrupa Kon-
seyi 1998 İnsan Hakları 
Ödülü’nü aldı. 3 yılda bir 
verilen ödül, bu dönem 
bir İtalyana, bir İrlandalı 
kuruluşa ve TİHV’ye 
ortaklaşa verildi. TİHV 
Başkanı Yavuz ÖNEN, 
Strazburg’da Avrupa 
Konseyi Salonu’ndaki 
ödül töreninde yaptığı 
konuşmada; “Bu ödülü, 
Türkiye’de 1986 yılından 
bu yana hak ihlallerine 
karşı duran Anneler’in, 
ailelerin ve insan hakları 
örgütü yöneticilerinin 
adına alıyorum. Biz bu 
mücadeleye başlarken, 
Avrupa zirvesinde si-
zlerle buluşacağımızı hiç 
düşünmemiştik. Yaptığımız 
işin büyük bir özveri 
gerektirdiğini ve risklerini 
düşünmüştük, ancak si-
zlerle birlikte bulunmaktan 
mutluyuz.” dedi.

Yerel Yönetimler Yasa Taslağı

- TMMOB Ekonomik, Demokratik ve Özlük Haklar Komisyonu 
çalışmalarına başladı. Komisyon, gündemdeki sorunlar 
arasından, kamu çalışanlarının 1999 yılındaki ücret zammına 
ilişkin çalışmaları tartıştı ve Kasım-Aralık aylarında bir dizi 
eylem kararı aldı. Sözkonusu eylemler arasında kitlesel basın 
açıklaması, faks eylemi, gazeteye ilan veme, milletvekili, 
köşe yazarları ve siyasi partileri ziyaret, işyeri toplantıları, 
sendikalar ve diğer meslek örgütleriyle ortak çalışmalar yer 
almakta ve bu eylemlerle 1999 yılı ücret zamlarının prostesto 
edilmesi amaçlanmaktadır.

- Türk Tabipler Birliği’nce 2 Kasım 1998’de Nusret Fişek’i 
Anma Etkinlikleri kapsamında düzelenen “ Yerel Yönetimler 
Yasa Taslağı”  konulu Panel’de, TMMOB’yi II.Başkan Celal 
BEŞİKTEPE ve Yürütme Kurulu Üyesi Melike DAĞISTAN 
ÇAVGA temsil ettiler. Birliğimiz adına yerel yönetimler yasa 
taslağını kamu mülkiyeti ve imar hukuku açısından eleştiren 
bildiriler sunuldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde bulunan “Yerel 

Yönetimler Yasası”na ilişkin TMMOB görüşünü detaylı olarak 
Birlik Haberleri’nde yayınlayacağız.

Energytech’98 Fuarı’ndan Birliğimize Plaket

ENERGYTECH’98 1.İstanbul Uluslararası Enerji Teknolojileri 
Fuarı 22-24 Ekim 1998 tarihleri arasında İstanbul’da Dünya 
Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Fuarda, Birliğimize tahsis edilen standda Birliğimizin ve 
Odalarımızın yayınları ve çalışmaları sergilenmiştir. Toplantı 
sonrasında ENERGYTECH’98 Fuarına desteklerimizden dolayı 

Birlğimize bir adet de plaket verilmiştir. 

Fuar kapsamında, Kocaeli Üniversitesi Yeni ve Yenilenebilir 
Enerji Kaynak ve Teknolojileri Araştırma Birimi tarafından orga-
nize edilen İstanbul Uluslararası Sürdürülebilir Enerji Toplantısı 
yapıldı. Toplantının tasarımcılığını ve koordinatörlüğünü aynı 
üniversiteden üyemiz, elektrik mühendisi Dr. Tanay Sıdkı Uyar 
yaptı.

TMMOB’nin de destek veren kuruluşlar arasında yer aldığı bu 
uluslararası toplantıda;

Temiz Kömür ve Fotovoltaik Teknolojileri

Enerji Verimliliği ve Rüzgar Enerji Teknolojisi

DEWI-Kocaeli Üniveristesi Rüzgar Enerjisi Bilgi Semineri

İleri Yerel Enerji Planlaması

Enerji Teknoloji Sistemleri Analiz Programı,

başlıklı oturumlar yapılmıştır.
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İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 50 Yaşında

DAHA DA GEÇ OLMADAN 

BARIŞA DAVET

1 Eylül Dünya Barış Günü bir kez daha savaşların gölgesinde 
geçti. Özgürlüğün, demokrasinin ve barışın egemen olduğu bir 
dünyada yaşamak isteyen bizler, tüm dünyada savaşın sürdüğü, 
yoksul halkların savaşın altında ezildiği ve Türkiye’de ise barış 
otobüsünün engellenerek insanların gözaltına alındığı bir 
barış günü yaşadık. Yine de; herşeye rağmen “daha da   geç 
olmadan barışa davet” diyoruz.

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yaptığımız basın 
açıklamasını sunuyoruz.

“İnsanlık 21. yüzyıla girerken, dünyada ve Türkiye’de özgür-
lükten, eşitlikten, demokrasiden ve barıştan yana istemlere 
rağmen barış bir türlü sağlanamıyor.

Yeni Dünya Düzeni’nin gezegenimizi sosyo-ekonomik 
eşitsizlikler, savaşlar, göçler, soykırımlar, açlık ve ekolojik 
katliamlar içinde bir felakete doğru hızla sürükleyişine tanık 
oluyoruz.

Savaşların sürdüğü her yerde açlık, yoksulluk ve sömürü artarak 
devam ediyor. İnsanlık onuru ayaklar altına alınıyor, savaştan 
yana güçlerin baskı ve terörü de yaygınlaşarak sürüyor.

Milyonlarca insan savaşlarda yaşamını kaybediyor, sakat 
kalıyor. Savaşların kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve bütün toplum 
üzerinde yarattığı tahribatın etkileri telafi edilemeyecek boyut-
lara ulaşıyor.

Bugün dünyada;

�1.5 milyar insan açlık sınırının altında,

�100 milyon insan tamamen barınma imkanlarından yoksun 
durumda,

�600 milyon insan sağlık ve yaşamı tehdit eden koşullar 
altında, yaşarken, savaş tekelleri savaş kışkıtıcılığı yapmakta, 
dünya kaynaklarının büyük bölümü savaşa ayrılmaktadır.

Yoksulluğun, açlığın asıl nedeni egemenlerin “Yeni Dünya 
Düzeni” adı altında sürdürdükleri vahşi saldırıdır.

Dünyadaki bu gelişmelerin doğrudan etkisi altında bulunan 
Türkiye, 21. yüzyıla girerken ekonomiden siyasete, kültürden 
ahlaka kadar yaşamın tüm alanlarını saran tarihinin en derin 
bunalımını yaşamaktadır.

Güneydoğu’da 15 yıldır süregelen savaş:

35 bin insanın yaşamını yitirmesine,

3300 köyün yakılarak, yıkılarak yokedilmesine,

5 milyon insanın topraklarını, evlerini terketmek zorunda 
kalmasına, 

50 bin hektar ormanlık alanın yakılmasına,

Yayla yasakları nedeniyle bölgedeki hayvancılığın bitiş 
noktasına gelmesine,

yol açmakla kalmamış, bir bütün olarak ülkenin her yanında 
ağır bir tahribata yol açmıştır.

Bu yıllar boyunca Türkiye Bütçesi’nin önemli bir bölümü silaha, 
topa ve tüfeğe ayrılmış, her gün giderek artan yoksulluğun, 
işsizliğin, sanayisizleşmenin kaynağında bu harcamalar önemli 
bir yer tutmuştur.

Savaşın devam etmesi her şeyden önce ülkeyi çürütmeye 

başlamış, sürüp giden savaş boyunca binlerce ölen insanın 
yanında, onbinlerce insan yaralanmış, sakat kalmış, işkenceler, 
faili meçhul cinayetler, insan hakları ihlalleri, adeta “savaş 
bölgesi”nin gündelik gerçekleri haline gelmiştir.

Coğrafyamız üzerinde yaşayan 65 milyon insanın sağlık, refah, 
eğitim, kültür vb. insani bütün ihtiyaçları bu savaş için heba edi-
lerek, toplumun geleceği bir avuç silah tacirine teslim edilmiş ve 
insanlarımızın gelecek umudu karartılmıştır.

Her türlü hukuksuzluğun olağan hale geldiği koşullarda 
savaştan rant elde eden çeteler oluşmuştur. Eroin ticareti, silah 
kaçakçılığı, haraç, alacak tahsili, fidye için insan kaçırmalar 
ve her türlü karanlık ilişki bu çetelerin maddi kaynağını 
oluşturmuştur.

Savaşın bu sonuçlarının yanısıra en önemli sonuçlarından biri 
de asrın en büyük göç olaylarından birine neden olmasıdır. 
Diyarbakır başta olmak üzere metropol kentlerimize göç etmek 
zorunda kalan insanlar olağanüstü bir gözetime ve baskıya 
uğramaktadır.

Göç nedeniyle insanların yaşadığı felaket yetmiyormuş gibi, 
köylerinden zorla koparılan bu insanlar ırgatlık yapmak için 
gittikleri bölgelere devletin valisi tarafından sokulmamakta 
kovulmaktadır.

Bir yanda çetelere kırmızı pasaport veren devlet görevlileri 
diğer yanda bu ülke insanına giriş yasağı uygulayan Ordu 
Valisi. Bu tablo, Türkiye’de yaşamanın, insanca hayat sürmenin 
koşullarının nasıl hızla tahrip edildiğini gözler önüne sermek-
tedir.

Türkiye’de yıllardan beri izlenen politakalarla bu sorunlar 
çözülemiyor ve giderek daha da derinleşiyor. Yıllardır sürmekte 
olan savaş durdurulup, adil ve kalıcı bir barış sağlanarak, de-
mokratik siyasal bir çözüme ulaşılamadığı sürece, yaşadığımız 
sorunlar ağırlaşarak devam edecektir.

Bugün artık yetkililerin de çeşitli biçimlerde ifade ettiği gibi, 
toplumsal ve politik boyut kazanmış Güneydoğu ve savaş soru-
nunun sadece şiddet politikalarıyla çözülmesi mümkün değildir.

Öncelikle yaşanan tahribatın sonuçlarının detaylı olarak ird-
elenmesi, bölge halkıyla birlikte ülkemizdeki bütün çevrelerin 
görüş ve önerilerinin özgür bir ortamda ele alınması ve 15 yıldır 
her alanda palazlanan Savaş Lobisi’nin dağıtılması zorunlu hale 
gelmiştir.

Bu yönde atılacak ciddi ve samimi adımlar, yüzyıllardır, 
kardeşliğin ve uygarlığın beşiği olmuş Anadolu’da sevginin, 
bereketin ve dostluğun bir anda gür bir ormana dönüşmesi için 
yeterli olacaktır.

Bu ormanın, ülkemizi 21. yüzyıla taşımanın, sanayileşmenin ve 
kalkınmanın yegane zemini ve projesi olduğuna inanan TM-
MOB,

Bu projenin gerçekleştirilebilmesi için bütün bilgisi ve gücüyle 
çalışmayı, aydın olmanın, mühendis, mimar olmanın ve insan 
olmanın gereği olarak görmektedir.

DAHA DA GEÇ OLMADAN BARIŞ’I SAĞLAMAK İÇİN TÜM 
İNSANLARI BARIŞTAN YANA TARAF OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ.
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....YETER ARTIK....
çetelere karşı demokrasi için birlikteyiz

DİSK, KESK, TEB, TMMOB, TÜRMOB, TTB, MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ, 
ÇGD, ÇHD, HALKEVLERİ,  İHD, PSAKD’nin 19 Ekim 1998’de yaptıkları 
toplantıda alınan karar gereğince düzenlenen 3 Kasım SUSURLUK 
EYLEMİ, ANKARA’da Tandoğan Meydanı’nda başlayan yürüyüş ve 
sonrası düzenlenen miting, 6 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

3 Kasım eylemleri, İstanbul ve İzmir’de ise kitlesel basın toplantıları ile 
yapıldı.

Mitinge katılan bütün kuruluşların “Artık Yeter, Çetelere Karşı Demokra-
si İçin Birlikteyiz” sözünün yeraldığı tek pankart altında yürüdükleri 
eylemde, yine bütün kuruluşlarca ortaklaşa hazırlanan bir metin 
okundu. Gerek mitingin ortak sözü, gerekse ortak metin; eylemi gele-
neksel miting havasının dışına, bütün katılımcıların “biz” olduğumuz 
bir dayanışma iklimine taşıdı. İstanbul ve İzmir’de yapılan kitlesel basın 
toplantılarında da, aynı ortak sözün olduğu pankart taşındı ve ortak 
metin okundu.

Aralarında TMMOB’nin de yeraldığı meslek birlikleri, sendikalar, 
dernekler ve siyasi partilerin ortaklaşa hazırladığı ve 3 Kasım 1998 
günü Ankara’da yapılan mitingde, İstanbul ve İzmir’de yapılan basın 
toplantılarında okunan ortak bildiriyi sunuyoruz;

3 Kasım 1996  “ Susurluk “ kazasıyla başlayan gelişmeler, özgürlük, 
barış ve demokrasiden yana güçlerin yıllardır belirttiği “devlet içinde 
örgütlenmiş çeteler “ gerçekliğini gün ışığına çıkarmış,  Susurluğun bir 
kanser gibi  sistemin bütününü nasıl sardığı da yaşanmakta olanlarla 
gözler önüne serilmiştir.

İki yıllık bir süreç, bütün soruşturma ve adli süreçler, çetelerden hesap 
sorma, sorumluları tespit edip cezalandırma, bütün bağlantılarını 
ortaya çıkarmak yerine olayı kapatan, zamana yayarak unutturan ve 
giderek aklayan bir eksende seyretmiştir. 

Politikacı, bakan ve sermaye çevrelerinin doğrudan ya da dolaylı  
desteğiyle beslenip gelişen çetelerden oluşan ahtapotun kolları, fail-
lerin ve olayların ortaya çıkmasını engellemeye devam etmektedir.

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

Türkiye, çetelerin, itirafçıların, tetikçilerin, eroin tacirlerinin, silah 
kaçakçılarının, kara paracıların, rantiyecilerin, vurguncunun  yönettiği 
bir ülke durumuna gelmiştir. 

Devleti ele geçirmiş çıkar ittifakının yıllardır, uluslararası sömürü 
sisteminin de güdümünde bir yandan otoriter, diğer yandan siyaset, 
sermaye, mafya, ağa, aşiret, tarikat odaklarına kol kanat gerdiğini, 
bunları besleyip geliştirdiğini görmekteyiz.

Doğal ve toplumsal varlıklarımız bunlar tarafından yağmalanmakta, bir 
avuç hırsızın, vurguncunun haksız kazancına kazançlar katmak uğruna 
Kamu tesislerimiz, fabrikalarımız özelleştirmelerle bunlara peşkeş 
çekilmektedir. 

Çalışanlar, emekçiler  işten çıkarılmakta, milyonlarca insan açlık 
sınırının altında yaşamaya mahkum edilmekte, fabrikalar kapatılmakta, 
enerji santralleri ve dağıtım şebekeleri sermayeye devredilmekte, 
madenlerimiz siyanürcü çetelere teslim edilmekte, uluslararası 
nükleer çeteler, nükleer serüvenleri için sırada beklemekte, ulaşım 
politikalarımız otomotiv, petrol ve petro - kimya tekelleri tarafından 
yönlendirilmektedir.

Ulusal bağımsızlığımız, insanlık onurumuz çok uluslu şirketlerin 
insafına terk edilmekte, küreselleşme politikalarına teslim olunarak 

yeni sömürgecilik anlayışının gerekleri ve statüsü kabul edilmektedir. 

Küreselleşmenin yeryüzünü kasıp kavuran kara para sahiplerinin  
gözünde Türkiye’ nin müstesna bir yeri olduğu kesindir. Silah 
tüccarlarının Türkiye’ yi çok sevdiği kesindir. Emperyalist merkezlerin 
kapalı kapılarının ardında insanlığa karşı uğursuz plan yapanların 
Türkiye’ ye büyük önem verdikleri açıktır.

Dünyadan, evrensel kültürden, demokrasinin evrensel normlarının 
özünden, kendi olumluluk ve potansiyellerinden koparılmış Türkiye, 
bu yüzden emperyalist merkezlerce kollanmakta, kayrılmaktadır.

Çetelere, Rantiyecilere, Yağmacılara Artık Geçit Vermeyeceğiz... 

Ulusal ekonominin etkinliğini yükseltmek, sermayeyi tabana yaymak 
gibi sloganlarla,  kamuoyunun beynini yıkamaya dönük medya destek-
li yoğun kampanyalarla sürdürülen özelleştirmelerin neden ve kimler 
için yapıldığı anlaşılır hale geldi. Çete bağlantılı özelleştirmelerin 
gerçek yüzü ortaya çıktı.

Yıllardan beri izlenen yeni liberal politikaların sonucu; üretimden 
uzaklaşma, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik alanlarının özelleştirilmesi, 
kamu yatırımlarının yok edilmesi, kente göçün hızlanması, yüksek 
enflasyon, gelir dağılımındaki adaletsizlik olarak ortaya çıkmıştır. 
Çalışanları ve emekçileri ezen bu yapı bankacıyı, repocuyu, borsacıyı 
zengin etmiştir.

Türkiye’ nin 1998  bütçesiyle vergi gelirlerinin  % 70’ i  rantiye kesimine 
aktarılmış, kamusal üretim alanlarına dönük düzenleme ve yatırımlarla 
bir ilgisi kalmamıştır. 1999 bütçesi de, bütçe tasarısının makyajı 
silinirse, tüm bütçe vergi gelirlerinin faizlere aktarılacağını “müjdele-
mektedir!“

Yıllardan beri sürmekte olan savaş nedeniyle Türkiye Bütçesi’ nin 
önemli bir bölümü  silaha, topa ve tüfeğe ayrılmış, her gün giderek  
artan yoksulluğun, işsizliğin, sanayisizleşmenin kaynağında bu harca-
malar önemli bir yer tutmuştur.

Savaşın devam etmesi her şeyden önce ülkeyi çürütmeye başlamış, 
binlerce ölen insanın yanında, onbinlerce insan yaralanmış, sakat 
kalmış, işkenceler, faili meçhul cinayetler, insan hakları ihlalleri günde-
lik yaşamın gerçekleri haline gelmiştir.

Her türlü hukuksuzluğun olağan hale geldiği  koşullarda, savaştan rant  
elde eden çeteler oluşmuştur. Eroin ticareti, silah kaçakçılığı,  haraç, 
alacak tahsili, fidye için insan kaçırmalar ve her türlü karanlık ilişki bu 
çetelerin maddi kaynağını oluşturmuştur.

Artık Yeter ... Artık Biz Karar Vereceğiz...

Yağmaladıkları kaynaklarımız, kapattıkları  fabrikalar  baba’larının malı 
değildir. Bunlar  hepimizin toplumsal varlıklarıdır. Bu varlıklar; ülkenin 
tüm emekçilerinin kendi  emeklerinin, alın terlerinin ve vergilerimizin 
ürünü olarak yaratılmıştır. Bunların geleceğine bu ülke insanlarıyla, 
işçileriyle, emekçileriyle  artık biz karar vereceğiz.

Geleceğimizi ipotek altına almaya çalışan çetelerin örmeye çalıştığı 
bu karanlığı birlikte dağıtacağız. Bizi hapsetmeye çalıştıkları korku 
tünelinden birlikte kurtulacağız.

Ülkenin içine düştüğü sıkıntılara ve sorunlara çözüm bulması gereken 
Hükümet ve Parlamento etkisiz, çaresiz duruma düşmüş, sorunları 
çözen değil kendisi sorun haline gelmiştir.

Sorunun boyutları üç beş tane çetenin temizlenmesiyle çözülecek 
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boyutları aşmıştır.

Hepimiz biliyoruz ki bu işler sadece Çakıcılar, Çatlılar, Şahinler vb. gibi 
isimlerin işi değildir. Bu sicili bozukları, mevcut sistem yaratmaktadır. 
Çürümüşlüğün, kokuşmuşluğun harman olup yağmur gibi başımıza 
yağmasına, şeriatçı güçlerin gelişmesine ve başımıza bela hale 
gelmesine  neden olan bu sistem karşısında halkın  kendi özgücüne 
güvenmek dışında bir seçeneği kalmamıştır.  

Cinayetlerin, santajların, uyuşturucunun, kanun kaçaklarına verilen 
renkli pasaportların, triyonların, mafyanın, özelleştirmelerin, 1000 
operasyonların, hırsızlıkların içiçe geçtiği, birinin diğerini desteklediği 
ve beslediği bu sürecin, artık tersine çevrilmesi gerekmektedir.

Türkiye’ de hergün yeni çeteler üreten mevcut  sistem, 12 Eylül’le 
birlikte güçlendirilmiş ve bu güne gelinmiştir. 12 Eylül’ün kök salan ve 
kurumsallaşan ekonomik, siyasal ve hukuksal işleyişinin değiştirilmesi 
gerekmektedir. Bu süreci tersine çevirmek olanağı vardır.

Akıl almaz çıkarlar, sahtekarlıklar, yalancılıklar, takiyecilikler üstüne 
oluşturulmuş bu bataklığın kurutulması gerekmektedir. Hiçbirimizin 
susmaya ve beklemeye hakkı yoktur. Tehlikede olan aynı  zamanda 
bizim kendi çocuklarımızın da geleceğidir. 

Bugün Türkiye’ de milyon-
larca insan güvensiz bir or-
tamda ve umutsuzluk içinde 
yaşamaktadır. İnsanlık onu-
ru, yurt sevgisi ve dürüstlük 
anlayışı olan yurttaşlarımız, 
utançtan başını kaldıramaz 
hale gelmiştir.  

Bugün, Türkiye’ de; 
toplumsal yaşama  ait 
kararların belirlenmesinde, 
devlet denen aygıtı elinde 
tutan güç odaklarının 
dışında, çalışanların ve 
emekten yana kesimlerin 
istek  ve iradelerinin hiçbiri  
yansımamaktadır.

Bu tarihsel dönemde, bizler,  
çalışanların mesleki, sen-
dikal ve siyasal temsilcileri 
olarak,  ülkenin ve toplumun 
içine itildiği krizden ancak emekten yana güçlerin dayanışmasıyla 
ve ülke yönetiminde söz ve karar sahibi olmasıyla kurtulabileceğine 
inanıyoruz. 

Bizlere düşen görevin bilincinde ve farkındayız. Bugün emekten, 
özgürlükten, barıştan ve demokrasiden yana olan güçlerin gücüne 
güç, sesine ses  katacak milyonlar vardır.

Ortaklaşa bir çabayla, şiddetin, şovenizmin, militarizmin ve siyasal 
islamın  yıkıcı etkilerinden kurtulmak, özgürleşmek,  toplum olarak 
demokrasiye, adalete, dayanışmaya ve paylaşmaya dayalı bir barış 
ülkesi kurmak mümkündür. 

Bugün, milyonlarca insanın toplumun yeniden tasavvur etme ve 
kurma iradesini kullanacakları bir ortamın yaratılmasına ihtiyaç vardır. 
Bu ortamı yaratma yolunda kararlı olduğumuzu burada ifade ediyor ve  
ARTIK YETER  diyoruz.

Bugün, Çetelere Karşı Özgürlük, Adalet, Barış ve Demokrasi İçin Birlik-
teyiz. . . 

Bu ülkede demokrasi, özgürlük, laiklik, insan hakları  ve barış  tepeden 
inme değil, halkın ülke yönetimine ağırlığını koymasıyla yaratılacaktır.   

Türkiye’ nin içine sürüklendiği  karanlık tablo karşısında verilecek bu 
mücadeleyi  hem  insana insan onurunu yeniden kazandırmanın hem 
de coğrafyamızdaki beşbin yıllık uygarlığı kurtarmanın bir yolu olarak 
görüyoruz.

*Çetelerden, tetikçilerden ve hangi görevde olursa olsun işbirliği 
yapanlardan, göz yumanlardan hesap sorulmasını istiyoruz. 

*Doğal ve toplumsal varlıklarımızı yağmalamak, toplumu 
örgütsüzleştirmek ve geleceksizleştirmek demek olan tüm 
özelleştirme uygulamalarının iptal edilmesini istiyoruz. 

*Çetelerin yargılama süreçleri ve sonuçları toplumda ahlaki ve moral 
çöküntüler yaratmakta ve  güvensizlik duygusunu beslemektedir. 
Yurttaşlara karşı suç işleyen devlet memurlarını, işkencecileri ve 
katilleri koruma zırhına dönüşen, yargılamalarda ayrıcalık sağlayan, 
eşitlik ilkesine  aykırı Memurin Muhakematı Kanunu’nun yürürlükten 
kaldırılmasını istiyoruz.

* Çeteler tarafından işlenen pek çok suçun cezasız kaldığı 
anlaşıldığından bu suçların tanımlanması ve hakettiği cezaların 
getirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını ve DGM’lerin 
kaldırılmasını istiyoruz.

* Çetelerle ilgili yargılamaların, etkin, hızlı biçimde sonuçlandırılması 
için; siyasal iktadarın yargıya müdahale etmesine olanak veren düzen-
lemelerin kaldırılmasını, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesinin 
eksiksiz sağlanmasını istiyoruz.

* Halkın iradesinin parlamentoya yansımasını engelleyen % 10’ luk 
ülke barajının kaldırılmasını, Siyasi Partiler Yasası’ndaki anti demokratik 
hükümlerin ve siyasi partiler arası seçim ittifakını engelleyen yasaların 

değiştirilmesini istiyoruz.

*Demokrasinin ve siyas-
etin önündeki engellerin 
kaldırılmasını, çalışanları 
uygulanan sosyal ve 
ekonomik politikalar so-
nucu oluşmuş çöküntüden 
koruyacak, üretimi ve 
istihdamı artıran adil ve 
eşitlikçi bir ekonomik alt 
yapının hazırlanmasını, 
eğitim ve sağlık gibi 
temel kamu alanlarını ve 
sosyal güvenlik sistemini 
güçlendirecek bir bütçenin 
hazırlanmasını istiyoruz.

Emekçileri, ezilenleri ve 
onlarla aynı saflarda yer 
alanları yeni bir dünyayı  
kurmaya çağırıyor, Yeni 

Dünya Düzeninin ve onun insanlığa dayattığı bütün baskı, sömürü, 
şiddet ve eşitsizlik biçimlerinin ortadan kalkmasını savunuyoruz.

Siyasal ve toplumsal özgürlüğe yönelmiş bütünlüklü demokratik bir 
toplum projesinin her  alanda geliştirilmesinin  vazgeçilmez bir öneme 
sahip olduğunu savunuyor, 21.yüzyılın insanlığın eşitlik, özgürlük, 
baskı ve sömürüsüz bir dünya özlemini gerçekleştirmek için vereceği 
mücadelelerin yüzyılı  olacağına inanıyoruz.

Bu taleplerle oluşturduğumuz bu birlikteliğimizi güçlendirip 
genişletmeye ve ülke gündeminde söz ve karar sahibi olmaya kararlı 
olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.

Halkın kendi geleceğine, yaşamına karar vermesinin güzelliğiyle 
tanışacağı günler için birlikteyiz.
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5 Kasım 1936, İzmit SEKA Fabrikası Açıldı

8 Haziran 1998, SEKA Fidanlığı Koç-Ford’a Bedelsiz Devredildi

15 Temmuz 1998, SEKA Özelleştirme Programına Alındı

14 Eylül 1998, SEKA İzmit Müessesesi’nin Kapatılması Kararı Alındı

2 Ekim 1998, Kapatılma Kararı Açıklandı

2 Ekim 1998, SEKA İşçileri Direnişe Başladı

28 Ekim 1998, SEKA İzmit MÜessesesi’nin Kapatma Kararı Geri Alındı

S E K A  N E R E Y E  
G İ D İ Y O R ?

olan 1600 dönüm büyüklüğünde ve içinde 70 bin ağacın 
olduğu SEKA Orman Fidanlığı önünde yaptığı açıklamada, 
sermayenin daha çok para, daha çok kar elde etmesi için 
alınan bu kararın, ülkemizi felakete biraz daha yaklaştıran, 
geleceğimizi ipotek altına alan karar olduğunu belirtti. Yavuz 
ÖNEN, “Hem bağımsızlığımız lekeleniyor, hem de onurumuz ve 
demokrasi ayaklar altına alınıyor. Çokuluslu şirketler, kirliliğe 
ve sömürgeye dayalı yatırımlarının zemini olarak orman 
fidanlığını kullanacaklar. Bu yağma karşısında verilecek müc-
adele, siyanürcü çetelere karşı Bergama Köylülerinin verdiği 
onurlu mücadeleyi burada da vermek olacaktır” dedi.

Aynı gün TMMOB, Selüloz-İş ve siyasi partilerin katıldığı bir 
basın toplantısı düzenlenmiştir. Yine 18 Temmuz günü TMMOB 
Yönetim Kurulu hazırladığı bildiriyi İzmit sokaklarında dağıtmış 
ve düzenlenen yürüyüş ve mitinge katılmıştır.

İzmit’te dağıtılan bildiride;

“...Doğal kaynaklarımızın çeşitli rant projeleriyle 
yağmalanmasını, Türkiye’nin geleceği açısından kaygı verici 
olarak değerlendiren TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI 
BİRLİĞİ;

SEKA Orman Fidanlığı’nın, FORD otomotive peşkeş çekilmesini 
İZMİTLİLERİN yaşamına, onuruna ve geleceğine yapılan bir 
saldırı olarak ele almaktadır.

Bölgenin “Akciğeri” sayılan SEKA orman arazisindeki bin-
lerce ağacın yokedilmesi; tüm canlı türlerinin ortadan 
kaldırılmasına, doğal dengenin bozulmasına yolaçacak ve 
yaşamımızı tehdit altına sokacaktır.”

“...Siyasi iktidar, Orman Fidanlığı’nı FORD’a vererek, 
küreselleşmenin mantığına teslim olduğunu, çok uluslu 
şirketlere bu ülke kaynaklarını yağmalatmak için kendi 
yasalarını dahi çiğnemekten kaçınmayacağını, çok uluslu 
şirketlere ilan etmekte, yeni sömürgecilik anlayışının gerekleri-
ni, statüsünü kabul etmektedir.”

“...Kirliliğe ve sömürüye dayalı yatırımlarının zemini olarak da 

g
ü

n
-

SEKA Fidanlığı’nın Bakanlar Kurulu Kararı’yla Ford-Otosan 
Ortaklığı’na bedelsiz devri ile başlayan süreci, SEKA’nın 
özelleştirme programına alınması, SEKA İzmit Fabrikası’nın 
kapatılması ve kapatma kararına karşı işçilerin başlattığı direniş 
ve direnişe başta İzmit halkı olmak üzere ülke düzeyinde ver-
ilen yoğun destekler karşısında, hükümetin geri adım atmak 
zorunda kalması izledi. Özelleştirme Yüksek Kurulu, kapatma 
kararını 28 Ekim 1998’de geri aldı.

Çete bağlantılı özelleştirme uygulamalarının gerçek yüzünün 
ortaya çıktığı bir döneme de rastlayan SEKA İzmit Fabrikası’nın 
kapatılma kararına karşı emekçilerin ve emekten yana güçlerin 
bu direnişi; özelleştirme cephesine karşı elde edilmiş bir 
kazanımdır.

TMMOB, SEKA Orman Fidanlığı’nın Koç-Ford’a devri ile 
başlayan ve günümüze kadar süren bu süreci yakından izlemiş, 
doğal ve toplumsal varlıklarımızın yağması karşısında eylemli 
bir mücadele yürütmüş, SEKA direnişine destek vermiştir.

TMMOB YÖNETİM KURULU SEKA ORMAN FİDANLIĞI’NIN 
YAĞMASINA KARŞI EYLEM İÇİN İZMİT’TE

SEKA Orman Fidanlığı’nın devrine karşı İzmit’te başlayan tep-
kiler yaygınlaşmaya başlamış, TMMOB İzmit İKK bu karşı çıkışın 
örgütlenmesinde aktif olarak yeralmış ve konuyu TMMOB 
Yönetimi’ne ileterek, eylemlere katkı vermemizi istemiştir.

TMMOB Yönetim Kurulu, kurul toplantısının 18-19 Temmuz 
1998’de İzmit’te yapılmasına ve bölgede organize edilecek 
eyleme katılma kararı almıştır.

18 Temmuz 1998 günü İzmit İKK’nın hazırladığı program 
gereği TMMOB Yönetim Kurulu, bazı Oda Başkanı ve Yöneti-
cileri, TMMOB İzmit Yerel Birimleri, üyelerimiz ve İzmit 
Kent Kurultayı üyeleriyle birlikte İzmit Vapur İskelesi’nde 
toplanılarak teknelerle SEKA Fidanlığı’na hareket edilmiş ve 
fidanlık önünde basın açıklamaları yapılmıştır. 

TMMOB Başkanı Yavuz ÖNEN, İzmit Körfezi’ne 2,5 km cephesi 
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Orman Fidanlığı’nı kullanacaklar. Bu Fidanlık ülke insanının 
toplumsal bir varlığıdır. Bu varlık; ülkenin tüm emekçilerinin 
kendi emeklerinin, alınterlerinin ve vergilerimizin ürünü olarak 
yaratılmıştır. 

Bu varlığın geleceğine toplumun bütünü karar verebilir. 
Toplum adına hiçbir irade, burayı, ne adına ve ne için olursa 
olsun, hiç bir kimseye peşkeş çekme hakkına sahip değildir.” 

“...Mühendisler ve Mimarlar olarak, bu ülkenin insanları 
olarak, sahip olduğumuz temel haklarımızı kullanarak SEKA 
Fidanlığı’nın yağmalanmasını engelleme konusunda kararlı 
olduğumuzu  belirtiyor, İzmitlilerin verdikleri mücadelede 
birlikte olduğumuzu ilan ediyoruz.”

19 Temmuz’da TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı İzmit’te 

yapılmıştır.

25 Temmuz 1998 günü Ankara’da TMMOB önünde İzmit İKK 
ve Kent Kurultayı üyelerinin de katılımıyla kitlesel bir basın 
açıklaması yapılmış, hazırlanan bildiri Kızılay çevresinde 
dağıtılmıştır.

Kızılay Çevresi’nde dağıtılan bildiriden bölümler sunuyoruz:

“...İnsanlık ve Doğa Paranın Egemenliğine Sokulamaz…”

“...Tıpkı, bir zamanlar içinden tatlı sular akan ırmaklarımızın 
çöp ve zehirlerle dolduğu, topraklarımızın yokedildiği gibi bu 
doğal varlığımız da yokedilmek istenmektedir.

Daha çok para, daha çok kar uğruna alınan bu kararlar ülkemizi 
felakete biraz daha yaklaştırmakta, geleceğimiz ipotek altına 
alınmaktadır.”

“...Bu Devir Anayasa’ya ve Yasalarımıza Aykırıdır…”

“...Çokuluslu şirketlerin çevre kirlenmesine yol açan teknolojik 
yatırımlarını, kendi ülkelerinde çevre bilinci ve eylemliliğin 
gelişmesi nedeniyle yapamadıklarını, az gelişmiş ülkelere 
kaydırdıklarını biliyoruz.

Bu şirketlerin emek-yoğun, enerji-yoğun yatırımlarını az 
gelişmiş ülkelere kaydırmaları, zehirli atıkları oralara gönder-
meleri insanlığı ve uygarlığı bir yıkımın eşiğine getirmiştir.”

“...Bu yağma karşısında verilecek mücadeleyi hem coğrafyamızı 
ve uygarlığı kurtarmanın hem de insana insan onurunu 
yeniden kazandırmanın bir yolu olarak görüyoruz.

Mühendisler ve Mimarlar olarak, bu ülkenin insanları 
olarak, sahip olduğumuz temel haklarımızı kullanarak SEKA 
Fidanlığı’nın yağmalanmasını engelleme konusunda kararlı 
olduğumuzu belirtiyor, İzmit’lilerin verdikleri mücadelede 
birlikte olduğumuzu ilan ediyoruz.”

TMMOB, İzmit ve Ankara’da yaptığı eylemliliklerde sorunun 
SEKA Orman Fidanlığı’nın devriyle sınırlı olmadığını, fidanlığın 
peşkeş çekilmesiyle başlayan sürecin SEKA Fabrikaları’na kadar 
uzanacağını vurgulamış, sıranın SEKA İzmit Fabrikası’nda 
olduğunu belirtmiştir.

SEKA İZMİT FABRİKASI KAPATILIYOR

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) 15 
Temmuz 1998 tarih ve 98/51 sayılı kararı 
ile özelleştirme programına aldığı SEKA’nın 
başına beklenen geliyor, SEKA İzmit 
Fabrikası ÖYK’nın 14.9.1998 tarih 98/71 
sayılı kararı ile kapatılıyordu.

ÖYK’nın bu kararıyla;

“1. İzmit Müessesesinin kapatılmasına,

2. Bu müessesede çalışan işçilerin tüm 
yasal haklarının SEKA Genel Müdürlüğü 
tarafından ödenerek iş akitlerine son ver-
ilmesine,

3. İzmit Müessesesi ve genel müdürlük 
arazisine İzmit Büyükşehir Belediyesi’nce 
EK’teki imar paftası üzerinde ölçekli olarak 
işaretlenen imar fonksiyonlarının veya 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 
talep edilecek İmar fonksiyonlarının yüklen-
mesi ve imar alanında gerekli değişikliklerin 
yapılmasını müteakip, toplam 223.150 m2 

arazilerin yeşil alan, spor ve kültür alanları olarak muhafaza ed-
ilmesi kaydıyla, 4046 Sayılı Kanun’un 2/i maddesine istinaden 
bedelsiz olarak belediyeye devredilmesine,

4. Devir işlemlerinin SEKA Genel Müdürlüğü tarafından yerine 
getirilmesine”

karar veriliyordu.

Özelleştirme Yüksek Kurulu; Başbakan’ın Başkanlığında, 
Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, Devet Bakanları Güneş 
Taner, Işın Çelebi, Zekeriya Temizel ve Yalım Erez’den oluşan bir 
kuruldur.

ÖYK KARARI KENT PLANLAMASI İÇİN BİR İBRET BELGESİDİR

SEKA İzmit Fabrikası’nın alanı 1.200.000 m2’dir. Bu alanın 
223.150 m2’si İzmit Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmekte, 
geride kalan 1 milyon m2’lik alan için, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı tarafından talep edilecek imar fonksiyonları 
için imar planında gerekli değişikliğin yapılması karara 
bağlanmaktadır.

Kent imar planları, ÖİB’nin gerekli gördüğü imar 
değişikliklerinin yapılacağı kağıt parçaları değildir. Şehircilik 
ilkeleri, planlama kuralları, kent halkının iradesi yok sayılarak 
alınmış bu karar aynı zamanda evrensel planlama değerlerine, 
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na da aykırıdır. 

Seka’nın Bedelsiz Devri Basın Açıklaması/TMMOB Önü/7 Ekim 1998
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Özelleştirme adı altında kamu kaynaklarımızı yağmalayanlar, 
kent yaşamınıda yağmalamak istemektedir.

Özelleştirme Yüksek Kurulu, özelleştirme değil SEKA 
Fabrikası’nı kapatma kararı almaktadır. Bu karar, özelleştirme 
konusunda izlenen pervasızlığın nerede duracağı bilinmeyen 
gözü kararmışlığın belgesidir.

KAPATILAN SEKA, YÜKSEK İMAR HAKLARIYLA RANTİYELERE 
SUNULACAKTI

Bu oyun İZMİT SEKA işçilerinin, üretimi devam ettirerek 
başlattıkları direnişle şimdilik bozuldu. SEKA çalışanlarının 
başlattığı bu direnişe destekler yağmur gibi yağmaya başladı, 
dalga dalga ülkeye yayıldı.

Kapatılma Kararı’nın açıklandığı 2 Ekim 1998 günü başlayan 
direnişe, TMMOB birikimi ve gücüyle destek verdi. Fabrikadan 
çalışan üyelerimizle, 7 Ekim 1998 günü fabrikada yapılan 
toplantıya, TMMOB 2.Başkanı Celal BEŞİKTEPE, İzmit İKK 
Sekreteri Serhat GİRGİN, TMMOB İstanbul ve İzmit Yerel Birim 
Yöneticileri, üyeleri ve işçi temsilcileri katıldı.

Direnişe Dayanışma desteğimizi ifade eden, TMMOB’nin 
hazırladığı; “RANTİYECİLERE, YAĞMACILARA, HIRSIZLARA 
GEÇİT VERMEYECEĞİZ... GÜN DAYANIŞMA GÜNÜDÜR” yazılı 
pankartımız fabrika binasına asılmıştır.

Fabrikanın dünü, bugünü ve geleceği konusunda zengin biri-
kime sahip olan TMMOB üyeleri, direnişe desteğin, kapsamlı 
bir SEKA Raporu hazırlanarak fabrikanın geleceğine sahip 
çıkılmasıyla sürdüreceklerini kararlaştırdıkları toplantıdan 
sonra, Celal Beşiktepe işçilere hitaben bir konuşma yaparak, 
TMMOB’nin basın açıklamasını okudu.

Çalışanların örgütlülüğünün dağıtılmasını ve toplumun 
dayanışmasının, gelecek tasavvurunun elinden alınmasını 
amaçlayan özelleştirmelerin gerçek yüzünün ortaya çıktığını 
ifade eden Celal Beşiktepe, bu direnişin, insanlık onurumuza, 
geleceğimize birlikte sahip çıkan haklı ve meşru bir zeminde 
yapıldığını belirterek “kendi geleceğimize sahip çıkmak, 
emekçilerin, çalışanların gerçek gücünü ortaya koyarak içine 
sürüklendiğimiz karanlık tabloyu tersine çevirmek zorundayız” 

dedi. TMMOB’nin yıllardır 
oluşturduğu birikimi ve gücüyle bu 
haklı direnişin yanında ve içinde 
olduğunu belirten Celal Beşiktepe, 
aşağıdaki basın bildirisini okudu;

“Rantiyecilere, Yağmacılara, 
Hırsızlara Geçit Vermeyeceğiz…

İzmit Seka Fabrikası kapatılarak 
Cumhuriyetin kazanımları ortadan 
kaldırılmak isteniyor.

Ulusal ekonominin etkinliğini yük-
seltmek, sermayeyi tabana yaymak 
gibi sloganlarla, kamuoyunun bey-
nini yıkamaya dönük yoğun kam-
panyalarla başlatılan özelleştirmeler 
tüm hızıyla devam ediyor. Doğal 
ve toplumsal varlıklarımız, devletin 
küçültülmesi programı kapsamında 
rantiyelere peşkeş çekiliyor.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca 
21 Ağustos 1998’de yayınlanan 
“Türkiye’de Özelleştirme” raporunda; 
1986-1987 yılları arasında yapılan 

özelleştirmeden 4.8 milyar dolar elde edildiği buna karşılık 4.6 
milyar dolar harcandığı açıklanmıştır.

Özelleştirmeler, sermaye çevreleri lehine rant  oluşumu ve 
kaynak transferi mekanizmalarına dönüşmüştür. Bir avuç 
vurguncunun daha çok para, daha çok kar elde etmesi 
uğruna yapılan özelleştirmelerle geleceğimiz ipotek altına 
alınmaktadır.

Dün, içinde 70 bin ağacın bulunduğu SEKA Orman Fidanlığı’nı 
FORD-KOÇ otomotive peşkeş çekenler bugün, SEKA İzmit Tes-
islerini kapatmakta ve 1800 işçinin işine son vermektedirler.

1936 yılında kurulan ve 62 yıl boyunca Türkiye’ye 8 fabrika 
kazandırmış SEKA İzmit Fabrikası Cumhuriyetin en önemli 
kazanımlarından biridir. Bu tesis, bugün 1940’ların teknolojisi 
ile üretim yapmaya terkedilmesine rağmen, %75 kapasite ile 
çalışmakta ve yılda 14 trilyon TL ciro yapmaktadır.

Hükümeti, parlamentoyu ve siyasi partileri bir kez daha 
uyarıyoruz.

Özelleştirme Yüksek Kurulunun aldığı bu kapatma kararı 
kaldırılmalı, tesisin teknolojisi yenilenerek üretiminin sürdürül-
mesi sağlanmalıdır.

Bir avuç rantiyecinin, vurguncunun çıkarı için yaşamımızın ve 
geleceğimizin karartılmasına artık izin veremeyiz. Çalışanların 
kapatma kararına karşı başlattıkları ve meşruiyet zeminine 
dayanan bu haklı direnişini destekliyoruz.”

SEKA’nın kapatılması ile ilgili olarak Kocaeli’nde bulunan 
meslek örgütleri temsilcileri ile birlikte TMMOB’ye bağlı 
odaların Kocaeli birimleri ve TMMOB Kocaeli İKK ortaklaşa bir 
basın açıklaması yapmışlardır. Bu basın açıklamasının bazı 
bölümleri aşağıdadır;

“...SEKA KAPATILMAMALI

GENEL MÜDÜRLÜK TAŞINMAMALIDIR

Ülkemizdeki kağıt karton üretiminin %50’sini temsil eden 
SEKA’nın sahip olduğu olanakları yıllardır uygulanan kamu 
finansman politikaları ve tasarruf genelgeleri nedeniyle 
kullanamadığı bir gerçekliktir. Kurumun ihtiyacı olan teknolojik 
iyileştirme projelerinin önündeki mevzuat engellerini ortadan 
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Akkuyu Nükleer Santral Projesi için nükleer tekellerin verdikleri teklifle-
rin karara bağlanacağı sözlerinin ortalıkta dolaşmaya başladığı gün-
lerde, çevre platformları, meslek birlikleri, nükleer karşıtları, Akkuyu’da 
8-9 Ağustos’ta şenliğe ve eyleme hazırlanıyordu.

Akkuyu Büyükeceli Köyü’nde 9 Ağustos’ta kitlesel bir buluşma 
gerçekleşti. Yöre halkı üzerinde günler önce başlatılan baskıların izleri 
hemen göze çarpıyordu. Köylü tedirgin edilmişti ve katılımı bir önceki 
yıla göre azdı. Güvenlik güçleri tarafından tamamen abluka altına 
alınan küçücük köy meydanına zorlukla giriyordu insanlar. Büyüke-
celi Köyü’ne tehlike yaratmak için değil, asıl tehlikeden korumak için 
akıyordu insanlar.

Akdenizin bayıltıcı Ağustos sıcağında konuştu insanlar. Köy 
meydanından yükselen sesler sahip çıkıyordu ülkenin bağımsızlığına. 
Meslek, çevre ve nükleer karşıtı örgütlerin temsilcileri, “Enerji 
kaynaklarımız yeterlidir, nükleer enerji teknik bir zorunluluk değil, 
siyasi bir tehcihtir. DÜNYA nükleer enerjiden vazgeçerken, TÜRKİYE’de 
nükleer santrallar kurulmak İsteniyor” diye yükseltiyordu seslerini.

TMMOB’nin örgütsel olarak içinde yer aldığı eyleme Yönetim Ku-
rulu üyelerinden Yusuf BULDU, Cemalettin KÜÇÜK, 2. Başkan Celal 
BEŞİKTEPE, Oda Yöneticileri, Mersin ve Adana İKK’ları ve üyelerimiz 
katıldılar. TMMOB’nin hazırladığı “Nükleer Çetelerin Nükleer Serüve-
nine İzin Vermeyeceğiz” başlıklı broşür ile Oda yayınlarının dağıtımının 
yapıldığı şenlikli mitingde Celal Beşiktepe TMMOB adına bir konuşma 
yaptı. Birlik haberlerinin özel sayısını özet olarak aşağıda yayınlıyoruz;

“...Türkiye, gelecek kuşakları da ciddi ipotek altına alacak yeni bir 
serüvene doğru sürüklenmek isteniyor. Bu yeni tehlikeli serüven 
nükleer enerji santrallarıdır. Susurluk kazasından sonra bir başka kaza 
senaryosu da nükleer çetelerce hazırlanmaktadır.

Nükleer Enerji Üretimi Bugün Teknik Bir Zorunluluk Değil...Tamamen 
Siyasi Bir Tercihtir.

TEAŞ verilerine göre 21.137 megawatt toplam kurulu gücümüze 
karşılık tüketimimiz yıl içinde 14.145 megawatt’dır. Yani tüketim 
gücünün %49 fazlası kurulu gücümüz mevcuttur.

Türkiye’de birincil enerji kaynakları yeterince etkin kullanılmamaktadır. 
Bugün hidrolik potansiyelimizin sadece %20’si, linyit potansiyelimizin 
de %30’u kullanılmaktadır. Yani günlük fiili tüketimimizin %49 fazlası 
kurulu güce ve bugünkü kurulu gücümüzün 3 katı kadar hidrolik ve 
termik kaynaklara sahip bulunmaktayız.

Enerji Altyapısına Yatırım Yapmayarak Sistemi Çökme Noktasına Get-
irenler Çözümün NÜKLEER ENERJİDE Olduğunu İddia Etmektedirler.

Kendi ülkesinde nükleer atıkları ne yapacağını tam 40 yıldır çözememiş 
olan nükleer çeteler, TEAŞ ve TAEK’le elele Türkiye’yi NÜKLEER ATIK 
ÇÖPLÜĞÜ OLARAK KULLANMAK İSTİYOR.

Soruna ekonomik, sosyal, ekolojik, insan sağlığı açısından 
yaklaşıldığında, nükleer enerjinin Türkiye için savunulur bir yanı 
olmadığına inanan TMMOB,

* Bugün hiç zaman kaybetmeden tüketim alışkanlıklarının 
sorgulanmasını, iletim ve dağıtım hatlarındaki kayıpların önlenmesini 
ve verimliliğin artırılmasını,

* Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları bakımından önemli bir potan-
siyeli barındırmaktadır. Güneş, rüzgar, jeotermal ve diğer kaynaklara 
yönelik araştırma-geliştirme sürecinin işletilerek, gerekli kaynakların 
ayrılmasını,

* Türkiye’nin dışa bağımlılığını artıracak nükleer santral serüvenininden 
vazgeçilmesini öncelikle Akkuyu Santral İhalesi’nin durdurulmasını, 
yatırımlarda yöre halkının onayının alınma zorunluluğunun 
uygulanmasını,

* Enerji miktarı, türü, teknolojisi gibi planlamalar, zararlar sadece siyasi 
ve bürokratik erk tarafından değil, bilim çevreleri, meslek odaları ve 
halkın da katılabileceği kurumlaşmalarla oluşturulan bir konseptle 
belirlenmesini, savunmaktır.”

N ü k l e e r  Çetelerin

Nükleer Serüvenine

İzin Vermeyeceğiz...
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TÜRKİYE DEMOKRASİ KURULTAYI 
ÇALIŞMALARI

örülen yerel kurultaylar süreci ile gelişecektir. 

Toplumda yaygınlaşan yılgınlığı, duyarsızlığı aşmaya, 
halkımızın sorularına yanıtlar üretek onunla bütünleşmeye, de-
mokrasinin kanallarını çalışanlar lehine genişletmeye kararlıyız.

Toplantıda, içinde DİSK, KESK, TMMOB ve HALKEVLERİ’nin 
yeraldığı Yürütme Kurulu 3 Kasım Susurluk Mitinglerini düzen-
lemek için görevlendirildi.

22 Ekim 1998 günü DİSK, KESK, TEB, TMMOB, TÜRMOB, TTB, 
Mülkiyeliler Birliği, ÇGD, ÇHD, İHD, Pir Sultan Abdal Kültür 
Derneği ve Halkevleri’nin ortaklaşa yapmış oldukları Türkiye 
Demokrasi Kurultayı basın açıklaması aşağıdadır;

“Türkiye, insan haklarının ihlal edildiği, demokratikleşmenin 
gündemden çıkarıldığı, muhalif düşüncelerin ve örgütlenmel-
erin yasaklandığı, can güvenliğinin bulunmadığı temel hak ve 
özgürlüklerin, barışın dışlandığı bir ülke konumundadır. “Kriz 
Merkezi” ve “İller İdaresi” düzenlemeleriyle Türkiye olağanüstü 
bir  rejimle yönetilmeye çalışılmaktadır. 

Bugün işçi, köylü, kamu çalışanı, öğrenci vb. toplumsal 
bileşenler bastırılmış, çeteler, çete liderleri, itirafçılar, te-
tikçiler, uyuşturucu kaçakçıları, kara paracılar, silah tüccarları 
ülkeyi yönetir duruma gelmiştir. Yıllardan beri barış, de-
mokrasi, adalet, eşitlik, özgürlük savunucuları cezalandırılmış, 
şoven milliyetçiler, tarikatçılar, militaristler desteklenmiş, 
güçlendirilmiştir.

Yaşanan ağır enflasyon ve düşük gelir politikaları gelir 
dağılımını bozmuş, çalışanları ve ücretli kesimleri ezmiş, buna 
karşılık bankacıyı, borsacıyı, repocuyu zengin etmiştir. Üretken 
yatırımlar tamamen durmuş, işsizlik, açlık yaygınlaşmıştır.

Yıllık bütçelerin kamusal üretim alanlarına yönelik düzenle-
meler ve yatırımlarla bir ilgisi kalmamıştır. 1999 bütçesi de iç 
ve dış borçları, faizlerini ve savunma giderlerini karşılayan bir 
belge olacaktır.

Devletin çetelerin eline geçmesi, özelleştirmelerde ve kamu 
ihalelerinde rüşvetin ve mafyanın etkin olması toplumu 
umutsuzluğa düşürmüştür.

Ülkenin içine düştüğü sıkıntılara ve sorunlara çare bulması ge-
reken Hükümet ve Parlamento etkisiz, çaresiz duruma düşmüş, 
sorunları çözen değil kendisi sorun haline gelmiştir.

Bu tarihi evrede ve bu koşullarda bizler çalışanların temsil-
cileri olarak ülkenin ve toplumun bu krizden ancak emekten 
yana güçlerin dayanışmasıyla ve ülke yönetiminde söz ve 
karar sahibi olmasıyla aşılabileceği, ülkede yaşanan sorunların 
insan haklarına saygılı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti 
anlayışı içinde çözülebileceği inancını taşıyoruz. Bizler, bu 
temel hedefe yönelik bir süreci bir araya gelerek yeniden 
başlatıyoruz. Bu birlikteliğin öncelikli programı şöyledir:

1) 3 KASIM 1998 Salı günü başta Ankara olmak üzere SUSUR-

k
u

r
u

l
-Türkiye’nin içine sürüklendiği karanlık tabloyu, Susur-

luk Kazasıyla başlayan ve sistemin bütününü saran çe-
teleri, toplumsal muhalefet üzerinde sürdürülen baskıları, 
özelleştirmeleri, 1999 yılı bütçesini, genel ve yerel seçimleri 
değerlendiren bu örgütler, bu karanlık sürecin tersine çevr-
ilmesini sağlamak için birikim ve güçlerini birleştirme kararı 
aldılar.

Ülke gündeminde söz ve karar sahibi olmaya kararlı olduklarını 
belirten örgütler, “ “topluma güven ve umut verecek 
bir iradenin örgütlendirilmesi ve ortaya çıkarılması için, 
oluşturduğumuz birlikteliğimizi güçlendirip, genişleteceğiz” 
dediler.

Bu toplantıda Türkiye Demokrasi Kurultayı 3 Kasım 1998’de, 
başta Ankara olmak üzere Susurluk Kazasıyla Ortaya Çıkan 
Çetelere Karşı Miting kararları alındı.

TÜRKİYE DEMOKRASİ KURULTAYI
Ülkede yaşanan bunalım hergün biraz daha artmakta, sorunlar 
altından kalkılamayacak düzeye ulaşmaktadır.

Sorunlara yanıt bulması gereken ekonomik, siyasal ve sosyal 
yapı çökmüş, insanlarımız var olan sistemin yarattığı sorunlar 
altında çaresizliğe itilmiştir.

Yaşanan ağır enflasyon ve uygulanan ekonomi politikaları gelir 
dağılımını bozmuş, çalışanları ve ücretli kesimleri ezmiş, işsizlik, 
açlık, sağlık sorunları yaygınlaşmıştır. Bunlara karşı iktidar 
olanağına sahip olanların bulduğu çözüm yolu doğal olarak 
yükselecek toplumsal muhalefeti bastırmak için demokrasiyi 
gündemden kaldırmak, muhalif düşünce ve örgütlenmeleri 
yasaklamak temel hak ve özgürlükleri kısıtlamak olmaktadır.

Bütün bu olumsuzlukları aşmak için, sorunları yaşamda 
paylaşan sınıf ve katmanların emekten yana olan demokratik 
örgütleri eylemde birleşme kararı almışlardır. Türkiye De-
mokrasi Kurultayı bu eylem ve güç birliğinin adıdır.

Örgütlerimiz, ülkemizde insan haklarına saygılı demokratik, 
laik, sosyal hukuk devleti anlayışının yerleşmesinde, demokra-
sinin tüm kurum ve kurallarıyla yaşama geçirilmesinde söz ve 
karar sahibi olmak için emekten yana güçlerin dayanışma ve 
eylem birliğini kaçınılamaz bir zorunluluk olarak görmekte-
dirler.

Demokrasi mücadelesi dinamik bir süreçtir. Bu süreç içerisinde 
bazı olay ve olgular ön plana çıkarak ülkenin geleceği ve 
dolayısıyla demokrasi mücadelesinin gündemini oluştururlar.

Örgütlerimiz bu süreci yakalamak, gündemi izleyen değil, 
gündemi oluşturan ve siyasi yaşamı belirleyen konuma gelm-
eye kararlıdır. Türkiye Demokrasi Kurultayı bu süreci izleme ve 
müdahale etme olanaklarını yaratacak sürekli eylemliliktir.

Kuruluşlarımız ARTIK YETER demektedirler. Bu kararlılıkla 
Türkiye Demokrasi Kurultayı ülke genelinde tabandan yukarı 
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LUK KAZASIYLA ORTAYA ÇIKAN ÇETELERE KARŞI MİTİNGLER.

2) KASIM  ayı içinde erken yerel ve genel seçimlerle il-
gili pekçok  İl’de toplantılar ve bu toplantı sonuçlarını 
değerlendirmek üzere Ankara’da bir MERKEZİ KURULTAY.

3) Türkiye’nin genel sorunlarıyla ilgili, tarihi sonradan be-
lirlenecek bir TÜRKİYE DEMOKRASİ KURULTAYI, düzenlenecek-

tir.”

Türkiye Demokrasi Kurultayı Yürütme Kurulu DİSK, KESK, 
TMMOB ve HALKEVLERİNDEN oluşmaktadır. Yürütme Kurulu 
Sekreterliğini ise TMMOB sürdürmektedir.

TÜRKİYE DEMOKRASİ KURULTAYI YEREL KURUL-
TAYLARIN DÜZENLENMESİ 

I. Türkiye Demokrasi Kurultayı Yürütme Kurulu yerel kurultay yapılacak 
İl merkezlerini ve bu merkezlere bağlı İlleri, bu merkezlerde hangi 
örgütlerin koordinatörlük üstleneceğini (örgütlerin bildirimlerine göre) 
belirlemiştir.

II. Koordinatör Örgütlerin Görevi:

. Yerel kurultayların düzenlenmesinde koordinatörlüğü üstlenen örgüt-
ler Yerel Kurultay düzenleme çalışmalarını başlatmak için İlde bulunan 
diğer örgütleri, çalışmaları başlatmak amacıyla  bir araya getirmek,

. İllerinde yerel kurultay düzenleyici örgüt temsilcilerinin düzenleme 
kurulu ve onun içinden yürütme kurulu gibi gerek görülen işlevsel 
kurulların oluşmasını sağlamak.

. Merkezi kurultaylarla yerel kurultaylar arasında yatay-düşey ilişki ve 
iletişimi sağlamakla yükümlüdürler.

III- Yerel Kurultay Düzenleme Kurulları

Düzenleme Kurulları yerel kurultayların olabildiğince yoğun 

katılımlarla toplanmasını, Kurultay çalışmalarının ve Kurultay 
kararlarının kamuoyuna etkin ve yaygın olarak aktarılmasını sağlamak 
için gerekli işlevleri yaşama geçirmekle yükümlüdürler.

. Düzenleme kurulları İllerinde bulunan, merkezi düzeyde kurultay 
çalışmalarına katılmamış olsa bile, sendika, meslek birliği, demokratik 
örgüt ve derneklerden uygun gördüklerine kurultaya ve düzenleme 
kurultaylarına katılma çağrısı çıkarmaya yetkilidirler.

. Siyasi partilerin kurultay düzenleme kurullarında yer almaması 
Türkiye Demokrasi Kurultayı Düzenleme Kurulu kararıdır. Bu nedenle 
siyasi partiler yerel kurultay düzenleme kurullarına çağrılmayacaktır.

. Düzenleme kurulları yerel kurultayların toplanma tarihini belir-
leyecektir. Yerel kurultaylar en geç 29 Kasım 1998 de tamamlanmış 
olacaktır.

IV- Yerel Kurultayların Bütçesi

Yerel kurultay bütçesi düzenleme kurullarınca belirlenecek ve örgütler 
arasında paylaşılacaktır. 

(Yürütme Kurulumuz, ülke siyasetine ağırlık koyup demokratik 
kazanımlar sağlamayı amaçlayan böylesine önemli bir eylemde, 
harcamaların her örgütün ekonomik gücüne göre bölüşülmesini 
örgütler arası dayanışmanın bir göstergesi olarak yaşama geçirilmesini 
talep olarak sunmaktadır)

V- Yerel Kurultayların Gündemi

1. Başkanlık Divanı Seçimi, 1 Başkan, 1 veya 2 Başkan Yardımcısı, 2 veya 
4 Yazman

2. Kurultay gündem maddelerinin görüşülmesi

- Seçimlerin demokratikleştirilmesi, Siyasi Partiler Yasası’nın 
demokratikleştirilmesi, 1999 Bütçesi, Özelleştirme (Bu kapsamda yer 
alan konuların ülkenin geleceği yönünde önem taşıyan konular üzeri-
nde somut görüş ve öneriler tartışılacaktır.)

3-Kurultay Bildirgesi ve Deklerasyonu

4-Delege seçimi (Tarihi 30 Kasım 1998’den, yerel kurultayların 
tamamlanmasından sonra belirlenecek olan Türkiye Demokrasi 
Kurultayı’na katılacak delegelerin seçimi.)

Bu dört madde yerel kurultayların asgari gündemini oluşturmaktadır.

Türkiye Demokrasi Kurultay Delegeliği

i- Kurultay Düzenleme Kurulu ve il koordinatörleri Ankara’da toplana-
cak olan Türkiye Demokrasi Kurultayı delegeleridir.

ii- Kurultaya katılan üyelerden delegelerin seçilmesi.

Delegelerin Belirlenmesi:

(Bu konu Türkiye Demokrasi Kurultayı Düzenleme Kurulu’nda 
görüşülmemiştir. Yerel kurultaylarda bu konuda karşılaşılacak sorular 
için Yürütme Kurulumuzun önerisidir.)

Her örgüt kurultaya katılan üyesi oranında delege seçme hakkına 
sahip olacaktır. Delege seçimine esas alınacak katılım sayısı iki grupta 
değerlendirilmiştir.

1. Grup: Ankara, İstanbul, İzmir İlleri

Bu üç İlin yerel kurultaylarında , her örgüt kendi adına Kurultaya 
katılan her otuz kişiye karşılık bir delege üzerinden,

2.Grup: Diğer İllerde bu oran her örgütün 15 kişilik katılımına karşılık 
bir delege üzerinden hesaplanarak belirlenecektir.

VI. Yerel Kurultay Tutanakları

Yerel kurultaylarda dile getirilen görüş, öneri ve taleplerin kalıcı 
olabilmesi için, mümkünse, her toplantıda kayda geçirilmesi çok yararlı 
olacaktır.

Bu tutanaklar örgütlerin kararlı olarak yürütecekleri ortak demokrasi 
mücadelesinin değerli belgelerini oluşturacaktır.

VII.Yerel Kurultay Koordinatörleriyle Ortak Toplantı.
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Akkuyu’da Buluşalım...”

EGO 7. Uluslararası 
Doğal Gaz Kongresi

11-12 Eylül ’98 tarihler-
inde Ankara’da EGO 
tarafından 7. Uluslararası 
Doğalgaz Kongresi 
düzenlendi. Kongrenin son 
oturumunda yapılan pan-
ele TMMOB’nin verdiği 
görev ve yetki ile TMMOB 
adına Makina Müh-
endisleri Odası Başkanı 
Mehmet SOĞANCI katıldı. 
Mehmet SOĞANCI pan-
elde yaptığı konuşmada 

Türkiye Doğalgaz Enstitüsü veya Doğalgaz Sürekli Komitesi 
olarak isimlendirilebilecek bir yapının karşılaşılan sorunların 
çözümünde önemli olduğunu belirterek, böylesi bir yapının 
nasıl olması gerektiği konusunu tartışmaya açtı. Panelde 
BOTAŞ, İGDAŞ, EGO, İZGAZ ve AGDAŞ yetkilileri de 
konuşmacı olarak yer aldı.

Ankara Kent Konseyi Çalışmalarını Sürdürüyor

Ankara Kent Konseyi Girişimi 15.09.1998 tarihinde basın 
toplantısı yaparak çalışmalarını başlattı. Ankara Kent Kon-
seyi Sekreteryası’nda, Peyzaj Mühendisleri Odası, Makina 
Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası Ankara Şube, Genel-İş 
Sendikası Ankara Bölge Başkanlığı ve Muzaffer SARAÇ bu-
lunuyor. Sekreterya adına Ankara Kent Konseyi Girişimi’nin 
sekreterliğini TMMOB Makina Mühendisleri Odası yürütüyor. 

Ankara Kent Konseyi  yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda her 
çarşamba bir basın açıklaması yapıyor.

KOSGEB Toplantısı

15.09.1998 tarihinde KOSGEB Genel Kurul Üyeleri’nin 
çağrıldığı, KOSGEB’in yasayla verilmiş görevlerinin yerine 
getirilmesi kapsamında fonksiyonlarının gözden geçirildiği 
bir toplantı yapıldı. KOSGEB Genel Kurul Üyeleri’nden TM-
MOB, Makina Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri 
Odası, Metalurji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri 
Odası temsilcilerinin de katıldığı toplantıda TMMOB-
KOSGEB Protokolü, Mühendis istihdam eden KOBİ’lere 
kaynak aktarımı, KOBİ’lere Eğitim Yardımı uygulamaları, 
KOSGEB’de çalışan mühendislerin statü ve yer değişikliği 
durumları, vb. konular görüşüldü.

16 Ekim Dünya Gıda Günü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, BM Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO) ile Gıda Mühendisleri Odası tarafından 16 Ekim 
Dünya Gıda Günü dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Konferans Salonu’nda 300’ü aşkın katılımcının o

d
a

la
r’

d
a

n
Emperyalizmin Anayasası: MAI-MIGA

Elektrik Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi, 
29 Temmuz 1992 
tarihinde bir trafik 
kazasında yitirdiği 
11. Dönem Yönetim 
Kurulu Üyesi Cihan 
KAYIKENT’in anısına, 
her yıl olduğu gibi 
bu yıl da bir panel 
düzenlemiştir.

EMO Ankara 
Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Haşim AYDINCAK’ın 
yöneticiliğini yaptığı 
panele konuşmacı 
olarak,

-Prof. Dr. İzzettin ÖNDER- İ.Ü. İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi

-Prof. Dr. Oğuz OYAN- G.Ü. Maliye Bölümü Öğretim Üyesi

-Gökhan CANDOĞAN- EMO Avukatı

-Mustafa KADIOĞLU- Elektrik Mühendisi, Enerji Yapı Yol-Sen 
Den.Kur.Üyesi katıldılar. 

EMO Ankara Şubesi tarafından, “Emperyalizm’in Anayasası: 
MAI-MIGA” panelinin bant çözümleri kitapçık halinde 
basılarak TMMOB kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Dünyada ve Türkiye’de Nükleer Santral 
İstemiyoruz

6 Ağustos 1945 ve 9 Ağustos 1945…

Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombalarının atıldığı tarih. 
Bu tarihlerin üzerinden 53 yıl geçmesine rağmen, yüzbinlece 
insan halen radyoaktiv kirlenmenin ve genetik bozulmaların 
yarattığı sorunları ve çileleri yaşıyor.

İşte bu “yaşanmışlıklara” rağmen, “Nükleer Santral Tacirleri” 
dünyanın birçok azgelişmiş ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de 
de Pazar arayışındalar. Dünyanın terk etmeye başladığı, 
çeşitli riskleri ve çevresel etkileri olan, ilkyatırımı pahalı, atık 
sorunu çözümlenmemiş bir enerji üretim seçeneği Türkiye’nin 
önüne yeni bir teknoloji gibi sürülüyor.

Enerji sektöründeki “rant” ise, Türkiye’deki bazı politikacıları, 
kişileri, firmaları bu işin fütursuz savunuculuğuna getirmiş 
durumda.

Çevre Mühendisleri Odası işte böylesine kritik bir süreçte, 
Akkuyu Nükleer Santral Projesi’ne karşı 8-9 Ağustos 1998’de 
yapılan “Nükleer Karşıtı Etkinliklere” yönelik tüm duyarlı kişi 
ve kuruluşlara davet çıkarmıştır:

“Yeni Çernobillere Karşı,Tek Yürek ve Tek Ses Olabilmek İçin 
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iştirak ettiği bir dizi etkinlik düzenlemiştir.

Etkinliklerin sabahki bölümünde Gıda Mühendisleri Odası 
Başkanı Berrin Şenöz’ün açılış konuşmasının ardından 
FAO Türkiye temsilcisi Dr. Maharaj K. Muthoo ile Tarım 
ve Köyişleri Bakanı birer konuşma yapmışlardır. Bu 
konuşmaların ardından Mamak İlçesi Saimekadın Esertepe 
İlköğretim Okulu’nda gıda dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Gelibolu Barış Parkı

3 Haziran 1998 tarihinde sonuçlanan ve Cumhurbaşkanlığı 
köşkünde ödül töreni yapılan, Gelibolu Yarımadası Tarihi 
Milli Parkı’nın iyileştirilmesi ve yeniden ele alınması konusun-
da Orman Bakanlığı’nca düzenlenen uluslararası yarışmada 
birinci gelen tasarının tanıtımı amacı ile 25 Temmuz 1998 
tarihinde Çanakkale’de bir sempozyum yapıldı.

TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Mimarlar Odası 
Çanakkale Temsilciliği’nin birlikte düzenlediği sempozyumu 
Prof. Dr. Metin SÖZEN yönetti. Panele konuşmacı olarak 
Prof. Dr. Cengiz Ercan, Prof. Dr. İsmet AĞIRYILMAZ, Şenis 
ATIK, Nur G. TURHANLI ve Orman Mühendisleri Odası 
Başkanı Salih SÖNMEZIŞIK da katıldı.

III.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi

1-4 Eylül 1998 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi 
tarafından Erzurum’da gerçekleştirilen III. Kimya Mühendisliği 
Kongresi’nde Kimya Mühendisleri Odası tarafından “Kimya 
Mühendisliği Eğitimi” sunumu yapılmıştır. 

7-11 Eylül 1998 tarihleri arasında düzenlenen XII. Ulusal 
Kimya Kongresi’nde Kimya Mühendisleri Odası’nın Kimya 
Mühendisliği Eğtimi ile ilgili çalışmaları sunulmuştur.

“Cumhuriyetimizin 75. Yılında Tapu Kadastro ve 
Harita Sektörü” Sempozyumu

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen “Cumhuri-
yetimizin 75.Yılında Tapu-Kadastro ve Harita Sektörü” konulu 
Sempozyum 16 Ekim 1998 tarihinde İzmir’de gerçekleştirildi.

Yaklaşık 600 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Sempozyum 
Ülkemiz ve Tapu Kadastro-Harita sektörü adına olumlu bir 
adım ve gelişme olarak değerlendirildi.

Dünya Şehircilik Günü

TMMOB Şehir Plancıları Odası, “Dünya Şehircilik Günü 22. 
Kolokyumu” 5-7 Kasım 1998 tarihleri arasında yapıldı.

“Şehirciliğimizin Yüzyılı” adı ile toplanan kolokyumun 
açılış oturumuna TMMOB Başkanı Yavuz Önen’de katıldı. 
Önen, toplantıda, 1950’lerden bu yana yaşanan hızlı ve 
çarpık kentleşmenin nedenleri üzerinde dururken özellikle iki 
noktanın altını çiziyordu;

Öncelikle, kent ve kentleşme sürecini belirleyen ve sorunları 
yaratan teknik, idari, politik yapının önemli bir bileşeninin de 
teknik elemanlar olduğu gerçeği, ikinci olarak da demokrasi 
ve katılım kavramlarının üzerinde ısrarla durmak gereği 
değişik bir yaklaşımla dile getirilmiştir.

Adana’da Deprem ve Kültürel 
Miras Paneli

Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Ad-
ana Şubesi’nce ortaklaşa düzenlenen ve 
Adana’da 26 Eylül 1998 tarihinde yapılan 
panel’de;

- Tarihi Çevre Koruma Projelerinde Deney-
imler

- Tepebağ ve Sarıyakup Mahallelerinde 
Koruma Kararları

- Adana SİT Alanı- Koruma Planı ve Deprem

- Kültürel Miras, Kullanıcı ve Deprem

başlıklı konuşmalar yapılmış, etkinliğin 
forum aşamasında halkın yoğun ilgisi ve 
tartışmalara katılımı gözlenmiştir. Panelin 
bant çözümleri Mimarlar Odası tarafından 

yayınlanacaktır.
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konuların tesbiti, Odaların iç düzenlemelerinde TMMOB düzen-
lemesine aykırı konuların belirlenmesi, TMMOB iç düzenlem-
esinde eksik kalan konular hakkında yönetmelik taslakların 
hazırlanması.

- Örgüt Tarihi: Dünyada ve ülkemizde mühendislik mimarlık ve 
örgütlenmelerinin tarihinin özetlenmesi, TMMOB’nin kronolojik 
tarihçesinin derlenmesi, örgüt gündemi ile toplumsal gündem 
ilişkilerinin ve mühendis ve mimarların örgütlerinin toplumsal 
mücadeledeki yerinin araştırılması.

- Mesleki Denetim: Mühendislik-mimarlık hizmetlerinin 
tanımlanması, mesleki denetimin mevcut durumunun 
saptanması, mesleki denetim kapsamının değerlendirilmesi, 
yasal ve teknik yaptırımların belirlenmesi, iç düzenlemelerinin 
sonuçlandırılması.

- Hizmet ve Ürün Belgeleme ve Akreditasyon : İç ve dış ticarette 
teknik engellerin kaldırılması yönünde kabul edilmiş ürün ve 
hizmet belgelemesi ile  bu çalışmalar için ulusal akreditasyon 
kurumunun oluşturulması yönünde girişimlerde bulunulması.

- Üyelerin Ekonomik ve Sosyal Hakları: İstihdam durumunun 
belirlenmesi, istihdam durumuna göre mühendis ve mimarların 
ücretlerinin, ücret belirleme konumları ile sosyal güvenlik ve iş 
güvenliği durumlarının saptanması.

- Toplum Yararı ve Etik Kurallar: Üyelerimizin toplum yararı 
ve etik kuralların teorik temeli, toplumsal koşulları ve tarihsel 
gelişmesi konularında bilgilendirilmesi, ülkemize uygun mesleki 
davranış ilke ve kuralları ile bu kuralların uygulama yöntem-
lerinin belirlenmesi.

- Örgüt Misyonu ve Yapılanma: Kurultayın temel amacı 
ve yukarıda sıralanan çalışmaların ürünü olarak, örgüt 
politikalarının belirlenmesi, örgüt misyonunun ve 
yapılanmasının tartışılması.

5. Kurultay Tarihi

Kurultay Nisan 2000’de Ankara’da toplanır. Toplantı yeri ve 
saati ile toplantı düzeni TMMOB Yönetim Kurulu tarafından, 
kurultay tarihinden altı ay önce belirlenir.

6. Düzenleme, Yetki ve Sorumluluklar

-Kurultay Düzenleme Kurulu TMMOB Yönetim Kurulu’dur.

. Kurultay Yürütme Kurulu TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri 
Musa Kaynak, Kaya Güvenç, Cemalettin Küçük, İsmet Öztunalı, 
Nüvit Soylu ile Sekreter Oda (TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası) Yönetim Kurulu üyesi Emin Koramaz’ dan oluşur.

- Birimlerin genel kurullarına ve kurultaya sunulacak taslak-
lar Kurultay Yürütme Kurulu tarafından hazırlanır ve TMMOB 
Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

- Başka bir etkinliğe bağlı olmayan ana temalarla ilgili 
çalışmaların kapsamları ve biçimleri Kurultay Yürütme Kurulu 
tarafından belirlenir.

- Kurultay sekreterlik hizmetleri Makina Mühendisleri Odası 
tarafından verilir.

M ü h e n d i s l i k /Mimarlık Kurultayı 
Çalışma Programı

k
u
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1. Kurultayın Amacı

Mühendislik Mimarlık Kurultayı’nın amacı, mühendislik-
mimarlık alanları ile ilgili olarak dünyadaki ve Türkiye’deki 
gelişmelerin, bu gelişmelere bağlı olarak mühendislik-
mimarlık hizmetlerindeki 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 üretiminin 
araştırılması ve bu araştırmalar temelinde örgüt misyonunun, 
yapılanmasının ve politikalarının belirlenmesidir.

2. Kurultayın Süreci 

Araştırmalar ve politikaların belirlenmesine temel olacak 
belgeler için ön çalışmalar öncelikle TMMOB ya da birimleri 
tarafından gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında ele alınır 
ve Kurultay, üyelerin geniş katılımını sağlayacak yöntemlerle 
gerçekleştirilir. 

Kurultay kapsamındaki bu çalışmalar en geç Ekim 1999’da 
sonuçlandırılır. Politika önerilerini de kapsayan belgeler Şube 
ve Oda Genel Kurulları’nda tartışmaya açılır, gözden geçirilen 
taslaklar kurultaya sunulur.

Kurultay bu çalışmalara dayalı olarak politikaları belirler. Bu 
politikaların yaşama geçirilmesi için TMMOB Genel Kurulu’na 
öneri sunulur.

3. Kurultayın Oluşumu

Kurultay seçilmiş delegelerden oluşur. Delege sayısı ve delegel-
erin belirlenmesi yöntemi kurultay tarihinden en az altı ay önce 
TMMOB Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

4. Kapsam ve Ana Temalar

- Mühendislik-Mimarlık Araştırma Projesi: Mühendislik-
mimarlık alanları ile ilgili olarak dünyadaki ve Türkiye’deki 
gelişmelerin incelenmesi, mühendislik-mimarlık hizmetlerin-
deki üretim sistemlerinin, iş süreçlerinin, mühendislik-mimarlık 
hizmetlerinin tanımı, uygulama ve denetim süreçlerindeki 
konumları, üye bileşiminin konularının araştırılması.

- Mühendis-Mimar Eğitimi ve Akreditasyon: Eğitim süresi içinde, 
mühendis- mimar eğitim öncesindeki sorunların incelenmesi, 
eğitim planlaması, bilim ve teknoloji politikaları yönünde 
mühendis-mimar eğitimi sisteminin sorgulanması, bu al-
anda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve politikalar 
oluşturulması.

- Yasal Statü ve Mevzuatın Taranması: Üyelerimizin yasa-
lar nezdindeki hak, yetki ve sorumlulukları  konusunda bilgi 
altyapılarının gelişiminin sağlaması; TMMOB ve Odaların iç 
düzenlemelerinin  ( tüzük, yönetmelik, genel kurul kararları) 
derlenmesi; ilişkide olduğumuz ulusal ve uluslararası 
kuruluşlardaki yasal statümüzün belirlenmesi.

- Örgüt Birimlerinin Hizmet Üretimi: TMMOB ve Odaların gelir 
kalemlerinin incelenerek, bu kalemlerden hizmet üretiminin 
araştırılması, örgütsel görevlerin ve kamuya olan sorumluluğun 
yerine getirilmesinde  etkilerinin değerlendirilmesi; TMMOB ve 
Odaların iç düzenlemelerinin incelenerek Odalar arası çelişkili 
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ilişkin kararlar çok uluslu tekeller tarafından alınmakta, böylece 
ulusal bağımsızlığımız, insanlık onurumuz çok uluslu şirketlerin 
insafına terkedilmektedir.

Türkiye’de milyonlarca insan sel yataklarında, heyelan bölgel-
erinde, deprem kuşaklarında yaşamaya devam ediyor.  Son 
aylarda Ceyhan, Köprübaşı-Beşköy örneklerinde de görüldüğü 
gibi mühendislik ölçütlerine aykırı uygulamalar insanlarımızın 
yaşamlarına mal oluyor. Yaşananlar sorun değil, bir felaket, bir 
kentleşme felaketi, bir çevre felaketi, bir insanlık dramıdır. 

Düşünce özgürlüğünü, basın ve yayın özgürlüğünü kelepçe 
altına alan uygulamalar devam etmekte, düşüncelerinden 
dolayı insanlar mahkum edilmekte, cezaevlerine atılmaktadır.

Türkiye’de yıllardır sürmekte olan savaş, binlerce insanın 
yaşamını yitirmesine, milyonlarca insanın topraklarını, evlerini 
terketmesine, binlerce hektar ormanın yakılarak yok olmasına 
yok açmakla kalmamış, bir bütün olarak ülkenin her alanında 
ağır bir tahribata yol açmış, ülke kaynaklarının önemli bölümü 
savaşa aktarılmıştır. 

Her türlü hukuksuzluğun olağan hale geldiği koşullarda 
savaştan rant elde eden çeteler oluşmuş, eroin ticareti, silah 
kaçakçılığı, kadın satıcılığı, haraç ve her türlü karanlık ilişki bu 
çetelerin maddi kaynağını oluşturmuştur. Tüm bunlara rağmen 
barış hala gündeme getirilmemektedir.  Başbakan, yaşadığımız 
sorunların temelinde devletin ve siyasetin yapısının, işleyişinin 
yattığını görmeli,  demokratikleşmenin önünü açacak 
konuşmalar yapmalıdır.

TMMOB yaşanmakta olanların mevcut sistemin kendisi haline 
geldiğini ve bu nedenle sistemi bir bütün olarak ele almayan, 
sistemi demokratikleştirmeye yönelmeyen açıklamaların ciddi 
ve yeterli olmadığına inanmaktadır. 

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

MAI’ye Çokuluslu Tekellerin 
Yeni Hegemonyasına da Hayır

Birliğimiz tarafından 26 Eylül 1998 tarihinde yayınlanan MAI ve 
MAI Karşıtı Platformu’nun MAI Karşıtı Eylemlilik Haftasına ilişkin 
etkinleriyle ilgili basın açıklamasını yayınlıyoruz.

Kapitalist zengin ülkeler, dünyadaki hegemonyalarını 
pekiştirmek, kurumsallaştırmak için sistematik ve çok kapsamlı 
bir hazırlık içindedir.

ABD’nin önerisiyle OECD bünyesinde hazırlanan

- Çok Taraflı Yatırım Sözleşmesi (MAI),

- ABD-Avrupa Birliği arasında geliştirilmek istenen “Transatlan-
tik Yeni Pazar” görüşmeleri,

.  Dünya ekonomisinin bütünüyle liberalleştirilmesini güvence 
altına almayı,

.  Çok uluslu tekellere ulus devletler ve halklar üzerinde mutlak 
bir üstünlük sağlamayı, amaçlamaktadır. Artık;

Devletlerin kullanmakta olduğu egemenlik hakkı, uluslararası tm
m
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Türkiye’de Demokratikleşme 
Yönünde Adımlar Atılmalıdır

Başbakan Mesut Yılmaz, 19 Eylül 1998’de düzenlediği Basın 
Toplantısı’nda, Susurluk kazasıyla ortaya çıkan çetenin 
hedefinin devleti ele geçirmek olduğunu söyledi. İki bölüm-
den oluşan basın toplantısının ilk bölümünde, daha önce 
hazırlanan yazılı açıklamalarını okuyan Başbakan, ardından da 
gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Başbakan’ın basın toplantısına ilişkin, TMMOB 2. Başkanı Celal 
Beşiktepe kamuoyuna ve basına aşağıdaki açıklamayı yaptı;

Başbakan Mesut YILMAZ’ın “Türkiye Çetelerden Temizleni-
yor, Organize Suç Örgütleriyle Mücadele” konulu basın 
toplantısında anlattığı tablo yeni ve bilinmeyen bir tablo 
değildir.

Başbakan’ın anlattıkları mevcut düzenin sonuçlarıdır. 12 
Eylül’ün ekonomik, siyasal ve hukuksal anlayışı her alanda 
kök salmış ve kurumsallaşmıştır. Sorunun boyutları üç beş 
tane çetenin temizlenmesiyle çözülecek boyutları aşmıştır. 
Türkiye’de hergün yeni çeteler üreten mevcut sistemin 
sorgulanması ve kapsamlı bir demokratikleşme zorunludur. 

Türkiye’de sistemin bütün güçlerinin şu ya da bu ölçüde çete 
faaliyetlerine katıldığı ve bunları yönettiği hepimiz tarafından 
bilinmektedir.

Devleti ele geçirmiş çıkar ittifakının yıllardır, uluslararası 
sömürü sisteminin de güdümünde bir yandan otoriter, diğer 
yandan siyasal, liberal, mafya, ağa, aşiret, tarikat odaklarına kol 
kanat gerdiğini görmekteyiz. 

Mevcut mekanizmalar doğal kaynaklarımızın 
yağmalanmasının meşrulaştırma düzeyinin idari-siyasi araç 
ve kademeleri olarak bu alandaki yerlerini almışlardır. Değer 
yargılarının da aşınması, alt üst olmasıyla en devletçi kesilmiş 
bu güç odakları, en çirkin çıkar ittifaklarının tarafı konumuna 
gelmiştir.

Milyonlarca insan işsizliğe, açlığa, yoksulluğa terkedilmiş 
yaşarken her türlü doğal ve toplumsal varlıklarımızın 
özelleştirme adı altında talanı devam etmektedir.  Devletin 
bütün kaynakları bir avuç rantçıya, vurguncuya aktarılmakta, 
üretim yerine rant ekonomisi gelişmekte, hırsızlık ve soygun 
sürmektedir.

Türkiye’nin bu sorunları karşısında, hükümet, parlamento 
ve siyasal partiler hiçbir çözüm önermemekte, bu sistemin 
devamından yana tavırlarını sürdürmektedirler.

Üretim alanlarında görev almak, kalkınmaya katkıda bu-
lunmak amacıyla eğitilmiş onbinlerce mühendis-mimar 
üretim süreçlerinden koparılmış, kamu çalışanı mühendis ve 
mimarların grevli-toplu sözleşmeli sendika mücadelesi her 
türlü yöntem kullanılarak bastırılmak istenmiştir.

Bu ülkenin mühendisleri, mimarları ve örgütleri bilim, teknoloji 
ve sanayileşmede, yaşam ortamlarının düzenlenmesinde, 
tarımda ve ormancılıkta, doğal kaynaklarda vb. sektörlerde 
söz ve karar süreçlerinden dışlanmıştır. Türkiye’nin geleceğine 



kasım1998/sayı 1

18 

kasım1998/sayı 1

19 

yatırımcıların, sermaye, teknoloji, toprak, doğal kaynaklar ve 
işgücü gibi üretim araçlarına el koymasını mutlaklaştıracaktır. 
İktidar artık yalnızca özel ellerdedir.

Daha da ötesi, bu yatırımcılar dünyanın herhangi bir ülkesinde 
ekonomik, sosyal, politik, kültürel alanlarda  tüm kararları 
alma yetkisini devralacaklardır. Kısacası büyük ortaklıkların ve 
bankaların önündeki tüm engelleri bertaraf etme planları uygu-
lanmak ve bu amaçla bir adım olarak, 1998 yılının Ekim ayında 
Çok Taraflı Yatarım Antlaşması imzalanarak yürürlüğe konmak 
istenmektedir.

Ancak, dünya kamuoyu bu gelişmelere dur demek için 
ayaktadır. Dünyanın yediyüzü aşkın resmi olmayan kuruluşu 69 
ülkede protesto mitingleri düzenlemektedir.

Ülkemizde de bu anlaşmanın imzalanmaması için,

Sendikaların, meslek odalarının, hukukçuların, derneklerin, sivil 
insiyatiflerin ve siyasi partilerin mücadelesi gelişmektedir. MAI 
KARŞITI ÇALIŞMA GRUBU çalışmalarını sürdürmektedir.

TMMOB bu grubun MAI KARŞITI EYLEMLİLİK HAFTASINA bir-
imleriyle katılmaktadır. TMMOB Yönetim Kurulu da çokuluslu 
tekellerin hegemonyalarına karşı duyarlıdır ve bu duyarlılığı 
paylaşan tüm etkinliklerin içindedir, desteklemektedir.

TMMOB olarak MAI’nin tehditlerine ve tehlikelerine karşı ka-
muoyunu duyarlı olmaya ve tüm halkı etkinliklere katılmaya ve 
desteklemeye çağırıyoruz.

* GERÇEKLERİ ANLAMAK, ANLATMAK YETMEZ.

* KARANLIK GÜÇLERİ GERİLETMEK, YENMEK GEREK.

HAYDİ! GÜN SERMAYE VE ÇOKULUSLU TEKELLERE KARŞI 
DAYANIŞMA GÜNÜDÜR.

siyasal yaşamın 
demokratikleştirilmesine 

doğru
DİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, KESK, TMMOB, ÇHD, Pir Sultan Abdal 
Kültür Derneği, Yazarlar Sendikası, TÜRMOB-İSMMO, Halkev-
leri, İHD, Diş Hekimleri Birliği, TÜKODER,Yurttaş Girişimi, İnsan 
Yerleşimleri Derneği, Acil Demokrasi Masası örgütleri 12 Eylül 
1998 tarihinde İstanbul İTÜ Sosyal Tesislerinde biraraya geler-
ek, Seçim Sistemi, Siyasi Partiler Yasası ve Demokratikleşme 
konularını görüştüler.

TMMOB, Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin “adil ve de-
mokratik bir seçim sisteminin ve Siyasal Partiler Yasası’nın 
gerçekleşebilmesi için yapılması gerekenleri  birlikte tartışmak 
ve öneriler oluşturmak” amacıyla 12 Eylül 1998 tarihinde 
İstanbul’da düzenlediği toplantıya, Yönetim Kurulu’nun 
kararıyla katılmıştır.

TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve Oda Başkanları’nın 
katıldığı bu toplantıda, konuya ilişkin Birlik görüşleri TMMOB 
2. Başkanı Celal Beşiktepe tarafından ifade edildi. TMMOB 
Demokrasi Kurultayı’nda; siyasal partiler, seçimler, yasama ve 
yürütme konularında ortaya çıkan görüş ve önerileri aktaran 
Celal Beşiktepe milyonlarca insanın güvensiz bir ortamda 
ve umutsuzluk içinde yaşadığı günümüzde, yaşanan krizin 
temelinde devletin ve siyasetin yapılanması ve işleyişinin 
bulunduğunu belirtti. Beşiktepe, “Ülke insanı, otoriter ve militer 
bir siyasal yaşama mahkum edilmiştir. Türiye’deki temsili 
sistem, bu anlamda bir demokrasi değildir.” dedi.

TMMOB’nin siyaset anlayışını da anlatan Beşiktepe, “TMMOB 
ekseninde içine girilen toplumsal pratiğin bütününü ka-
vrayan, sorgulayan ve dönüştürmeyi hedefleyen programların 
öne çıkarılmasını savunmaktadır” diyerek, siyasetin 
toplumsallaşması gerektiğini savundu.

Toplantıya katılan örgütler, siyasal yaşamın demokratikleşmesi 
konusunda hazırladıkları aşağıdaki Sonuç Bildirgesi’ni ka-
muoyuna açıklamışlardır.

“...İstanbul, 12 Eylül 1998

Adil ve demokratik bir seçim için Seçim Yasası ve Siyasi Partiler 
Yasası değişmelidir!

Demokratik bir siyasal rejime sahip olmanın ön koşullarından 
birinin, tüm toplumsal kesimlerin eşit şartlarda katıldığı ve 
engelsiz bir şekilde gerçekleşen demokratik ve adil seçimler 
olduğuna inanıyoruz.

12 Eylül Askeri Rejimi’nden devralınan yasakçı ve anti-de-
mokratik Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası ile yapılan 
seçimlerin halkın iradesinin TBMM’ye tam olarak yansımasını 
önlediğini, temsilde adaleti ortadan kaldırdığını, istikrarsızlığı 
besleyen faktörlerin başında geldiğini ve Türkiye’yi sürekli 
olarak siyasi kaosa sürüklediğini yıllardır görmekteyiz.

Bugün gelinen noktada,

Türkiye’nin böylesine anti-demokratik bir seçime daha taham-
mülü kalmadığını, toplumumuzun temel ihtiyacının her alanda 
demokratikleşme olduğunu; bu amaçla ilk yapılması gerek-
enin  yasasız ve engelsiz demokratik bir seçim için hemen 
mevcut Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası’nın değiştirilmesi 
gerektiğini ifade ediyoruz.

Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası’nın demokratikleştirilmesi 
amacıyla başlatılan bu girişimi ve atılan ilk adımı, başta 
Anayasa olmak üzere diğer temel yasalarda da gerçek bir 
demokratikleşmenin sağlanması amacıyla genişletilerek 
sürdüreceğimizi belirtiyoruz.

Bu çağrının, bu toplantıya katılamamış demokratik örgüt-
lere, kişilere, kuruluşlara iletilmesi için ve daha geniş bir 
hareketin yaratılması için üzerimize düşeni yapacağımızı, 
Türkiye’nin demokratikleşmesi için bunun takipçisi olacağımızı 
açıklıyoruz...”

İHD Genel Başkanı Akın Birdal’a 

Suikast Davası
Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Müh-
endis ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği 
ve Türk Tabipler Birliği’nin İHD Genel Başkanı Akın BİRDAL 
duruşmasında yaşananlar üzerine ortaklaşa yapmış oldukları 
basın açıklaması aşağıdadır;

12 Mayıs 1998 tarihinde İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı 
Akın BİRDAL’a yönelik silahlı saldırı girişiminde, kamunun gözü 
önünde bir siyasal cinayet girişiminin nasıl tezgahlandığına; 
kollektif bir suç ortaklığının nasıl planlandığına ve 
uygulandığına hep birlikte tanık olmuştuk. Bu girişimin, insan 
hakları ve demokrasi savunucularına yönelik operasyonun bir 
parçası olduğu da, tüm verileriyle ortaya çıkmıştır.

3 Ağustos 1998 tarihi, bu skandalın yeni bir perdesi olarak 
tarihe geçmiştir.

Bilindiği gibi bu siyasal cinayet girişimini planlayanlar değilse 
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de, bu planın taşeronluğunu yapanlar yakalanmış ve yakalanan 
kişilere karşı açılan dava, 3 Ağustos’ta Ankara Devlet Güvenlik 
Mahkemesi’nde başlatılmıştır. Bu davada DGM Savcısı, davayı 
izlemek için gelen insan hakları savunucularını, duruşma salonu 
boş olduğu halde, salona aldırtmamış, ikinci bir emirle birer 
kurum temsilcisine izin vermiş, ancak bu kez de polis bu tem-
silcilerin çok az bir kısmını duruşma salonuna almıştır. Böylece 
duruşma aleniyeti ihlal edilmiştir. Duruşmada ise, yargıç, kimi 
avukatları vekaletleri olmadığı gerekçesi ile izleyici bölümüne 
almıştır.

Davanın şikayetçi tarafına karşı, böylesine tahammülsüzlük 
gösterilmesi anlaşılır değildir.

Sanık Cengiz ERSEVER’in duruşma sırasında Sayın Akın BİRDAL 
ile avukatlarına hakaret ve tehdit yağdırmasına, dahası fiili 
saldırıda bulunmasına müdahale etmeyen DGM Başkanı, 
müşteki avukatlarının sanığın kullandığı sözlerin tutanağa 
geçirilmesini istemesi üzerine, bu isteği yeine getirmeyerek, 
duruşmaya ara vermiştir.

Bizler, hepimizin en temel hakları olan yaşama hakkı ve adil 
yargılama hakkının söz konusu olduğu bu davanın ikinci 
duruşmasında tüm Türkiye’nin taraf olmasını bir zorunluluk 
olarak görmekteyiz.

Cumartesi Anneleri, Kayıplar 
ve...

Kamuoyu onları tanıyor. Her cumartesi saat 12.00’de 
Galatasaray’da otururlar. “Kayıpları bulun, kayıplara son verin” 
diye inat ve ısrarla otururlar. Her cumartesi büyük bir özenle 
kayıp fotoğraflarını iliştirirler göğüslerinin üzerine...

İnsanlığın onurudur onlar... Cumartesi anneleridir onlar... 
Saldırılır üstlerine, zorla bindirilir polis otolarına... Kayıpları 
kaçırdıkları gibi davranırlar onlara... Ama yıldıramadılar onları... 
Oların onurlu itaatsizlikleri onurlu destekler buldu her hafta...

TMMOB bu onurlu eyleme destek için... 177. haftasında 
Galatasaray’da buluştu onlarla...

TMMOB Başkanı Yavuz Önen Galatasaray’da “Bütün baskılara 
rağmen 177 haftadır süren bu onurlu eylemi takdirle izliyoruz, 
destekliyoruz. Bu masum ve barışçı gösterinin baskı altında 
tutulması gösteriyor ki, muhalif sese tahammülü olmayanların, 
demorasi ile buluşmaya niyetli olmayanların, yoketme 
kararlılığı devam etmektedir” diyerek başladı konuşmaya Yavuz 
Önen, “insanlık onurunun ayaklar altına alınmasına haftalardır 
karşı duran, direnen sizlerle birlikte olmak için buradayız. Bu 
birliktelikten onur duyuyor; Anneleri kucaklıyoruz” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu, Oda ve Şubelerimizin Yönetim Kurulu  
üyeleri ile diğer meslek birliklerinin temsilcileri 3 Ekim 1998’de 
Galatasaray’da Cumartesi Anneleri ile buluştu. Cumartesi 
Anneleri 177. haftada yaptıkları basın açıklamasında Ayhan 
Efeoğlu’nun nerede olduğunu sordular.

Cumartesi Annelerinin yaptıkları açıklamayı yayınlıyoruz.

“Neden Buradayız?

Çünkü gözaltında kayıplarla ilgili basın açıklaması yapıyoruz

Biz Cumartesi anneleri, biz Cumartesi İnsanları 177 haftadır her 
cumartesi saat 12:00’de burada, Galatasaray’dayız. 177 haftadır 
Galatasaray’da basın açıklaması yapıyoruz. 177 haftadır basın 
açaklamalarımız yoluyla gözaltında kayıpları arıyor, devletten 
onları bulmasını, kayıpları kaybedenleri yargılamasını istiyoruz. 
177 haftadır yaptığımız basın açıklamalarıyla yıllardan bu yana 
kaybolanları aramıza katıyor, onların akıbetlerini soruyor, artık 
insanlar gözaltında kaybolmasın diyoruz.

Basın açıklaması yapıyoruz. Çünkü, bu ülkede yaşayan insanlar 
olarak Anayasa’nın 34. Maddesi ile teminat altına alınan 
“herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve 
gösteri yürüyüşü düzenleme” hakkını kullanıyoruz.

Ne var ki, 8 haftadır 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’nın Galatasaray’da silahlı ve saldırılı gösteri yapan 
güvenlik kuvvetlerince ihlal edildiğini bütün bir Türkiye ve 
dünya, cumartesi akşamları ekranlarda izliyor. Güvenlik kuv-
vetlerinin ihlallerinde sınır yok, geçen hafta minibüse yaka 
paça bindirdikleri insanların üzerine biber gazı sıkmakta da bir 
beis görmediler.

Galatasaray’da basın açıklaması yapmasak Ayhan Efeoğlu’nu 
tanımayacak, onu aramıza katamayacaktık. Geçen yıl, gene 
Galatasaray’da 125. hafta basın açıklamasında sormuştuk, 
Ayhan Efeoğlu nerede, yanıtı hala bekliyoruz.

Ayhan Efeoğlu Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğrenciydi, 
23 yaşındaydı, 6 Ekim 1992 günü gözaltına alındı, o gün-
den bu yana Ayhan’dan haber yok. Ayhan’ın gözaltında 
kaybedilmesinden 2 yıl sonra da 27 yaşındaki mühendis 
ağabeyi Ali gözaltına alındı, o da gözaltında kaybedildi. 
Anne Feriha Eroğlu’nun iki oğlu da gözaltında kaybedildi. İki 
oğluna da çiçek götüremiyor, oğullarının mezarlarını güllerle 
donatamıyor, çünkü Ayhan’ın da Ali’nin de mezarı yok. Feriha 
ananın sadece kızı Esra var şimdi.

Tanıklar var; Ayhan gözaltına alınmadan bir hafta önce Siyasi 
Şube’de sorgusu yapılan Halil Önder Tim şeflerinden Fikret 
Işınkaralar ve diğer sorgucuların “Ayhan’ı neden almadınız? 
Onun işini zamanında bitirmeliydik” tarzında konuştuklarını 
duyuyor. Bir başka tanık Hacer Arıkan polislerin kendisine 
“Ayhan elimizde” dediğini aktarıyor.

Tekrarlıyoruz; Ayhan nerede, gözaltında kayıplar nerede? 
Güvenlik kuvvetlerini tekrar uyarıyoruz: 2911 sayılı yasayı 
ihlal etmeyin, bu ülkede yaşayan insanların anayasal haklarını 
kullanmalarını engelleyerek suç işlemeyin.
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