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“9 KASIM KÜRESEL EYLEM GÜNÜ”NDE
ALANLARDAYDIK
DÝSK ve KESK tarafýndan
düzenlenen, TMMOB ve
Emek Platformu tarafýndan
da desteklenen “Ýþsizliðe,
Yoksuuluða, Yolsuzluða ve
Savaþa Karþý: Küresel Eþtlik,
Adalet ve Barýþ Ýstiyoruz”
Yürüyüþü Türkiye’nin 5 ayrý
noktasýndan (Edirne, Denizli,
Diyarbakýr, Gaziantep,
Samsun) Ankara’ya büyük bir
katýlým ve coþku içersinde
gerçekleþtirildi. Yürüyüþ güzergahýnda yer alan
Edirne, Çorlu, Ýstanbul, Kocaeli, Denizli, Ýzmir,
Bursa, Eskiþehir, Gaziantep, Adana, Ýçel, Niðde,
Diyarbakýr, Malatya, Kayseri, Kýrýkkale, Samsun,
Çorum illerinde ÝKK’larýmýz ve yerel birimlerimizin
de katýlýmlarý ile yürüyüþü gerçekleþtiren DÝSK ve
KESK üyelerine destek verdi.

Yürüyüþ, 9 Kasým
günü Uluslararasý
Özgür Ýþçi Sendikalarý
Konfederasyonu (ICFTU)
üyesi DÝSK, KESK, TÜRKÝÞ ve HAK-ÝÞ tarafýndan
düzenlenen ve Emek Platformu tarafýndan desteklenen Ankara mitingi ile
so-na erdi. Mitingin diðer
bir anlamý ise Katar’da
yapýlan Dünya Ticaret
örgütü top-lantýsý’nýn ilk
günü olmasý nedeni ile
(ICFTU’nun ) 9 Kasým’ý KÜRESEL EYLEM GÜNÜ
ilan etmiþ olmasýydý. Miting için Tandoðan
Meydanýnda toplanan katý-lýmcý örgütler,
yürüyüþçüleri karþýladýktan sonra, Cemal Gürsel
Bulvarý üzerinden Sýhhýye’deki Hitit Heykeli
önüne geldiler. Yaklaþýk 20 binin üzerinde
katýlýmýn olduðu mitingde TMMOB korteji
canlýlýðý, neþesi ile yerini aldý.

Emek Platformu Baþkanlar Kurulu 30 Ekim 2001 tarihinde toplandý. Toplantý sonuçlarý aþaðýdaki basýn bildirisi ile
kamuoyuna duyuruldu.
Uygulanmakta olan ekonomik ve sosyal program nedenitemsil edilen siyasal partilerin üst düzey yöneticilerinin
yle ülkemizin ve halkýmýzýn sorunlarý her geçen gün daha
katýlýmýyla “2002 Yýlý Bütçesi Deðerlendirme Sempozyumu”
da artmaktadýr. Uygulanan ekonomik program, iddia edidüzenlenecektir.
lenlerin aksine, tam bir baþarýsýzlýkla sonuçlanmýþtýr. Emek
•
15 Kasým 2001 günü tüm illerde kitlesel basýn
Platformu tarafýndan hazýrlanan alternatif program, her
açýklamalarý
yapýlarak, Emek Platformu’nun 2002 Bütçezamankinden daha fazla geçerlidir. Ülkemizin ve halkýmýzýn
sine iliþkin eleþtirileri ve önerileri kamuoyuna açýklanacaksorunlarýnýn çözümü, Emek Platformu Programýnýn hayata
týr.
geçirilmesinden geçmektedir. Bu Hükümetin emekten yana
bir program uygulamadýðý ve uygulayamayacaðý artýk açýk
olduðundan, Siyasi Partiler Yasasý ve Seçim Yasasý demokratikleþtirilerek, en kýsa sürede erken genel seçimlere
gidilmelidir.
Emek Platformu Baþkanlar Kurulu, daha önce açýklanmýþ
bulunan ekonomik ve sosyal programýný hayata geçirebilmek amacýyla, oybirliðiyle, aþaðýdaki meþru ve demokratik eylemleri gerçekleþtirme kararý almýþtýr.
•
9 Kasým 2001 günü Ankara Kýzýlay Güvenpark’taki
mitingin ardýndan 10 Kasým 2001 tarihinde, Parlamento’da

•
17, 24 ve 25 Kasým 2001 günleri, Ýstanbul, Ýzmir,
Adana ve Diyarbakýr illerinde, yöredeki demokratik kitle
örgütlerinin temsilcilerinin de katýlýmýyla, bölgesel salon
toplantýlarý düzenlenecek ve halkýmýzýn þikayetleri dinlenecek, Emek Platformu’nun alternatif programý ve önerileri
halkýmýza anlatýlacaktýr.
•
Hükümetin IMF dayatmasý programlarý uygulamaya devam etmesi durumunda, 1 Aralýk 2001 günü,
ülke çapýnda, biçimi daha sonra belirlenip açýklanacak
yaygýn bir eylem gerçekleþtirilecektir.
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•
Hükümetin, temel iþçi ve memur haklarýna yönelik
tehditlerini sürdürmesi durumunda, bu genel grev çaðrýsý
Emek Platformu tarafýndan genel grevle yanýtlanacaktýr.
Emek Platformu Baþkanlar Kurulu, ülkemizin dört bir
köþesinde, temel hak ve özgürlükleri için meþru ve demokratik çizgide mücadele eden iþçileri ve kamu çalýþanlarýný desteklemekte, kamu çalýþanlarýna ve emeklilere
layýk görülen yüzde 10’luk zammýn kesinlikle kabul edilmeyeceðini açýklamakta, iþten çýkarmalarý protesto etmekte, özellikle basýnda düþünülen yaygýn iþçi çýkartmalarýn

engellenmesini ve istek-dýþý emeklilik planlarýnýn durdurulmasýný istemekte, 1 Aralýk 2000 tarihindeki meþru eylem
nedeniyle hala sürdürülen soruþturmalara son verilmesini
talep etmektedir. Emek Platformu, bu programýnýn hayata
geçirilmesinde, ülkesini seven tüm kesimlerle ve özellikle
uygulanan programdan büyük zarar görmekte olan çiftçiler
ve esnaf-sanatkarla iþbirliðini geliþtirecek, yerel düzeydeki
örgütlenmesini kurumsallaþtýrarak daha da güçlendirme
çabalarýný sürdürecektir.

Emek Platformu’nun 22 Ekim 2001 tarihinde toplanan Baþkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi aþaðýdadýr:

Taleplerimizin gerçekleþmemesi ve kazanýlmýþ haklarýmýzýn
geri alýnmasý uygulamalarýnýn sürmesi Emek Platformu tarafýndan çalýþanlarý genel greve davet etmek anlamýnda deðerlendirilmektedir.
22 Ekim 2001 tarihinde toplanan Baþkanlar Kurulu ülkemizde
son dönemde yaþanan geliþmeleri ve sorunlarý deðerlendirmiþ ve
aþaðýdaki kararlarý almýþtýr.
Ekonomik kriz ve sonucunda yaþanan yoðun iþten çýkarmalar,
iþsizlik, yoksulluk, çalýþanlarýn ve emeklilerin reel ücretlerinin
gerilemesi, kazanýlmýþ haklarýn geri alýnmak istenmesi ve bunun
yanýnda savaþ ortamý ve bu ortama ülkemizin de doðrudan dahil edilme giriþimleri karþýsýnda Emek Platformu’nu oluþturan örgütlerin
Baþkanlarý bugünden baþlamak üzere sonuç alýncaya kadar ortak
eylemlilik konusunda anlaþmaya varmýþlardýr. Buna göre;
1- Savaþ dünyayý yeniden bölüþme kavgasýnda bir araç olarak
kullanýlmamalý, Türkiye asla bu savaþ ortamýna katýlmamalý, savaþa
gerekçe gösterilen konularýn evrensel hukuk ve insan haklarý çerçevesinde çözümü esas alýnmalýdýr. Bununla birlikte terörün her
türlüsünü kýnayan örgütlerimiz terörü yaratan nedenler, ekonomik
ve sosyal koþullar ortadan kalkmadýkça terörün salt askeri tedbirlerle çözülemeyeceðini de vurgulamýþtýr.

2- ICFTU (Uluslararasý Hür Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu)
tarafýndan 'Küresel Eylem Günü' olarak ilan edilen 9 Kasým 2001
Cuma günü ICFTU üyesi dört konfederasyon (TÜRK-ÝÞ, HAK-ÝÞ,
DÝSK ve KESK) tarafýndan gerçekleþtirilecek uyarý mitingi Emek
Platformu tarafýndan desteklenecektir.
3- DÝSK VE KESK tarafýndan 5 Kasým 2001 tarihinde 5 bölgeden
baþlatýlacak olan ve Ankara'da sonuçlanacak olan 'Ýþsizliðe, Yoksulluða, Yolsuzluða ve Savaþa Karþý Küresel Eþitlik, Adalet ve
Barýþ Yürüyüþü' Emek Platformu tarafýndan tüm illerde desteklenecektir.
4- Baþta 2002 Bütçesi olmak üzere ülkemizdeki çalýþanlar
ve emekliler aleyhine yapýlan düzenlemeler hakkýnda Kasým ayý
boyunca ülke çapýnda bölgesel toplantý ve etkinlikler gerçekleþtirilecektir.
5- Eðer uyarý eylemleri dikkate alýnmazsa en kýsa süre içerisinde
tarihi Baþkanlar Kurulu tarafýndan belirlenecek ve Ankara'da gerçekleþtirilecek büyük bir kitlesel miting yapýlacaktýr.
6- Eðer yine de taleplerimizin gerçekleþmemesi ve kazanýlmýþ
haklarýmýzýn geri alýnmasý uygulamalarýnýn sürmesi durumunda bu
durum, daha önce Türk-Ýþ Baþkanlar Kurulu'nda da ifade edildiði
gibi, Emek Platformu tarafýndan da çalýþanlarý genel greve davet
etmek anlamýnda deðerlendirilmektedir.
7- Yukarýda anýlan büyük kitlesel miting ve genel grev tarih ve
koþullarý örgütlerin karar organlarý tarafýndan deðerlendirildikten
sonra 30 Ekim 2001 Salý günü saat 11:00'de TTB'de toplanacak
Emek Platformu Baþkanlar Kurulu tarafýndan kararlaþtýrýlacaktýr.
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Savaş Çözüm Değildir
"Beklenen olmuş, yoksulluk, açlık ve acı içindeki bir halk, Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan
saldırının bedelini ödeme durumu ile karşı karşıya bıraktırılmıştır."
TMMOB tarafından 9 Ekim 2001 tarihinde yapılan açıklama aşağıdadır:

BASININ VE KAMUOYUNUN
DİKKATİNE
Savaş Çözüm Değildir.
Afganistan'a ve Afgan Halkına Yönelen
Saldırı Durdurulmalı,
Türkiye Bu
Kalmalıdır.

Maceradan

Uzak

11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik
Devletleri'nde meydana gelen ve binlerce
masum insanın ölümüne yol açan ve bir
insanlık suçu olan saldırı, geride acı içinde
on binlerce insan bırakmıştır. O günden beri
dünya kamuoyu, ABD'nin bu olayı bir fırsat
bilerek, kendi egemenlik alanını genişletme
girişimlerine tanık olmaktadır.
Beklenen olmuş, yoksulluk, açlık ve acı içindeki bir halk,
Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan saldırının bedelini ödeme
durumu ile karşı karşıya bıraktırılmıştır.
Tüm dünyanın etkilendiği ve yakından takip ettiği bu savaşın
taraflarının, ABD ile ABD'nin saldırının sorumlusu olarak ilan
ettiği kişi ya da örgüt olmadığı ortaya çıkmış, başlayan askeri
operasyon Afganistan'a ve Afgan halkına yönelmiştir. Sivillerin hedef alınmadığı açıklamaları, sivillerin öldürülmediği
anlamına gelmemektedir. Benzer saldırılarda da görüldüğü
gibi, bu açıklamaların hiçbir inandırıcılığı yoktur.
ABD'nin saldırısının bu ülke ile sınırlı kalmayacağı, gelişmiş
ülkelerin çıkarları doğrultusunda bütün bölgeye yayılacağı da
bir gerçektir. Bir yandan Yeni Dünya düzeni diye dayatılan
sistemde, belirtileri açıkça ortaya çıkan yeni ekonomik bunalım,
bir yandan Orta Asya'nın petrol ve doğal gaz kaynakları
nedeniyle ön plana çıkan stratejik konumu, bugünkü saldırının
gerçek nedenlerini oluşturmaktadır.

bugün aynı mantık içinde savaş çığırtkanlığı yapmaktadırlar.
Ülkemiz böyle bir savaşın içine çekilmeye ve bölgenin ileri karakolu yapılmaya çalışılmaktadır. Tarihinin en derin ekonomik krizi
nedeniyle işsizlik ve yoksulluk içinde bırakılan halkımızın bu olay
nedeniyle yeni sıkıntılara, baskılara uğratılmaması zorunludur.
Bölgeye eğitim nedeniyle de olsa asker gönderileceği yönündeki
haberlerin, gerçek olmadığını ve gerçekleşmeyeceğini ummak
istiyoruz. Tarihin çeşitli dönemlerinde yaşanan olaylar, bu tür
girişimlerin nasıl sonuçlandığını ve getirdiği yıkımları bütün
çıplaklığıyla kanıtlamıştır.
Savaş çözüm değildir.
Saldırı sona erdirilmelidir.
Ülkemiz ve halkımız bu maceraya alet edilmemelidir.
Kaya GÜVENÇ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Körfez savaşı sırasında "bir koyup üç alırız" mantığı ile
insanlık suçuna ortak olmakta bir sakınca görmeyen güçler,
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KAMU ÝHALE YASASI
HALKIMIZIN VE ÜLKEMÝZÝN ÇIKARLARI
AÇISINDAN YENÝ BÝR TEHDÝTTÝR
Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakaný Kemal Derviþ’in, kamu ihale yasasýnýn
geciktiðini ve bir an önce yasalaþarak 2002 yýlýnda yürürlüðe girmesi gerektiðini belirtmesi üzerine bir açýklama yapan TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç
“IMF’nin çýkarýlmasý için direktif verdiði ihale yasasýnýn, kamu alýmlarýný yabancý þirketlere açacak þekilde ve yeterince tartýþýlmadan yasalaþtýrýlmaya
çalýþýlmasý, halkýmýzýn ve ülkemizin çýkarlarý açýsýndan yeni bir tehdittir” dedi.
25 Ekim 2001 tarihinde yapýlan basýn açýklamasý metni aþaðýdadýr:

Ülkemizin kalkýnmasý, halkýmýzýn refah düzeyinin yükseltilmesi için önemli bir yasa olan Kamu Ýhale Yasasý,
mühendisleri ve mimarlarý yakýndan ilgilendirmektedir.
Yolsuzluklarý önleme gerekçesiyle yeniden düzenlenmek istendiði belirtilen Kamu Ýhale Yasasý taslaðý
üzerindeki çalýþmalar büyük bir gizlilik içinde sürdürülmektedir. Her gün deðiþtiði duyulan taslaðýn elimize
geçen ve 18 Ekim tarihini taþýyan þekli, düzenlemenin
asýl amacýnýn kamu alýmlarýnýn yabancý þirketlere açýlmasý olduðunu kanýtlamaktadýr.
Yasa AB’ye entegrasyon sürecinin bir parçasýdýr. Yabancý firmalarýn ihalelere katýlmasýna olanak tanýyan
eþik deðerler yabancý firmalarca uygun bulunan deðerlerdir. Kaldý ki, kýsa bir süre sonra yeni baskýlarla bu
deðerlerin de aþaðýya çekilmeyeceðine ya da bütünüyle
kaldýrýlmayacaðýna iliþkin hiçbir güvence bulunmamaktadýr. Kamu ve özel sektör kaynaklarýmýzýn yetersizliði,
altyapýmýzýn rekabete uygun olmamasý nedeniyle,
ihalelerde yerli firmalarýn rekabet þanslarýnýn az
olacaðý açýkça bellidir. Taslak, eþit olmayanlara “eþit
koþullar saðlamak” gibi bir anlayýþý benimsemektedir.
Bu uygulamayla, ne yerli sanayimizin, ne reel sektörümüzün ne de eðitilmiþ insan gücümüzün geliþtirilmesi
mümkün olacaktýr. Uluslararasý tahkim nedeniyle de
yerli firmalarýn eþitsizliði artacaktýr.
Ülkemizin diðer bütün çalýþanlarý gibi, aralarýnda
mühendislerin ve mimarlarýn da yer aldýðý eðitimli
iþgücü de iþsizlik ve yoksulluk kýskacýnda bulunurken,
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diðer kamu ihaleleri gibi danýþmanlýk hizmetleri de
yabancý firmalara açýlmaktadýr. Oysa bugün sayýlarý
dört yüz bine yaklaþan mühendislerin ve mimarlarýn
en az üçte biri ya iþsizdir, ya meslek dýþýnda çalýþmaktadýr ya da yoksulluk ücretleriyle yaþamak zorundadýr.
Geri kalmýþlýk zincirinden kurtulmak için eðitimin
geliþtirilmesi, bilimsel ve teknolojik araþtýrma ve geliþtirmeye yatýrým yapýlmasý gerekirken, bunlar yapýlmadýðý
için mühendislerin ve mimarlarýn büyük bir bölümü
mesleklerini uygulayamazken, þimdi siyasal iktidar bu
koþullarý aðýrlaþtýracak giriþimlerde bulunmaktadýr.
Bunlarý anlamak mümkün deðildir.
Ýlk Taslaðýn ortaya çýkmasýndan hemen sonra Avrupa
Birliðinin yoðun giriþimlerine konu olan Kamu Ýhale
Yasasý, bu þekliyle halkýmýzýn deðil, yabancý firmalarýn
çýkarlarýna hizmet edecek, ülkemizi sömürgeleþtirme
yolunda yeni bir adým olacak ve toplum kaynaklarýnýn
yabancý sermayeye aktarýlmasý için yeni bir araç olarak
kullanýlacaktýr. Karþýlýklýlýk ilkesini bile içermeyen
Taslak, yabancý sermayeye verilmek istenen yeni bir
ayrýcalýktan baþka bir þey deðildir. Özetlemek gerekirse,
IMF’nin koþul olarak belirttiði diðer bütün düzenlemeler
gibi, bu düzenleme de, bu þekliyle, ülkemizin yýllýk 25
ile 35 milyar dolar arasýnda olduðu tahmin edilen bu
büyük bir pazarýnýn koþulsuz olarak yabancý sermayeye
açýlmasýný saðlamak üzere hazýrlanmýþtýr.
Þubat krizinden sonra, IMF’nin verilecek krediler
için çýkarýlmasýný þart olarak öne sürdüðü 15 yasanýn
arasýnda yer alan Kamu Ýhale Yasasý’nýn elimizdeki
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taslaðý, uzun yýllardan beri yakýnmalara neden olan
kimi teknik konularda ve ayrýntýlarda, örneðin ödenek
olmadan ya da inþaat iþlerinde projeler tamamlanmadan ve ÇED raporu alýnmadan ihaleye çýkýlmamasý,
vb. gibi iyileþtirmeler getiriyorsa da, kapsamý ve düzenlemeleri itibariyle, bu alandaki sorunlarý ve yolsuzluklarý
önleyecek nitelikte deðildir. Kaldý ki, bu iyileþtirmelerin
de geniþ bir tartýþma ortamýnýn yaratýlarak taþýdýðý kimi
eksikliklerden arýndýrýlmasý gerektiðini de belirtmek durumundayýz.
Bütün ülkeler kamu alýmlarýný, ulusal politikalarýnýn
ve kalkýnma planlarýnýn gerçekleþtirilmesinde, kamusal
kaynaklarý kalkýnmanýn stratejik önceliklerine göre yönlendirmenin önemli bir aracý olarak kullanmaktayken,
Taslak bu anlayýþtan bütünüyle yoksundur. Oysa,
kamu alýmlarý her þeyden önce, toplumun doðrudan
ya da dolaylý gereksinmelerinin kamu kaynaklarý kullanýlarak karþýlanmasýdýr. Toplumun, gereksinme olarak
adlandýrýlýp ihaleye çýkan iþlerin gerçekten gereksinme
olup olmadýðýný denetleme olanaðý bulunmamaktadýr.
Oysa, yolsuzlukla mücadele hedefleniyorsa, toplum
denetiminin bu noktadan baþlamasý gerekmektedir.
Bu nedenlerle de , yasanýn amaç maddesinin hem
bu hususu hem de kamu ihalelerinin halkýmýzýn refah
düzeyinin geliþtirilmesinde ve gelir adaletsizliðinin
giderilmesinde bir araç olduðunu ve kamu yararýnýn
temel alýndýðýný belirtmesi gerekmektedir. Ýlginçtir ki,
Taslaðýn amaç ve temel ilkelerinde “toplum yararý ya
da kamu yararý” sözcüðü yer bile almamaktadýr.
Çok uzun, yer yer bir yönetmeliði andýran bu Taslaðýn
göze çarpan diðer birkaç noktasýna kýsaca deðinmekte
yarar var:
•
Bu Taslakta “ticari ve sýnai yapýda olan ve
piyasa koþullarýnda faaliyet gösteren” “kamu iktisadi
kuruluþlarý ile iktisadi devlet teþekkülleri” ve bunlarýn
iþtirakleri yasa kapsamýnýn dýþýnda tutulmuþtur.
•
Taslak, þeffaflýk ilkesinin esas alýndýðýný belirtmekle birlikte, bizzat Taslaðýn metni þeffaf olmaktan,
anlaþýlýr olmaktan uzaktýr ve yorumlara açýktýr.
•
Toplum denetiminin saðlanacaðý temel bir ilke
olarak belirtilmekle birlikte, bu denetimin mekanizmalarý ile ilgili hiçbir düzenleme olmamasý, bu ilkenin bir
söz olarak kalacaðýnýn kanýtýdýr. Kamu Ýhale Kurumu
ve bu Kurumun karar organý olan Kamu Ýhale Kurulu
Bakanlar Kurulu tarafýndan atanmaktadýr. 9 üyeden
7’si doðrudan Bakanlýklarýn temsilcileridir. Bu yapýsýyla
Kurulun özerk olmasý mümkün deðildir. Ayrýca Kurulun
hesap verebilirliði de açýk deðildir. Ýlginç olan, bu Kamu
Ýhale Kurumunun kuruluþlardan ya da kiþilerden istediði
bilgilerin verilmesinin yasa hükmü haline getirilmesine
karþýn, Kurumun isteyenlere bilgi vermesi konusunda
bir açýklýk getirilmemiþtir.

•
Ýtirazlar ya da þikayetlerle ilgili getirilen düzenlemeler, bir kýsýtlama listesini andýrmaktadýr. Temel
Ýlkeler maddesinde “kamuoyu denetiminin saðlanmasý” belirtilmesine karþýn, þikayet hakký sadece “hak
kaybý iddiasýnda bulunan yapým müteahhidi, tedarikçi
veya hizmet sunucusuna” tanýnmýþtýr. Ne bu iþlemlerle
doðrudan ya da dolaylý olarak etkilenen yurttaþlarýn ne
meslek örgütlerinin, ne diðer kitle örgütlerinin olaylara
müdahale etme hakký bulunmamakta, hatta bu hak
kýsýtlanmaktadýr. Konunun kýsýtlayýcý, eksik düzenlemelerle geçiþtirilmesi ya da Ýhale Kurumuna býrakýlmasý ve
yargý yolunun belirtilmesi yeterli deðildir. Bu durum,
kuþkusuz bir taraftan uluslararasý tahkimle, diðer taraftan da idarenin keyfi davranýþýný sürdürmek isteðiyle
açýklanabilirse de, bu durumun yeni düzenlemenin
gerekçesine uygun olmayacaðý açýktýr.
•
Önemli projelerin de içinde yer alacaðý bazý
yapým iþlerinde, uygulama projesi olmadan ön ya da
kesin projeyle ihaleye çýkýlabileceði hükmü getirilmesine
ve kamu kaynaklarýnýn en çok bu tür iþlerde yanlýþ kullanýlabileceði riskine karþýn, ayrýntýlý bir düzenleme
getirilmemesi dikkat çekicidir. Zaten bu tür projelerin
çoðu yasanýn kapsamýnýn dýþýnda kalmaktadýr. Kapsam
içinde kalanlar ise belirsizlik içinde býrakýlmýþtýr.
Ýlginç olan bir baþka husus, bu Taslakla, yasanýn
yürürlük tarihinin 2004 yýlýna býrakýlmýþ olmasýdýr.
Ancak anlaþýldýðý kadarýyla Sayýn Derviþ, yasanýn bir
an önce çýkarýlmasýný ve hemen yürürlüðe konulmasýný
istemektedir. Bütün yurttaþlar gibi, bizim de bu telaþýn
nedenlerini bilmek hakkýmýzdýr. Madem ki þeffaflýk bu
yasanýn temel bir ilkesi olacaktýr, o halde Sayýn Bakanýn
da ayný ilkeye uyarak bu yasanýn temel hükümlerini
ve acele etmesinin nedenlerini bütün yönleriyle kamu
oyuna açýklamasý gerekmektedir.
IMF’nin çýkarýlmasý için direktif verdiði Kamu Ýhale
Yasasýnýn, kamu alýmlarýný yabancý þirketlere açacak
þekilde ve son zamanlarda alýþkanlýk haline geldiði
gibi, yani ilgililerce yeterince tartýþýlmadan ve kamu
oyu tarafýndan anlaþýlmadan yasalaþtýrýlmaya çalýþýlmasýný, krizden çýkmaya deðil yeni krizlere bir davetiye
ve halkýmýzýn ve ülkemizin çýkarlarý açýsýndan yeni bir
tehdit ve uluslar arasý sermayeye bir teslimiyet olarak
görüyoruz.
Kaya GÜVENÇ
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný
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TMMOB’nin kuruluşunun 47. yılı nedeniyle gerçekleştirilen Mühendislik-Mimarlık Haftası 15 Ekim 2001, pazartesi günü TMMOB
merkezinde Yönetim Kurulu Başkanımız Kaya Güvenç tarafından yapılan basın açıklaması ile başladı. Etkinlikler çerçevesinde 18
Ekim 2001tarihinde “Birlik Haberleri’nde Yer Alan ve Sektörlerle İlgili Karikatür Sergisi” açıldı. Açılışın ardından aynı gün “Birlik
Haberlerinin Yayına Başlaması ve TMMOB Örgütlüğüne Etkileri” konulu panel-söyleşi düzenlendi. 19 Ekim’de Hizmetlerin Serbest
Dolaşımının Mühendislik ve Mimarlık Alanlarına Etkileri” konulu İkinci bir panel düzenlendi. Etkinliklerin son günü 20 Ekim’de
“IMF’nin Dayattığı Yasal Düzenlemeler” başlıklı Sempozyum düzenlendi. Sempozyum’da;
“Kamu Ekonomisi ve Mali Sektörle İlgili Değerlendirmeler”, “Kamu Girişiminin Tasfiyesine İlişkin Düzenlemeler”, “Sosyal
Dayanışma ile İlgili Düzenlemeler”, “Kamusuz Kamulaştırma Yasası’ndan, Tahkim Sürecine” başlıkları altında sunumlar yapılarak
konular tartışmaya açıldı.
Etkinlikler kısa bir süre sonra kitap olarak yayınlanacaktır.
2001 yılı Mühendislik ve Mimarlık Haftası nedeniyle bir
açıklama yapan TMMOB Başkanı Kaya Güvenç, savaşa, uluslar
arası sermaye kuruluşlarının dayattığı politikalara karşı, barışı,
demokrasiyi, üretimi ve ulusal politikaları savunarak, "mücadelemize kararlılıkla devam etmemizin sonucunda ülkemizin
geleceğinin daha aydınlık olacağına ve bu sonuçta halkının
hizmetinde olan mühendis ve mimarlarımızın çok önemli bir
rol oynayacağına" inandıklarını belirterek, mühendislerin ve
mimarların haftasını kutladı.
Ankara :15 Ekim 2001
BASINA ve KAMUOYUNA
Her yıl olumsuz koşullarda da olsa Mühendislik Mimarlık
Haftasını kutluyoruz. Bu yıl ülkemizin en derin ekonomik krizine ek olarak, insanlığı ve halkımızı ciddi risklerle karşı karşıya
bırakan savaşın gölgesi var. Bu yıl savaşa karşı barışın sesinin
kesilmek istenmesi amacıyla uygulanan yeni yasakların ve hak
sınırlamalarının gölgesi var. Bu yıl son günlerde büyüklükleri
açıklanan 2002 yılı bütçesinin karamsarlığı var.
Bütün olumsuz koşullara karşın, mesleğini uygulamak isteyen,
mesleğini uygularken halkına hizmet etmeyi hedefleyen, bunun
karşılığında da üstlendiği sorumluklara uygun, insanca bir
yaşama elverecek bir gelir düzeyi bekleyen ve sayıları dört yüz
bine yaklaşan meslektaşlarımızın Mühendislik Mimarlık Haftasını
kutluyoruz.
Yaşadığımız dünyada gelişmiş ülkelerle gelişmemiş ülkeler
arasındaki gelir uçurumu her geçen gün daha da derinleşmektedir.
Geri kalmış ülkelerin halkları yoksulluk hatta büyük çoğunluğu
açlık sınırının altında yaşamlarını sürdürmek zorunda
kalmaktadırlar. Gelişmiş ülkeler ise, kendi ülkelerindeki gelir
bozukluğunu görmezlikten gelerek, egemenliklerini dünyanın ve
yaşamın her alanına yaymak istemektedirler. Dünya, uluslar arası
tekellerin ve bu tekellerin arkasındaki ülkelerin boyunduruğunda
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yaşatılmak istenmektedir.
Bu koşullarda 11 Eylül'de ABD'deki saldırılarda insanların
öldürülmesi nasıl bir insanlık suçunu oluşturmuşsa, açlıktan,
ilaçsızlıktan insanların ölmesi de aynı şekilde bir insanlık suçudur.
Hele de terörle mücadele bahanesiyle bir halkın üzerine bombalar
yağdırılması, bir ülkenin saldırı hedefi haline getirilmesi kabul edilebilir bir şey değildir. Aslında, bu son saldırı emperyalist sistemin
krizini çözmek için bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Nitekim, terörü cezalandırmak amacı taşıdığı söylenen bu saldırının
artık coğrafi bir sınırının ya da zaman süresinin olmadığı açıkça
belirtilmektedir. Bu koşullarda, komşularıyla, geri kalmış ülkelerle bu haksız yeni dünya düzenine karşı politikalar geliştirmesi
gereken ülkemizin, bu saldırıların yanında yer alması, hele de
asker desteği vermesi, halkımızın çıkarları ile bağdaşmamaktadır.
Türkiye bu maceradan uzak kalmalıdır. Saldırı alanına asker gönderme kararı geri alınmalıdır.
Ülkemizin mühendisleri ve mimarları da insanlık dışı olan
savaşa karşıdır. Bu karşı oluş, insanların refahlarının yükselmesine katkı anlamını taşıyan mesleğimiz nedeniyle de geçerlidir:
bizler, üretilmesine katkıda bulunduğumuz ve insanlığın ortak
malı olan teknolojilerin ve ürünlerin, insanların öldürülmesinde
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Ülkemizin en ağır ekonomik krizini yaşadığı bir dönemde,
savaşa destek vermesi insanlık suçuna ortak olmaktan başka,
halkımıza yeni sıkıntılar yaşatacaktır. Nitekim, büyüklükleri
açıklanan 2002 Yılı Bütçesi bunun bir kanıtıdır. Bu bütçe de,
son yıllarda gördüğümüz anlayışın bir devamıdır: bir borç ödeme
planıdır. Yatırıma kaynak ayırmayan, üretime olsa da olur olmasa
da olur anlayışıyla bakan, çalışanların sorunlarını görmezlikten
gelerek krizin faturasını çalışanlara yükleme programıdır. Elde
edilmiş haklara tecavüz etmeyi planlayan bir belgedir.
Bugün 2001 yılı Mühendislik Mimarlık Haftasının ilk günü.
Bu hafta boyunca, bütün örgütümüzle ülkemizin sorunlarını,
mesleğimizin sorunlarını tartışacağız, çözüm önerileri
geliştireceğiz.
Geçen yüzyılın başlarından itibaren örgütlenen ve yasal bir
statüye kavuşmak için çabalamış mühendis ve mimarların, TMMOB Yasası’nın 1954 yılında kabulünden sonra toplanan ilk
Genel Kurulu’nun tarihlerini Mühendislik ve Mimarlık Haftası
olarak anmaktayız. Bundan 47 yıl önce, ülkemizde yaklaşık
sekiz bin mühendis ve mimar, 10 Oda ve yaklaşık 15 uzmanlık
alanı vardı.
O günler 2. dünya savaşı sonrasının hızlı gelişme dönemiydi.
Ne yazıktır ki, o günlerde benimsenen dışa bağımlı kalkınma
politikalarının bir sonucu olarak bugünlere geldik. Özellikle de
24 Ocak kararları ve 12 Eylül ile birlikte, bu politikalar, ülkemizi uluslar arası sermayeye tam teslim etmeye dönüştü. Bu
politikaların sonuçları çalışanlara ve bütün halkımıza olduğu gibi
mühendislere ve mimarlara da olumsuz yönde yansıdı.
Savaş içinde olan bir dünyada, üretimsiz, yatırımsız, demokrasisi sınırlanan bir ortamda, bir ülkede mühendis ya da mimar
olmak zor.
Gelişmiş ülkelerle gelişmemiş ülkeler arasındaki gelir
eşitsizliklerine ek olarak, araştırma geliştirme ve diğer mühendislik etkinlikleri gelişmiş ülkelerde ve çok uluslu şirketlerin
bünyelerinde yoğunlaşmaktadır. Bu durum bir yandan gelişmemiş
ülkelerde mühendislik mimarlık mesleğinin uygulanmasına engel
olmakta bir yandan da beyin göçünün ortamını oluşturmaktadır.
Bu duruma karşın, siyasi iktidarın hizmetlerin serbest dolaşımı
konusunda ısrarcı olmasını anlamamız mümkün değildir.
Bizler, ülkemizin kalkınmasında ve halkımızın refah düzeyinin yükselmesinde baş rolü oynayan mesleklerin arasında yer
alıyoruz. Bizler, insanların içinde yaşadıkları fiziki mekanları,
kullandıkları ve tükettikleri ürünleri ve hizmetleri planlayan,
tasarlayan, üreten ve işleten bir mesleğin mensuplarıyız. Bizler,
insanların daha güzel bir dünyada yaşaması için bilimi ve tekniği
kullanan bir mesleğin mensuplarıyız. Ama siyasi iktidarların bize
uygun bulduğu ekonomik ve mesleki konum, ne eğitimimizle, ne
üstlendiğimiz sorumluluklarla uyum içinde değildir.
Bugün, ülkemizdeki mühendislerin ve mimarları sayısı dört
yüz bine yaklaşmıştır. Her yıl bu sayıya yirmi bin eklenmektedir. Oysa, son bir yılda, 50 bini aşkın mühendis ve mimar, işini
kaybetti ya da bürosunu, işyerini kapattı. Bu meslektaşlarımız,
krizden önce de işsiz olan mühendislerin ve mimarların kervanına
katıldılar. İşi olan meslektaşlarımızın ücret düzeyleri ise yoksulluk
sınırının altında. Ve bu ücretler her geçen gün daha da azalıyor.

Son on yılda gerçek ücretlerimiz yarı yarıya azaldı.
1991'de, kamuda çalışan ve yirmi yıllık deneyimi olan
bir meslektaşımızın ücreti ancak dört kişilik bir ailenin
asgari geçim standardını yakalayabiliyordu. Bugün ise
aldığımız ücret asgari geçim standardının ancak yarısını
karşılıyor. 1967'de aldığımız ücretlerin satın alma gücünü
korumak için, şimdi aldığımız ücretin dokuz - on katı
ücret almamız gerekiyor.
Hükümet, kamuda çalışan meslektaşlarımızın ekonomik durumlarını düzelteceğine, kurumlar arasındaki
ücret dengesizliklerini gidereceğine söz vermesine ve bu
konularda yetki almasına rağmen hiçbir şey yapmadı,
yapmıyor. Çünkü, hükümetin çalışanların durumlarını
düzeltmek gibi bir önceliği bulunmuyor.
Çünkü siyasi iktidarların öncelikleri, bu ülkeyi
IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, AB, vb.
oluşumların ve kuruluşların çıkarlarıdır.
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değil, daha güzel yaşamasında kullanılmasını istiyoruz, bunun
mücadelesini veriyoruz.

Özellikle son yirmi yıldan bu yana, ülke ekonomisi
uluslar arası para sermayesine ve ona eklemlenmiş yerli
sermayeye bütünüyle teslim edilmiştir. Ulusal bilim
- teknoloji - sanayileşme politikalarını belirlemekten
bütünüyle vazgeçilmiştir. Yatırımlar durmuştur. Sanayimizin temel rekabet gücü ucuz işgücüne çevrilmiştir.
Uluslararası işbölümüne boyun eğilerek, ülkemiz
taşeronlaştırılmıştır. Araştırma geliştirmenin adı bile
unutulmuştur. Tarım, hayvancılık, ormancılık, madencilik de
aynı politikalara teslim edilmiştir. Ülkemiz tarım ürünleri ithal
eden bir ülke haline getirilmiştir. Kıt ve değerli bir kaynak olan
toprağın yağmalanması sürmektedir. Hazine arazileri haraç mezat
satılmaya çalışılmaktadır. Tasarruf hakkı topluma ait olan doğal
kaynaklarımız uluslar arası yabancı sermayeye peşkeş çekilmektedir.
Kentlerimiz, ulusal, bölgesel planlamalarla bilime ve tekniğe
dayalı, kültürel varlıklarımızı koruyacak bir anlayışla kurulmak
ve geliştirilmek yerine, arsa rantlarının yok edici hareketlerine
terk edilmektedir. İmar aflarının, kaçak yapılaşmanın nelere mal
olduğu göz ardı edilerek hazine arazilerinin satışını düzenleyen
yasayla yeni bir örtülü af getirilmektedir. Öte yandan da, bir kamu
hizmetini daha özelleştirecek, denetimsizliği kurumsallaştıracak
olan Yapı Denetimi Yasası uygulanmak istenmektedir.
Doğal kaynaklarımızdan çevreye, enerjiden ulaştırmaya,
vb. hiçbir alanda ulusal politikalardan söz edilmemekte,
bütün düzenlemeler uluslar arası sermayenim direktifleriyle
yönlendirilmektedir. Başta enerji ve haberleşme olmak üzere,
kaynaklarımız ve tesislerimiz özelleştirme adı altında, yok
pahasına tekellere peşkeş çekilmekte, bu olay uluslar arası tahkim
düzenlemeleriyle de güvence altına alınmaktadır. Bu anlayışa karşı
çıkanlar ise baskılarla susturulmaya çalışılmaktadır. Demokrasinin sınırlarının çalışanlar lehine, halkımız lehine genişletilmesi
yönünde kayda değer bir girişim bir yana, yeni baskı önlemleri
alınmaktadır. Hazırlanışındaki demokratik katılım eksikliğine ve
yetersiz içeriğine karşın, kısmi bir iyileştirme anlamına gelebilecek Anayasa değişikliğinin ise, milletvekillerinin ücret zammıyla
neden gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştır.
Yargı kararlarına rağmen, yöre halkının kesin reddine
rağmen, çevre açısından riskler taşıdığı belli olan Bergama altın
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işletmesi yabancı bir tekelin çıkarları doğrultusunda
işletilmektedir. Kimi basın mensupları da, kamu oyunu
aydınlatmak iddiasıyla yaptıklarını söyledikleri programlarda, Bergama'da siyanürlü altına karşı çıkan Bergama
köylüleri ile Bergama mücadelesine destek verenlerin
çarmıha gerilmesine katkıda bulunmaktadırlar.
Mühendis ve mimarlar, 1954 yılından bu yana
örgütlülüğü hızla artan ve 23 odaya mensup, 50
uzmanlık alanındaki 220.000 üyeye ulaşan TMMOB
çatısı altında, bu olumsuz koşullara karşı mücadelelerini yükseltmektedirler. Bu yıl da, Mühendis ve
Mimarlık Haftasında ülkemize dayatılan politikalara ve
mühendis ve mimarlarını gözden çıkartan anlayışlara
karşı dayanışmamızı ve örgütlülüğümüzü güçlendirmek
için, bağımsız ve demokratik bir Türkiye'nin yaratılması
için bir arada olacağız.

Ülkemizin kalkınması ve halkımızın mutluluğu için belirlenecek ve uygulanacak ulusal politikalarımızda, mühendislik
ve mimarlık hizmetlerinin önemini bir kez daha vurguluyor ve
meslektaşlarımızın Mühendislik ve Mimarlık Haftasını kutluyoruz.
Kaya Güvenç
Yönetim Kurulu Başkanı

Tüm olumsuzluklara karşın,
•
İnsanlığın daha güzel, barış içinde bir dünya
yaratacağına olan inancımızla,

Sergi: “Karikatürlerle Geçmişten Geleceğe
TMMOB”

“Birlik Haberlerinde Yeralan ve Sektörlerle İlgili Karikatür Sergisi” Çankaya Belediyesi ‘Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açıldı.
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Ö. KAYNAK tarafından
hazırlanan sergi dört gün boyunca ilgi ile gezildi.

Panel-Söyleşi: “Birlik Haberleri’nin Yayına
Başlaması ve TMMOB Örgütlülüğüne Etkileri”
Panel-Söyleşi TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Ö.
KAYNAK’ın sunuşu ile açıldı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Kaya GÜVENÇ’in başkanlık ettiği panel-söyleşiye konuşmacı
olarak 1975-79 dönemi Birlik Haberleri Yayın Sekreteri ve aynı
zamanda 25-33-34-35. dönem Birliğimizin Başkanı Yavuz ÖNEN,
1975-79 dönemi Birlik Haberleri Yayın Komitesi Sekreteri Yalçın
ÇİLİNGİR, 1975-79 dönemi Birlik Haberleri Yayın Sekreteri
Nevzat ŞENOL konuşmacı olarak katıldılar.
Yavuz ÖNEN panelde, o günkü dünya ve Türkiye şartlarında,
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•
Mücadelemize kararlılıkla devam etmemizin sonucunda, ülkemizin geleceğinin daha aydınlık olacağına ve alınacak bu
sonuçta halkının hizmetinde olan mühendis ve mimarlarımızın
çok önemli bir rol oynayacağına olan inancımızla,

ihtiyaç duydukları yayın organının, mühendislerin-mimarların
sorunlara değin düşüncelerini o dönemin ideolojik çerçevesi
içerisinde anlatacak bir tarzda olmasının temel başlangıçları
olduğunu belirtti. Ayrıca yayının çıkışı süresince TMMOB’deki
kadroların ve özellikle de Teoman ÖZTÜRK’ün rolüne değindi.
Yavuz ÖNEN, “Birden bire çok önemli bir ortam doğdu ve her
konuda; yalnız gündemi takip eden bir yayın organı olmaktan
çıktı, kısa zamanda gündem yaratan, ülke sorunlarının stratejik
önemini vurgulayan bir yayın organı haline geldi ve çok kısa zamanda bu yayın organı mühendis-mimar ortamının dışına taştı,
toplumla bağ kurmaya başladı.” dedi. ÖNEN ayrıca 50 bin yayının
üyelere ve topluma ulaştırılmasında üniversite öğrencilerinin özverili çalışmalarına değindi.
Yalçın ÇİLİNGİR ise, “mühendis ve mimarların sosyal
gelişimlerini ülke tarihi içinde ele alarak Birlik Haberleri’nin
çıktığı koşulları” tanımladı. ÇİLİNGİR, Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliğinin doğuşu, aslında Cumhuriyet tarihinde ilk kez mesleki alanla sınırlı olsa dahi- teknik elemanların devletten nispi
bir özerklikle kopmaları anlamına geliyordu. Böyle bir özerklik
talebi vardı; ama nispi bir bağımsızlaşma çabası içindeydiler.
Devletten ideolojik olarak kopma, daha sonraki yıllarda giderek
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Nevzat ŞENOL,

“Yeni Çağın Madencileri
Derine, hep derine kazıyoruz
Nerede çağımızın o altın kalbi
Çağımızın altın kalbini arıyoruz
Seni düşünüyorum her vurduğum kazmada
Çocuk gözlerinde kirli bir yağmur
Kazdıkça daha derinlere inmek,
Kazdıkça senden biraz daha uzaklaşmak demek
Eski çağlardan bir yeraltı tanrısı
Tutup öpüyor yorgun ellerimizden
Çağın uzaklarda vuran kalbini duyuyoruz derinden, derinden
Üzerimizde ağır bir yeryüzü,
Gökyüzünden uzakta, çok uzakta
Derine, hep derine kazıyoruz
Nerede çağımızın o altın kalbi
Çağımızın altın kalbini arıyoruz
Çağ yendi bizi, yorgunuz,
Çağ yendi bizi, yorgunuz”

şiiri ile başladığı konuşmasında “çağ bir kere galip gelmiş olabilir; ama hiç kimse bu sevdasından, bu çağının altın kalbini arama
sevdasından da vazgeçmiş değil” dedi. Derginin çıkış süreci ile
ilgili anılarını paylaşan ŞENOL, “Bunlar, bu yeni çağın madencisi
heyecanını duymadan yapılabilecek işler değil; yani profesyonellikle de ilgisi yok, amatör heyecanla da ilgisi yok, başka bir
heyecan. Bu ülkede aklı eren insanların bu ülkeyi dönüştürmek
istedikleri, çağdaş bir yapıya ulaştırmak istedikleri dönemin
kitlelerce paylaşıldığı bir dönem yaşanıyordu.” dedi.

Panel: “Hizmetlerin Serbest Dolaşımının Mühendislik ve Mimarlık Alanına Etkileri”
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Kaya GÜVENÇ’in başkanlık
ettiği panele, Doç. Dr. Birgül Ayman GÜLER, Şehir Plancısı Şirin
Gülcen EREN ve TMMOB II. Başkanı Dursun YILDIZ katıldı.
Panelde Şirin Gülcen EREN, Dünya Ticaret Örgütünün amaçları
ve müzakerelerin detayları ile ilgili gözlemlerini aktardı. EREN,
müzakere süreçlerinde mühendislik ve mimarlık hizmetlerine dair
getirilen yeni düzenlemeler ve bu süreçte ortaya çıkan yabancı
mühendis ve mimarların çalışma izinleri konusunda izlenimlerini aktardı. EREN “Taahhütlerimizi 95’te vermişiz. Kendimiz,
olduğumuzdan daha kısıtlayıcı pozisyona giremiyoruz. Şimdi
bunun da çalışmalarını yapıyoruz. Geçici üyelik dışında başka
bir kısıtımız yok. Bir de sektörde taahhüt listesinde yer almayan
bu tarz kısıtlarımız var; kendi mevzuatlarımızı düzeltmemiz
gerekiyor.” dedi.
TMMOB II. Başkanı DURSUN YILDIZ, hizmet ticaretinin
serbestleştirilmesiyle ilgili yürütülen müzakerelerin GATS dışında
AB ve OECD’ ülkeleri arasında da yürütüldüğüne dikkat çekerek
diğer dünya ülkelerinin uygulamalarından örnekler verdi. YILDIZ,
“Türkiye’nin özel taahhütleri, GATS’ın sektörel sınıflandırma
listesinde yer alan 155 hizmet sektöründen 72’sini kapsıyor.

Türkiye’nin özel taahhütler listesindeki kapsama oranı
yaklaşık yüzde 46; ama bunun yanı sıra gelişmekte olan
ülkeler ortalaması yüzde 18 dedi. YILDIZ ayrıca, bu pazarda azgelişmiş ülkelerin payı ne? Bu sektörde ilk 200
firmanın sadece 15’i gelişmekte olan ülkelerin firmaları.
Gelişmekte olan ülkelerin firmalarının yaptığı hizmet
ihracına miktar olarak bakalım: 98 yılı itibariyle sadece
763 milyon dolar, bu da bu sektördeki toplam pazarın
sadece yüzde 4,5’ine karşılık geliyor.”dedi.
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yoğunluk kazanacak ve 1970’li yıllara gelindiğinde, sol siyasetin
Türkiye’nin gündemine girişinden itibaren bu ideolojik kopuş
giderek yoğunluk kazandı; ama asıl kopuş 1970’li yıllarda oldu.
Birlik Haberleri’ni, bu tarihsel bağlamı içine oturttuğumuzda;
1970'lerde yoksullaşan, daha evvel nispi olarak mesleki sorunlarla sınırlı olan kopuşun daha ileri bir boyutu olarak, önemli bir
tarihsel olay olduğunu ve önemli bir misyonu yerine getirdiği
kanısındayım” dedi.

Doç. Dr. BİRGÜL AYMAN GÜLER, GATS Anlaşması’nın
1995’de imzalanmasının ardından 5 yıl hiç gündeme gelmediğini belirterek, OECD dünyası, Avrupa
Birliği’nin adaylık süreci içerisindeki Türkiye’den talepleri, IMF niyet mektuplarında ortaya çıkan talepler
ve Dünya Bankası kredi anlaşmalarındaki taleplerin,
GATS’ta öngörülen hizmet liberalizasyonu talepleriyle
aynı talepler olduğunu belirtti. GÜLER ayrıca, “Burada
iç karartıcı olan şey, inanılmaz teslimiyetçi yaklaşılmış
olması; yaptırımları itibariyle Türkiye’nin başına ne
tür şeyler getirebileceği konusunun kamuoyuna açık
bir şekilde tartışılmamış olması, 5 yıl gibi bir hazırlık
süresinde kimsenin parmağını kımıldatmamış olması ve
şimdi müzakereler her sektörde yeniden başlamışken,
kamuoyunun bu konudan hâlâ haberdar olmaması. Üniversitelerde kamu yönetimi ve siyaset bilimi kürsüleri,
GATS’ı hâlâ uluslararası mali alana ait bir sorun olarak
görürler, kamu yönetimini yeniden organize eden gücüne
dönüp de bakmazlar, bu alanı kendi konuları dışında saymaya
devam ederler. Devletin küçültülmesi politikaları doğrultusunda
AB, Dünya Bankası, IMF ve OECD ortaklığı içerisinde, GATS’a
onlarla eşit ağırlıkta yer vermekte fayda var; GATS’ın getirdiği
şeffaflık, karşılıklı eşitlik ilkelerinin realite karşısındaki anlamını
net bir şekilde düşünmekte fayda var ve Güçlü Ekonomiye Geçiş
Programı gibi AB adaylık süreci için hazırlanan Ulusal Program
gibi temel metinleri GATS hükümleri çerçevesinden, o gözlüğü
takarak bir kez daha yorumlamakta büyük fayda var. GATS,
sosyal devletten taviz anlamına geliyor, GATS ulus-devletten
taviz anlamına geliyor; yani neoliberalizm, toplumsal çıkarı
ve ulusal çıkarı yine son derece etkili bir şekilde tehdit ederek
yürüyor” dedi.
Toplantı salondan yapılan katkı konuşmalarından sonra sona
erdi.
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Sempozyum: “IMF’nin Dayattığı Yasal Düzenlemeler”
Sempozyum TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Kaya
GÜVENÇ’in açılış konuşması ile başladı. GÜVENÇ
konuşmasında, “Kriz derinleşiyor. Öylesine bir noktaya geldi ki, sanki her şey güllük gülistanlık gidiyordu;
ama o kahrolası “terör” 11 Eylülde dünya ekonomisini
ve Türkiye ekonomisini de derinden yaraladı. Böyle
bir bahaneye ihtiyaçları vardı; çünkü krizin, kasım
krizinin ne olduğunu, şubat krizinin ne olduğunu bilim
insanları, çalışanların ekonomik ve demokratik örgütleri, çalışanlardan yana siyaset güden siyasi partilerimiz
bütün çıplaklığıyla söylemişlerdi. Sistemin özünde, krizlerin özünde, Türkiye’ye yıllardan beri; ama özellikle son
20 yılda dayatılmakta olan IMF ve Dünya Bankası, esas
itibariyle uluslararası sermaye kuruluşlarının politikaları
yatmaktadır” dedi.
“Kamu Ekonomisi ve Mali Sektörle İlgili Düzenlemeler”
başlıklı ilk oturumu Birlik Yönetim Kurulu Başkanımız
Kaya GÜVENÇ yönetti. Oturuma Prof. Dr. Korkut BORATAV, Prof Dr. Oktar TÜREL, Prof. Dr. Oğuz OYAN ve
Nazif EKZEN konuşmacı olarak katıldılar.

Prof. Dr. Korkut BORATAV konuşmasında Türkiye
ile Uluslararası Para Fonu, kısmen de Dünya Bankası
arasındaki yakın geçmişteki ilişkilerin bir panoraması
ile hukuki, iktisadi, siyasi boyutlu bir değerlendirme
yaptı. BORATAV, “Türkiye IMF’siz yaşayabilir. Uluslararası
Para Fonu’nun Türkiye’den çıkması gerekir, bürosunun
kapatılması gerekir, IMF ile uygulanan stand-by anlaşmasının
askıya alınması gerekir. Türkiye cari işlem dengesi bakımından
dış borcunun faiz ve keza yabancı şirketlerin kâr transferlerini
rahatça karşılayacak bir rahatlığa sahiptir, avantajı budur. Borcun
anaparasını döndürmek de, alacaklılarla yapılacak müzakerelerle
sağlanabilir. Pazarlık gücü kuvvetli, güçlü ve büyük bir ülkedir
Türkiye. Kendi gücünün farkında değildir” dedi.

Prof. Dr. Oktar TÜREL, finans sektörüyle ilgili açıklamalarda
bulundu. TÜREL, “Dönem içerisinde 4651 Sayılı Yasa çıkana kadar
iki istikrar modelini eskittik. Bunlardan biri, para arzına dayalı
istikrarlandırma modeliydi, bunu beceremedik, bunu batırdık.
Bir başka model daha batırdık; o da döviz kuruna dayalı istikrar
modeliydi, onu da Kasım 2001’de batırdık. Şimdi neyi deniyoruz; enflasyon hedeflemesine dayalı bir modeli hedefliyoruz. Bu
modelin başarılı olacağıyla ilgili çok çeşitli kuşkuların basında ve
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yazında dile getirildiğini gayet iyi biliyorsunuz. “ dedi.
Prof. Dr. OĞUZ OYAN konuşmasında, kamu kesimi dengeleri üzerinden, bütçenin yeni açıklanan rakamları üzerinden
yorumlarda bulundu. OYAN, “Bu gerçeği biz burada 100 kişi
tartışıyoruz; ama 65 milyon kişinin en azından bir yüzde 10’u
tartışabilseydi televizyonda, Televole iktisatçıları yerine bunlar
konuşulabilseydi, herhalde anlamlı katkıları olurdu. Saydamlık
adına bize getirilen yeni bir şey, şeffaflık dışı bir mesele de budur. Türkiye’nin bu bütçelerle yoluna devam etmesi mümkün
değildir. Türkiye, yön duygusunu yeniden kazanmalı, bunun için
de Korkut hocanın dediği gibi IMF bürosunu kapatmaktan, Dünya
Bankası bürosunu kapatmaktan başlayarak kendi yoluna, kendine güvenerek devam etmeyi becerebilmelidir. Borçları yeniden
yapılandırarak, vergiyi yeniden düzenleyerek, şimdiye kadar
devletin üzerine çok yüksek faiz geliri elde edenleri vergilendirerek, bu arada tabii dışarıya sermaye kaçışını bugün olduğu gibi,
büyük bir kanama olarak çıkmasını durdurarak bu işi becermesi
mümkündür. “dedi.
Prof. Dr. Nazif EKZEN ise 1980 sonrası ekonomik politikaları
irdeleyerek, “1997’nin Ekim ayında Yakın İzleme Anlaşmasıyla
başlatılan bir süreç, büyük ölçüde yapısal reformlar adı verilen
ayaktaki düzenlemelerin tamamlanmasıyla bitirilmeye çalışılıyor.
Bu süreç içinde de özellikle biraz önce Sayın Türel’in dikkat çektiği
Merkez Bankası Yasasındaki değişiklik ve 2002 yılı bütçesinde
ve 2002 yılı içinde bütçe ve borçlanmaya ilişkin yapılacak
değişiklikler büyük ölçüde bu anlayışın daha ileri boyutlara
götürüleceği ve tamamlanılmaya çalışılan bir süreç olduğu
anlaşılıyor. Bu sürecin sonunda Türkiye’de merkezi hükümetin
elinde iktisat politikalarının yönlendirilmesine ilişkin hiçbir
bağımsız araç kalmayacak” dedi.
I. Oturum salondan katılımcıların katkıları ile sona erdi.
“Kamu Girişimi Tasfiyesine İlişkin Düzenlemeler” başlıklı
İkinci Oturum TMMOB II. Başkanı Dursun YILDIZ başkanlığında
toplandı. Oturumda Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Prof Dr.
Gürol ERGİN, Şeker Yasası-Tütün Yasası; Makina Mühendisleri
Odası Başkanı Mehmet SOĞANCI, Doğalgaz Piyasası Yasası;
Hava İş Sendikası’ndan Kemal ÜLKER, Sivil Havacılık Yasası;
Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı H. Ali YİĞİT’de TELEKOM
Yasası hakkında birer konuşma yaptılar.
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. GÜROL ERGİN,
konuşmasında “Kriz bahane edilerek gündeme getirilen şeker
ve tütün yasaları, Türkiye’de uygulanmak istenilen tarım
politikalarının yalnızca bir kısmını, ancak anlamlı bir kısmını
temsil etmektedir. Çünkü ülkenin önüne “tarım reformu” olarak
getirilen ve istikrar önlemleri paketinin bir kısmı olarak sunulan
tarımsal düzenlemeler, tütün ve şeker yasaları yanında ve onlarla
aynı önemde olan Ziraat Bankası’nın özelleştirilerek çiftçi bankası
olmaktan çıkarılması, tarım satış kooperatif birliklerinin yeniden
düzenlenerek artık tarım satış kooperatifi niteliğini yitirmesi,
tüm tarım desteklerinin kaldırılıp, onun yerine tam bir ucube
olan, nasıl ve kimlere uygulanacağı uygulayıcıları tarafından
bile henüz belirlenememiş olan “doğrudan gelir desteği” gibi
çeşitli yapısal düzenlemeleri ve bu arada tarımsal işletmeleri,
yani TİGEM’i yerli ve yabancı özel sektöre verme düşüncelerini
içermektedir.” dedi.
Makina Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet SOĞANCI
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Doğalgaz Piyasası Kanunu üzerine yaptığı konuşmasında
özetle; “Kanun, doğalgaz sektöründeki kamu tekelini
ortadan kaldırmaktadır, doğalgazda hizmetin yerine getirilmesi güçleşmektedir, doğalgaz sektöründe kamusal planlama bir kenara terk edilmektedir, yerel yönetimler devredışı
bırakılmaktadır, siyasal etkilere açık bir özelleştirme süreci
başlatılmıştır, Düzenleme Kurulu bağımsız değil, siyasi etkilere
açık bir kurul olmaktadır. IMF ve Dünya Bankası’na verilen sözler
doğrultusunda yeterince incelenmeden ve tartışılmadan başka
niyetlerle ivedilikle gündeme alınan bu kanun, tüm hususları,
yönergeleri, yönetmelikleri ve detaylarıyla birlikte derhal iptal
edilmelidir. Yerine, toplumun tüm kesimlerine açık, şeffaf,
konuyla ilgili kesimlerin birikim ve görüşleri alınarak, ülke ve
halkın yararına olacak şekilde hazırlanacak bir yasa yürürlüğe
konulmalıdır.” dedi.

KESK Genel Başkanı Sami EVREN ise konuşmasında
“Ekonomik-Sosyal Konsey, gerçekten bu ülkede gerekliyse, çevrecilerinden kadınlara kadar, sendikalardan
üniversite çevrelerine kadar, toplumda örgütlü kesimlerin ürettikleri projelerin çok açıkça tartışılabileceği,
üretilen bilginin toplumun çok geniş kesimleri tarafından
paylaşılabileceği ve siyasi iktidar da demokratik olursa,
üretilen bilginin orada da değerlendirilebileceği bir zemin
olmalıdır. ‘....Ekonomik-Sosyal Konsey, sadece göstermelik bir kurumdur, bu kurumun maskesini düşürmek gerekiyor, buna kan taşımamak gerekiyor, meşrulaştırmamak
gerekiyor; çünkü demokratik değildir, çünkü sosyal
taraflara bir katkısı yoktur” dedi.
“Kamusuz Kamulaştırma Yasası’ndan Tahkim Sürecine” başlıklı Dördüncü Oturuma konuşmacı olarak
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin
ÜLKÜ katıldı. ÜLKÜ, “Bu toprakları ele geçirecek olan-
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önce güvenceli gibi gözüken iş güvencesi artık güvence
olmaktan çıkıyor. Halkın da desteklerini alarak, bütün
bu sorunları artık ifade eden, televizyonlarda, basın
toplantılarında bunları geçiştiren bir sürecin dışına doğru
kendimizi yönlendirdik, yoksulluğa karşı, yolsuzluğa
karşı, bizim gündemimizi oluşturan işten atılmalara karşı,
savaşa karşı barış için 5 Ekim’den başlayan bir yürüyüşü
Türkiye çapında Ankara’ya doğru taşıyacağız” dedi.

Hava-İş Sendikası’ndan KEMAL ÜLKER Sivil Havacılık Yasası
üzerine yaptığı konuşmasında tek bir Avrupa gökleri oluşturmak
istendiğini belirterek işçilerin aleyhine olan bu duruma karşı
Avrupa’da sivil havacılık işçileri buna karşı bir mücadele içinde
olduğunu belirtti. Ülker konuşmasında ikili anlaşmalar yoluyla,
bölgesel anlaşmalar yoluyla deregülasyon, kuralsızlaştırma konusunda bu alanda ciddi adımlar atıldığını ifade etti.
Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı H. Ali YİĞİT,
konuşmasında, genel anlamda Telekom alanında ne yapılmak
istendiğine ilişkin bir vizyon oluşturmak üzere bilgiler verdi. YİĞİT
konuşmasında “Türkiye, Telekom’la ilgili ya da başka bir alanla
ilgili kendi ekonomik işletmelerini elbette ki çağdaş yönetimlere,
iyi işletmeciliklere, bunları da halkına hizmet amacıyla yapmak
yerine, bunu tamamen birileri istediği için yapıyor. ‘...Bugün
dünya genelinde yaşanılan kriz düşünüldüğünde, Telekom’un
satışının olanaksız olduğunu düşünüyorum. Bu aslında Türkiye
açısından bir avantajdır.’ Telekom personelinin sendikalara üye
olarak kendi hukukunu koruyabileceği ve buralarda kuruma sahip olma noktasında; Telekom’un bir kamu işletmesi olduğu ve
usulüne uygun işletilip yönetilmesi doğrultusunda bir karşı çıkışı
hayata geçirmesi gerekiyor” dedi.
“Sosyal Dayanışmayla İlgili Düzenlemeler” konulu üçüncü oturumu TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Kaya GÜVENÇ yönetti.
Oturuma İş Güvencesi Yasa Tasarısı konusundaki konuşması
ile DİSK Genel Başkanı Süleyman ÇELEBİ ve Ekonomik Sosyal
Konsey Yasası konulu konuşması ile KESK Genel Başkanı Sami
EVREN katıldı.
DİSK Genel Başkanı Süleyman ÇELEBİ konuşmasında, “İş
Güvencesi sorunu, gerçekten Türkiye’nin en temel sorunlarının
başında geliyor. Bu konu, daha önce özel sektör sürecinde daha
ağırlıktaydı, şimdi kamuya da yansıdı, kamuda da birçok işçi,
çalışan, memur resen emekliye zorlanıyor, böylece kamuda daha

lar, gelecekte çağdaş kentler üretecekler ve bizim yüzde 85’imiz
oraya gidemeyecek; ama yüzde 15’imiz oralara gidebilecek,
satın alabilecek konumda olacaklar. Bu insanlar sadece konut
açısından değil altyapılar açısından baktığımızda bizim içme
suyumuzu, kanalizasyonumuzu ve benzeri gibi bütün projelere
el atacaklar ve sonuçta belediyelerin 20 yıllık geleceklerini ipotek altına koyacaklar. Peki herhangi bir sorun çıkarsa ne olacak;
işte o zaman tahkim devreye girecek. Hakemlerin huzurunda,
kapalı kapıların ardında, ancak şirket müsaade ederse başkasına
açıklanabilen kararların sonucunda bizim ülkemiz dışa karşı ipotek altına alınmış olacak. Bu nedenle bu yasalar “kendi meslek
alanlarımıza ne getiriyor?” bakış açımızdan önce, Türkiye’den
yabancı şirketlere, mühendislik şirketlerine, mimarlık şirketlerine
ne götürebilir önce bunu değerlendirmek zorunda olduğumuzu
düşünüyorum” dedi.
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TMMOB ÖDÜLLERÝNDE
ADAY GÖSTERME
SÜRECÝ BAÞLADI
TMMOB Teoman ÖZTÜRK Özendirme Ödülü, Hizmet
Ödülü, Meslek/Baþarý Ödülü ve Onur Ödülü Seçici Kurullarý oluþturuldu.
Teoman Öztürk Özendirme Ödülü ile Hizmet Ödülü
Seçici Kurulu
Sinan Kalyoncu (TMMOB Yüksek Onur Kurulu)
Kaya Güvenç (TMMOB Yönetim Kurulu)
Teoman Alptürk (Geçmiþ Dönemler TMMOB Baþkaný)
Yavuz Önen (Geçmiþ Dönemler TMMOB Baþkaný)
Bülent Tanýk (Geçmiþ Dönemler TMMOB Baþkaný)
Mustafa Aslaner (Mimarlar Odasý)
Ziya Özek (Tekstil M.O.)
Meslek / Baþarý Ödülü Seçici Kurulu
Þafak Eren (TMMOB Yüksek Onur Kurulu)
Oðuz Gündoðdu (TMMOB Yönetim Kurulu)
Orhan Örücü (Elektrik M.O.)
Ýlyas Yýlmazer (Jeoloji M.O.)
Ferda Mutlu (Kimya M.O.)
Ali Ekber Çakar (Makina M.O.)
Gönül Tankut (Þehir Plancýlarý O.)
Onur Ödülü Seçici Kurulu
Þanver Ýsmailoðlu (TMMOB Yüksek Onur Kurulu)
Dursun Yýldýz (TMMOB Yönetim Kurulu)
Haþim Aydýncak (Elektrik M.O.)
Recep Helvacý (Gýda M.O.)
Namýk Gazioðlu (Harita ve Kadastro M.O.)
M. Yüksel Barkurt (Jeoloji M.O.)
Ali Ekber Çakar (Makina M.O.)
TMMOB Ödül Verme ve Ödüle Aday Gösterme
Yönetmeliði'nin ilgili hükümleri uyarýnca belirlenecek
adaylar ve verilecek ödüller için aday bildirme süreleri;
TMMOB Teoman ÖZTÜRK Özendirme Ödülü için 15
Þubat 2002, TMMOB Hizmet Ödülü için 15 Þubat 2002,
TMMOB Onur Ödülü için 15 Ocak 2002, TMMOB
Meslek Baþarý Ödülü için 15 Ocak 2002 tarihlerinde
sona erecektir.
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TÜYAP 20. ÝSTANBUL
KÝTAP FUARI
TMMOB olarak TÜYAP
20. İstanbul Kitap Fuarı’na
katıldık. TMMOB Standı’
nda TMMOB ve Odalarımızın yayını 400’e yakın
değişik kitap sergilendi ve
satışa sunuldu.
TMMOB İstanbul İKK
Sekreterliği ve TMMOB
Yürütme Kurulu Üyesi Serdar KAYNAK tarafından
organize edilen fuar
çalışmaları kapsamında
“TMMOB ve Odaları
Yayın Kataloğu” basılarak
fuarda standımıza gelen
ziya-retçilere sunuldu.
Kata-logda Odalarımız ve
TMMOB’ye ait bilgiler ve fuarda satışa sunulan kitaplar yer
aldı.
Fuar süresince üyelerimiz ve diğer ziyaretçiler standımıza
uğrayarak yayınlarımız inceme fırsatı buldular ve diğer

Türkiye Üretici Köylü Sendikasý
Birliðimizi Ziyaret Etti
Türkiye Üretici Köylü Sendikasý Baþkaný Þevki Konur, MYK
üyeleri ve bazý þube baþkanlarý Birliðimizi 5 Kasým 2001’de
ziyaret ettiler. Sendika yetkilileri, tarým kesimine dayatýlan
IMF politikalarý üzerine geliþtirdikleri mücadele ile ilgili
bilgiler verdiler ve mücadelelerine destek istediler. TMMOB
Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ ziyarette yaptýðý
konuþmada “tarým kesimine yönelik uygulanan politikalarýn
uluslararasý sermayenin dayatmasý olduðunu belirterek, bu
mücadelenin ortak bir mücadele” olduðunu belirtti.
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TMMOB
II. MÜHENDÝSLÝK MÝMARLIK KURULTAYI

DÜZENLEME KURULU TOPLANDI
Kurultay Düzenleme Kurulu 14 Ekim 2001 tarihinde ÝKK Sekreterleri’nin de
katýlýmýyla Makina Mühendisleri Odasý Genel Merkezi Suat Sezai Gürü Toplantý
Salonu’nda yapýldý. Toplantýda aþaðýdaki konular görüþülerek karara baðlandý:
1- Odalarýn ve Þubelerin Danýþma
Kurullarý
gündemine
TMMOB
II.Mühendislik ve Mimarlýk Kurultayýnýn
alýnmasýnýn önerilmesine,
2- Yerel Kurultay düzenleme
bitim tarihinin 31 Aralýk 2001 olarak
belirlenmesine,
3- Ýstanbul ÝKK’dan düzenleyeceði
Yerel Kurultayý, bölgelerde ayrý ayrý
birkaç Yerel Kurultay þeklinde mi,
yoksa bölgelerde ön hazýrlýk toplantýlarý
sonrasýnda tek bir Yerel Kurultay olarak
mý gerçekleþtireceðinin belirlenerek,
sonucunun en kýsa sürede Yürütme
Kurulu’na bildirmesinin istenmesine,
4- Ýstanbul dýþýnda kalan diðer ÝKK
sekreterliklerinde düzenlenecek
Yerel Kurultaylarýn sayýsýnýn bir ile
sýnýrlandýrýlmasýna,
5- Tüm Ýl Koordinasyon Kurullarýnýn,
Yerel Kurultaylara hazýrlýk amacýyla,
kendilerince belirlenecek sayýda ön
hazýrlýk toplantýsý yapabileceklerine,
6- Ýl Koordinasyon Kurullarýnca düzenlenecek Yerel
kurultay tarihlerinin ve ön hazýrlýk toplantýsý yapýlacak ise
sayýsý ile tarihlerinin Kurultay Sekreterliðine yazýlý olarak
iletilmesine,

7- Birbirine yakýn olan Ýl Koordinasyon
Kurullarýnýn istedikleri takdirde birlikte
Yerel Kurultay düzenlemelerine ve bu
istemlerinin Kurultay Sekreterliðine
yazýlý olarak bildirmelerine,
8Ýl
Koordinasyon
Kurulu
yapýlanmasý olmayan illerden Yerel
Kurultay düzenleme istemi gelirse,
Kurultay Yürütme Kurulu onayýyla Yerel
Kurultay yapmalarýna ve bu illerde
þubesi bulunan Odalardan birinin
yerel biriminin, kolaylaþtýrýcý olmasý
anlamýnda Yerel Kurultay düzenlemesi
için Kurultay Yürütme Kurulunca
görevlendirilmesine,
9- Bütün illerin kapsanabilmesi
için bazý illerin birlikte Yerel Kurultay
düzenlemelerinin saðlanmasýna,
10- Düzenlenecek Yerel Kurultay
gündemlerinde, aþaðýda yazýlý
maddelerin mutlaka yer almasýna,
1- Açýlýþ
2- Divan oluþumu (3 veya 5 kiþi)
3- ÝKK Sekreterinin açýþ konuþmasý
4- Sürece iliþkin genel bilgilendirme (Kurultaya
katýlan Kurultay Yürütme Kurulu veya Düzenleme Kurulu
üyelerinden bir temsilcinin,
Kurultay sürecine iliþkin genel
bilgilendirme konuþmasý)
5- Kurultay konularý üzerinde
görüþme ve önergelerin
tartýþmaya açýlmasý
5.1.Mesleki Yeterlilik-Mesleki
Yetkinlik
5.2.Mesleki Denetim
5.3.Örgüt Birimlerinin Hizmet
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Üretimi
5.4.Mesleki Davranýþ Ýlkeleri
5.5.Örgüt Misyonu
11- Yerel kurultay gündemine istenirsen son madde
olarak Yerel Kurultay Sonuç Bildirgesi görüþülüp açýklanmasý
maddesi ilavesine, bu madde ilavesi yapýlýrsa, Sonuç
Bildirgesi Hazýrlama Komisyonu kurulmasýna iliþkin ayrýca
bir maddenin de gündeme eklenmesine,
12- Yerel Kurultayda alýnan kararlar ile divana verilen karar
taslak önerilerinin ve Kurultaya Katýlým Listesinin, Divan
tarafýndan tutanak altýna alýnarak, Kurultay Sekreterliðine
iletilmek üzere ÝKK Sekreterliðine teslim edilmesine,

13- TMMOB II.Mühendislik ve Mimarlýk Kurultayý
delegelerinin, Yerel Kurultaylar sürecine (ÝKK’lar tarafýndan
belirlenmiþ hazýrlýk toplantýlarý ve yerel kurultay) katýlanlar
ile yerel kurultaylarýn yapýldýðý yerlerin örgüt birimlerinin
Yönetim Kurulu üyelerinden (merkezi kurultay tarihindeki)
oluþmasýna,
14- Kurultaya yönelik olmak üzere, yerellerde de
kullanýlabilecek þekilde ortak bir afiþ hazýrlanmasý için
Kurultay Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,
15- Yerel Kurultaylara ve ön hazýrlýk toplantýlarýna,
isteyen Kurultay Yürütme ve Düzenleme Kurulu üyelerinin

TMMOB
II. Mühendislik ve Mimarlýk Kurultayý
Hazýrlýk Toplantýlarý Baþladý
Ýçel Yerel Kurultayý

devam ediyor.

Ýçel Yerel Kurultayý yaklaþýk 100 meslektaþýmýz ve ÝKK
bileþenlerinin yöneticilerinin yanýsýra Akdeniz Belediye
Baþkaný ve Orman Bölge Müdürü’nün katýlýmýyla 20 Ekim
2001 Cumartesi günü gerçekleþtirildi. Toplantýda daha
önce düzenleme kurulu toplantýsýnda belirlenen gündemle
görüþmeler yapýldý ve çeþitli karar taslaklarý sunuldu.
Kurultayda konuþan ÝKK Sekreteri Yusuf ÖZTUNÇ, son
bir yýlda 55 bin mühendis ve mimarýn iþini kaybettiðini
söyledi. ÖZTUNÇ, “siyasi iktidarlarýn üretim ekonomisi
yerine rant ekonomisini tercih ettiðine dikkat çekerek
400 bin mühendis ve mimarýn gözden çýkartýldýðýný, iþsiz
mühendis ve mimarlarýn sayýsýnýn her geçen gün arttýðýna”
dikkat çekti.
Yerel ve genel basýnda geniþ yer alan kurultay baþarýlý
bir þekilde tamamlandý.
Ýstanbul Yerel Kurultay Hazýrlýk
Toplantýsý
27 Ekim 2001 tarihinde
Ýstanbul’da 85 meslektaþýmýzýn
katýlýmý ile ilk hazýrlýk toplantýsý
Mecidiyeköy Merkezi’nde yapýldý.
Kasým ayý içerisinde biri Kadýköy,
diðeri Bakýrköy’de olmak üzere
iki hazýrlýk toplantýsý daha
yapýlacaktýr.
Ankara Yerel Kurultay Hazýrlýk
Toplantýlarý
Ankara ÝKK’nun düzenlediði
Kurultay hazýrlýk toplantýlarý da
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Bunlardan ilki 22 Ekim 2001 Pazartesi günü MTA Genel
Müdürlüðünde 85 üyemizin katýlýmýyla yapýldý. Konusu
“Mesleki Davranýþ Ýlkeleri” konusunda yapýlan toplantýya
konuþmacý olarak Prof. Dr. Akýn ERGÜDEN, Prof. Dr. Ahmet
ÝNAM, Dr. Ayhan SOL ve Dr. Halil TURAN katýldý.
Ýkinci olarak “Mesleki Denetim” konulu toplantý,
Karayollarý Genel Müdürlüðünde 53 meslektaþýmýzýn
katýlýmýyla 6 Kasým 2001 Salý günü gerçekleþtirildi.
Konuþmacý olarak Ersoy BEY, Kenan AKDEMÝR ve Vedat
AÐCA konuyla ilgili görüþlerini aktardýlar.
Üçüncü toplantýnýn konusu ise “TMMOB Misyonu”
oluþturmaktaydý. Konuþmacý olarak TMMOB Yönetim Kurulu
Baþkaný Kaya GÜVENÇ, Ýhsan KARABABA ve Yýldýz AKDEMÝR
katýldýðý bu toplantý ise 7 Kasým 2001 Çarþamba günü 150
üyemizin katýlýmýyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü’nde
gerçekleþtirildi.

İçel Yerel Kurultay Toplantısı

tmmob@tmmob.org.tr
Kasım 2001/Sayı 19

günce . günce . günce . günce . günce . günce . günce

TMMOB
GÜNCESÝ
1 Ekim- 31 Ekim 2001

1 Ekim Pazartesi
•
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný TBMM’nin açýlýþ resepsiyonuna katýldý, endüstri bölgeleri yasa tasarýsý konusunda üye
Milletvekilleri ile bilgi alýþveriþinde bulundu.
•
TMMOB Genel Sekreter Yardýmcýsý Ercüment Þ. ÇERVATOÐLU görevinden ayrýlarak Makina Mühendisleri Odasý’ndaki
görevine döndü.

2 Ekim Salý
Enerji Yapý Yol-Sen Baþkaný Cengiz FAYDALI ve Yönetim Kurulu
üyeleri Birliðimizi ziyaret etti. Yeni Sendika Yasasý ve sendikalaþma
konularý görüþülerek ortak yürütülen çalýþmalar üzerinde duruldu.
TMMOB çalýþmalarý hakkýnda bilgilendirme yapýldý. Toplantýya
TMMOB II.Baþkaný Dursun YILDIZ ile Genel Sekreter M.Fikret
ÖZBÝLGÝN katýldý.

3 Ekim Çarþamba
•
TMMOB II.Baþkaný Dursun YILDIZ, Elektrik Mühendisleri
Odasý Baþkaný H.Ali YÝÐÝT, Þehir Plancýlarý Odasý Baþkaný Necati
UYAR ve TMMOB Hukuk Danýþmaný Nurten ÇAÐLAR, Rekabet
Kurulu üyesi ve TMMOB Soruþturmasý Heyeti Baþkaný Nejdet
KARACEHENNEM’i ziyaret ederek TMMOB hakkýnda sürdürülen
soruþturmayla ilgili görüþlerimizi sözlü olarak aktararak görüþmelerde
bulundu.
•
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ, Makina
Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi tarafýndan düzenlenen 4. Ulusal
Tesisat Kongresine katýldý. Açýlýþta mühendislik sorunlarýna deðinen
GÜVENÇ, geliþmiþ ülkelerle geliþmekte olan ülkeler arasýndaki
gelir daðýlýmýnýn mühendislere ve mimarlara etkileri ve beyin göçü
konularýna deðindikten sonra, 11 Eylülden sonraki ortama iliþkin
görüþlerini aktardý. Ayný gün öðleden sonra Makina Mühendisleri
Odasý Baþkaný Mehmet SOÐANCI’nýn yönettiði Yapý Denetimi konulu
panele katýlan TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný, bu konudaki TMMOB görüþlerini aktardý ve sorularý yanýtladý.
•

TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ, pan-

elden sonra ÝKK toplantýsýna katýldý. Toplantýda savaþa karþý etkinlikler ve Ýnþaat Mühendisleri Odasý ile olan sorunlar görüþüldü.
•
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný daha sonra yerel TV
1’de canlý yayýna katýlarak TMMOB etkinlikleri, Tesisat Kongresi
ve yapý denetimine iliþkin sorularý yanýtladý.

4 Ekim Perþembe
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Çanakkale ÝKK tarafýndan
düzenlenen bölge toplantýsýna katýldý. Toplantýda Çanakkale birim
yöneticileri ülkeye, bölgeye ve mesleki sorunlara iliþkin sunuþlar
yaptýlar. Belediye Baþkaný’nýn ve 18 Mart Üniversitesi Rektör
Yardýmcýsý’nýn da görüþlerini belirttiði toplantýda, TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ dile getirilen konulara iliþkin
görüþlerini açýkladý. TMMOB çalýþmalarý, ekonomik kriz, Emek
Platformu geçmiþ dönem çalýþmalarý, savaþ çýðýrtkanlýðýna karþý
barýþ gibi konularýn yaný sýra, örgüt sorunlarýnýn ve bu baðlamda
TMMOB ile Ýnþaat Mühendisleri Odasý arasýndaki sorunlarýn da
ele alýndýðý toplantýya 130 üyemiz katýldý.

5 Ekim Cuma
•
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ Edremit
birimlerini ziyaret etti. Emek Platformu Dönem Sözcülüðü sýrasýnda
bir araya gelerek Ýlçe Koordinasyon Kurulu’nu fiilen hayata geçiren
birimlerimizle yapýlan kýsa toplantýda örgüt sorunlarý ve geliþmeler
görüþüldü. Edremit “Ýlçe Koordinasyon Kurulu” bilgilendirme adres
listesine eklendi.
•
Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý’nýn, “Türkiye’de Ýnsan
Haklarý Durumu Temmuz-Eylül 2001 Üç Aylýk Deðerlendirme
Raporu”nun açýklandýðý basýn toplantýsýna TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Kadir DAÐHAN katýldý.

8 Ekim Pazartesi
14. Jeofizik Kurultayý’na Birlik Baþkaný Kaya GÜVENÇ katýlarak
açýlýþta bir konuþma yaptý. Mesleki sorunlar, disiplinler arasý
çalýþma, yapý denetimi yasasý ve son geliþmelere iliþkin TMMOB

15

www.tmmob.org.tr
Kasım 2001/Sayı 19

görüþlerini açýkladý.

9 Ekim Salý
•
ABD ve müttefiklerinin Afganistan’a baþlattýðý askeri
operasyon ve bombardýman saldýrýsý üzerine TMMOB Yönetim
Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ basýn açýklamasý yaptý. Açýklamada
Afganistan ve Afgan halkýna yönelen saldýrýnýn sona erdirilmesine,
ülkemizin ve halkýmýzýn bu maceraya alet edilmemesine, bölgeye
asker gönderilmemesine ve savaþýn çözüm olmadýðýna deðindi.
•
Çevre Bakanlýðý Çevre Kirliliðini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüðü’nün Ozon Paneli 4.Toplantýsý’na TMMOB Yönetim
Kurulu üyesi Ýsmail KÜÇÜK katýldý.

11 Ekim Perþembe
•
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ , Harita
ve Kadastro Mühendisleri Odasý Baþkaný Hüseyin ÜLKÜ ve Þehir
Plancýlarý Odasý Sekreter üyesi Erhan DEMÝRDÝZEN’in katýldýðý
toplantýda, Hazine Arazilerinin Satýþý Yasasý’na göre ÝKK Sekreterlerinin deðer tespit komisyonlarýna katýlmasý konusunu görüþtü.
•
Ankara Tabip Odasý’nýn Türk Tabipler Birliði adýna
düzenlediði “Meslek Hastalýklarý Sempozyumu Yürütme Kurulu
Toplantýsýna” TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri Serdar Ö. KAYNAK
ve Erkan ARSLAN katýldý.

12 Ekim Cuma
•
Halkýn Demokrasi Partisi Baþkan Yardýmcýsý Ahmet
TURAN Demir ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal OKTAN TMMOB’yi
ziyaret etti. Görüþmeye Baþkan Kaya GÜVENÇ ve Genel Sekreter
M. Fikret ÖZBÝLGÝN katýldý.
•
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ Mimarlar Odasý Ankara Þubesi’nin resim sergisinin açýlýþýna katýldý.

13 Ekim Cumartesi
TMMOB Yönetim Kurulu Toplantýsý yapýldý.

14 Ekim Pazar
TMMOB 2.Mühendislik ve Mimarlýk Kurultayý Düzenleme Kurulu Toplantýsý Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreterleri’nin katýlýmýyla
gerçekleþtirildi. Toplantýda yerel kurultay takvimi ve gündemleri
karara baðlandý.

15 Ekim Pazartesi
•
“Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattý (BTC HPBH)
Projesi Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Deðerlendirmesi”
konusunda BOTAÞ A.Þ. tarafýndan düzenlenen tanýtým toplantýsýna
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa M. ATAGÜN, Yönetim Kurulu
Üyeleri Ethem TORUNOÐLU ve Arf ATÝLLA ile Çevre, Makina, Jeoloji
Mühendisleri ve Þehir Plancýlarý Odalarýmýzdan temsilciler katýldýlar.
•
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ Mühendislik ve Mimarlýk Haftasý ile ilgili olarak bir basýn toplantýsý yaptý.
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•
Þehir Plancýlarý Odasý’ndan E. Serdar KARADUMAN, TMMOB Genel Sekreter Yardýmcýsý olarak göreve baþladý.

16 Ekim Salý
•
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ Adana
ÝKK, Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlýk Fakültesi ile Ziraat Fakültesi tarafýndan düzenlenen Mühendislik ve Mimarlýk Haftasý
etkinliklerine katýldý.
•
Çukurova Üniversitesi’nde yapýlan açýlýþ etkinliðinde bir
konuþma yapan TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ,
Mühendislik ve Mimarlýk Haftasý’nýn geçmiþi, mühendislik ve mimarlýk
alanýndaki geliþmeler, 2002 yýlý bütçe büyüklükleri ve savaþa iliþkin
görüþlerini açýkladý. Açýlýþ toplantýsý yerel A Kanalý tarafýndan canlý
olarak yayýnlandý.
•
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný daha sonra “Ekonomik
Kriz, Sonuçlarý ve Alternatif Çözüm Önerileri” konulu bir söyleþi
yaptý, ÝKK toplantýsýna katýldý ve Kanal A televizyonunda Haftaya
Bakýþ Programý’na katýldý.

17 Ekim Çarþamba
Ýçel’de görev yapan deneyimli 10 hekimin siyasi ve etnik kökenleri
nedeniyle isteði dýþýnda deðiþik illere sürgün edilmelerinden dolayý Türk
Tabipleri Birliði Yöneticilerinin Ýçel’den gelen demokratik kitle örgütleri
temsilcilerinin katýlýmýyla Ýnsan Haklarýndan Sorumlu Devlet Bakaný
Nejat ARSEVEN ile yaptýklarý görüþmeye TMMOB Genel Sekreteri
M.Fikret ÖZBÝLGÝN katýldý.

18 Ekim Perþembe
•
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ Ankara
Ticaret Odasý tarafýndan düzenlenen Ýhale Yasasý konulu panele katýldý.
Kamu alýmlarýnýn ülkenin kalkýnma planlarý ve stratejileri açýsýndan
önemine deðinen Kaya GÜVENÇ, son düzenlemenin AB’nin direktifleri
doðrultusunda biçimlendiðini aktararak, Ýhale Yasasý’nýn bu biçimiyle
çýkarýlmamasýný istedi.
•
Mühendislik ve Mimarlýk Haftasý etkinlikleri kapsamýnda
“Birlik Haberlerinde Yeralan ve Sektörlerle Ýlgili Karikatür Sergisi” Çaðdaþ Sanatlar Merkezi’nde açýldý. TMMOB Yönetim Kurulu
üyesi Serdar Ö. KAYNAK tarafýndan hazýrlanan sergi dört gün boyunca
ilgi ile izlendi.
•
Sergi açýlýþý sonrasý “Birlik Haberlerinin Yayýna Baþlamasý
ve TMMOB Örgütlülüðüne Etkileri” konulu Panel yapýldý. Birlik
Baþkaný Kaya GÜVENÇ’in yönettiði panele Yavuz ÖNEN, Yalçýn
ÇÝLÝNGÝR ve Nevzat ÞENOL katýlarak 1974-1979 dönemi Birlik
Haberleri süreci hakkýnda deðerlendirmeler yaptýlar.

19 Ekim Cuma
•
Mühendislik ve Mimarlýk Haftasý etkinlikleri kapsamýnda
“Hizmetlerin Serbest Dolaþýmýnýn Mühendislik Mimarlýk Alanlarýna Etkileri” konulu panel yapýldý. TMMOB Yönetim Kurulu
Baþkaný Kaya GÜVENÇ’in yönettiði panele TODAÝE öðretim üyesi
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25 Ekim Perþembe
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, Kamu Ýhale
Yasasý ile ilgili bir Basýn Toplantýsý yaptý.

26 Ekim Cuma
Birlik Baþkaný Kaya GÜVENÇ ve Genel Sekreteri M.Fikret
ÖZBÝLGÝN, Türkiye Barolar Birliði ile iliþkiler ve Rekabet Kurumu
soruþturmasý ile ilgili görüþmede bulunmak üzere Barolar Birliði
Baþkaný Özdemir ÖZOK’u ziyaret etti.

Doç.Dr.Birgül Ayman GÜLER, Þehir Plancýsý Þirin Gülcen EREN ve
TMMOB II.Baþkaný Dursun YILDIZ katýldý.

20 Ekim Cumartesi
Mühendislik Mimarlýk Haftasý etkinlikleri kapsamýnda “IMF’nin
Dayattýðý Yasal Düzenlemeler” konulu sempozyum yapýldý.

22 Ekim Pazartesi
Emek Platformu Baþkanlar Kurulu, ülkemizi doðrudan ilgilendiren
savaþ ortamý, 2002 bütçesi ve 9 Kasým Küresel Eylem Günü gündemiyle Türk Tabipleri Birliði’nde toplandý. TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ ve Genel Sekreter M.Fikret ÖZBÝLGÝN’in

29 Ekim Pazartesi
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ, Cumhuriyet
Bayramý nedeniyle Cumhurbaþkaný tarafýndan verilen resepsiyona
katýldý.

30 Ekim Salý
Emek Platformu Baþkanlar Kurulu toplantýsýna Baþkan Kaya
GÜVENÇ ve Genel Sekreter Yardýmcýsý Serdar KARADUMAN
katýldý. Toplantýda 2002 bütçesine yönelik bölge toplantýlarý,
sempozyum yapýlmasý ve bu süreç sonunda Hükümet tavrýnda
deðiþiklik olmadýðý takdirde uyarý eylemi yapýlmasý kararlaþtýrýldý.
Alýnan kararlar basýn toplantýsýyla kamuoyuna duyuruldu.
katýldýðý toplantýda ülkemizde son dönemde yaþanan geliþmeleri
ve sorunlarý deðerlendiren Baþkanlar Kurulu alýnan kararlarý sonuç
bildirgesiyle basýna açýkladý.
•
Çevre Mühendisleri Odasý’nýn 22-23 Ekim 2001
tarihlerinde “KOBÝ’ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna
Yönelik Çevre Yönetimi Semineri” kapsamýnda düzenlenen
“DELTA Eko-Verimlilik Programý” tanýtým ve kokteyline TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ, II.Baþkaný Dursun
YILLDIZ, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ethem TORUNOÐLU,
Genel Sekreteri M.Fikret ÖZBÝLGÝN ve Genel Sekreter Yardýmcýsý
Serdar KARADUMAN katýldý.

günce . günce . günce . günce . günce . günce . günce
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ODALAR BÝRLÝK HÝSSESÝ ÖDENTÝ ÇÝZELGESÝ
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2001 YILI TMMOB VE ODA ETKÝNLÝKLERÝ

TMMOB’de Görev Deðiþimi
TMMOB Genel Sekreter Yardýmcýsý Makina Mühendisi Ercüment Þ. ÇERVATOÐLU 1 Ekim 2001 tarihinde görevinden
ayrýlarak, Makina Mühendisleri Odasý’ndaki görevine döndü. TMMOB’de bulunduðu süre içerisinde gösterdiði özverili
çalýþmalarýndan dolayý kendisine teþekkür ediyoruz.
Genel Sekreter Yardýmcýlýðý görevine 13 Ekim 2001 günü yapýlan Yönetim Kurulu toplantýsýnda Þehir Plancýlarý
Odasý’nýn adayý E.Serdar KARADUMAN seçildi. 1994 ODTÜ Þehir ve Bölge Planlama bölümü mezunu olan Karaduman,
daha önce Þehir Plancýlarý Odasý Genel Sekreter Yardýmcýlýðý ve Yönetim Kurulu üyeliði görevlerinde bulunmuþtu.
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TMMOB Türkiye III.
Enerji Sempozyumu

TMMOB Sanayi Kongresi 2001
(30 Kasým - 1-2 Aralýk 2001)

(5-6-7 Aralýk 2001)

TMMOB Sanayi Kongresi 2001’in amacý, Türkiye Sanayisinin
bugüne kadar geçirmiþ olduðu evreleri nesnel olarak ele
alarak, geliþmeleri belirlemeyi; Küreselleþme, Gümrük
Birliði ve AB’ye katýlým sürecinin sanayimizin varoluþ ve
geçirdiði dönüþümlerle etkileþimini tartýþmaya açmak,
ülke sanayisinin mevcut durumunu ve geleceðini, sosyal,
ekonomik ve politik yönleri ile ele almaktýr.
BÝLDÝRÝ KONULARI
•
•
•
•
•

Sanayileþme Politikalarý ve Stratejiler
Sanayide Teknoloji ve Ar-G
Küreselleþme, Yabancý Sermaye ve Ulusal Sanayi
Ýþgücü, Gelir Daðýlýmý ve Katma Deðer
Proje Çalýþmasý

TMMOB Türkiye III. Enerji Sempozyumu, enerji
sektöründeki yeni geliþmeleri ve olasý sonuçlarýný,
planlama, verimlilik, çevre, bilim-teknoloji politikalarý gibi
enerji alanýnýn ve ulusal bir enerji politikasýnýn ayrýlmaz
bileþenleri ile birlikte irdelemeyi amaçlamaktadýr.
SEMPOZYUM KONULARI
•
Yeni Liberal Politikalar ve Enerji Sektörü
•
Enerji Sektöründe Ulusal Programlar
•
Enerji ve Çevre
•
Enerji Sektöründe Stratejik Bir Tercih: ”Türkiye
Bölgesel
Bir Enerji Terminali mi Olacak?”

KONGRE TARÝHÝ
VE YERÝ
30 Kasým - 1-2 Aralýk 2001

SEMPOZYUM TARÝHÝ VE
YERÝ
5-6-7 Aralýk 2001

Yýldýz Teknik Üniversitesi
Oditoryumu-ÝSTANBUL
Kongre Sekreteryasý
TMMOB
Makina Mühendisleri Odasý
Ýstanbul Þubesi
Hüseyin Aða Mah.
Sakýzaðacý Sok. No: 16
80080 Beyoðlu-Ýstanbul

Milli
Kütüphane
Toplantý
Salonu-ANKARA

S e m p o z y u m
Sekreteryasý
TMMOB Elektrik
Mühendisleri Odasý
Ihlamur Sokak No: 10/1
06650 Yeniþehir-Ankara

Tel: 212 245 03 63
Faks: 212 249 86 74
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Tel: (0.312) 425 32 7273
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ayda bir yayınlanır
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Atatürk Bul. No:131 Kat:9 Bakanlıklar 06650 Ankara
Tel: (0312) 418 12 75 Fax: (0312) 417 48 24
TMMOB Adına Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Kaya Güvenç
Teknik Sekreter: Selma KANBUR
Matbaa: Kardelen Ofset Tel: 0 312 435 37 90
5.000 adet basılmıştır.
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