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37. OLAÐAN
GENEL KURULUMUZ
TOPLANDI
TMMOB 37. Olaðan Genel Kurulu 30 Mayýs - 1 Haziran 2002
tarihleri arasýnda DSÝ Konferans Salonu’nda toplandý. Seçimler
2 Haziran 2002 Pazar günü Mimarlar Odasý binasýnda yapýldý.
Genel Kurul 31 Mayýs 2002 Cuma günü saat 10:15’te açýldý.
1 Haziran 2002 Cumartesi günü saat 22:30’da kapandý. Ýki
günlük sürede Genel Kurul toplam 22 saat çalýþtý.
Genel Kurula, kayýtlý 1474 üyeden 840 üye katýldý. Katýlým oraný
% 57 olarak belirlendi.
Genel Kurul’un açýlýþýn ardýndan, 37. Genel Kurul Divan
Baþkanlýðý’na H. Ali Yiðit, Baþkan Yardýmcýlýklarýna Hayati
Karatokuþ, Erhan Demirdizen, Yazmanlýklara Oðuz Kuzgunbay,
Saim Gür, Mehmet Güzel ve Nuriye Çakýrca seçildi.
36. Dönem Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç’in açýlýþ
konuþmasý ile genel kurul görüþmelerine baþlandý.
Genel Kurula 29 konuk katýldý; konuklar arasýndan DÝSK Genel
Baþkaný Süleyman Çelebi, KESK Genel Baþkaný Sami Evren,
MEMUR SEN Genel Baþkaný M.Fatih Uðurlu, Türkiye Ýnsan
Haklarý Vakfý Baþkaný Yavuz Önen, Tüketici Haklarý Derneði
Baþkaný Turhan Çakar, 78'liler Vakfý giriþimi adýna Oktay
Gülaðacý, CHP MYK üyesi Ali Dinçer, Emeðin Partisi Genel
Baþkaný Levent Tüzel, Hak-Par Genel Baþkaný Yardýmcýsý
Ýbrahim Güçlü, Ýþci Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Hasan
Yalçýn, Özgürlük ve Dayanýþma Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Yýldýrým Kaya, Türkiye Komünist Partisi MK Üyesi Mesut
Odman ve Toplumcu Demokratik Parti Genel Baþkaný Sema
Piþkinsüt söz alarak Genel Kurula hitaben birer konuþma yaptýlar.
Genel Kurula 70 kiþi / kuruluþ kutlama mesajý gönderdi.
Konuklarýn konuþmalarýnýn ardýndan TMMOB 36. Dönem

Yönetim Kurulu tarafýndan kararlaþtrýlan “ Teþekkür / Kutlama
Belgeleri” sahiplerine verildi. Bu çerçevede aþaðýdaki kiþi ve kurumlar teþekkür belgesi aldý.
Haldun Özen , Baðýmsýz Sosyal Bilimciler – Ýktisat Grubu,
Türk Tabipleri Birliði, Evrensel Gazetesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliði Bölümü, TMMOB Ýl Koordinasyon
Kurullarý
Genel Kurulda 7 ayrý genel kurul komisyonu kuruldu. Bu komisyonlarda toplam 86 üyemiz görev aldý.
TMMOB Ortak Kullaným Binasý Komisyonu
TMMOB Disiplin Yönetmeliði Komisyonu
TMMOB Mühendislik ve Mimarlýk Hizmetleri Düzenlenmesi
Ýle Ýlgili Yönetmelikler Komisyonu
TMMOB Tüzük Komisyonu
TMMOB Ýl Koordinasyon Kurulu Yönetmeliði ve Ýþyeri
Komiteleri ve Ýþyeri Temsilciliði Yönetmeliði Komisyonu
TMMOB 37. Olaðan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi Komisyonu
TMMOB ve Odalar Mali Ýþler Yönetmeliði ve Bütçe Uygulama
Esaslarý Yönetmeliði Komisyonu
kurularak genel kurulda çalýþmalar yaptý.
Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu
raporunun görüþülmesinde 44 üye söz aldý.Yönetim Kurulunun
9 üyeside ayrýca söz alarak bu gündem maddesi üzerine konuþma
yaptý. Yönetim Kurulu adýna eleþtirileri Baþkan Kaya Güvenç
yanýtladý.
Seçimlerde, 6 sandýkta kayýtlý 1474 üyeden 904 üye oy kullandý.
Oy kullanma oraný % 61 oldu.
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TMMOB 37. OLAÐAN GENEL KURULU
SONUÇ BÝLDÝRGESÝ
2 Haziran 2002

TMMOB 37. Olaðan Genel Kurulu 31 Mayýs – 1 Haziran
2002 tarihleri arasýnda ülkemizin dört bir yanýndan gelen yüzlerce mühendis, mimar ve þehir plancýsý delegenin katýlýmýyla
Ankara’da toplanmýþ ve 36.Dönem TMMOB Çalýþma Programýnda belirtildiði üzere, geleceðimizin planlanabilmesinin ve
insanlýðýn kaderine sahip çýkabilmesinin yolunun; baðýmsýzlýktan,
eþitlik ve özgürlükten, barýþ ve demokrasiden, insan haklarýndan
kýsaca insanlýktan geçtiðine olan inançla, gündemindeki konularý
zengin tartýþmalarla deðerlendirmiþtir. TMMOB, bilim ve aklýn
yol göstericiliðinde yürüttüðü mücadelesini toplum ve kamu
yararý ekseninde sürdürmeyi temel bir örgütsel görev olarak
kabul etmektedir.
TMMOB Genel Kurulu, Yönetim Kurulu’nun 30 Mayýs 2002
tarihli kararý gereðince, geçtiðimiz iki yýllýk dönemde yaptýklarý
çalýþmalardan ötürü;
Mühendislerin ve mimarlarýn örgütlenmesinde, özerk üniversite
mücadelesinde ve insan haklarýnýn savunuculuðunda gösterdiði
inanç ve kararlýlýk nedeniyle Harita ve Kadastro Mühendisi
HALDUN ÖZEN’e,
Yeni liberal politikalara karþý toplumu bilinçlendirmek için çalýþmalar yaptýklarý, yaþadýðýmýz krizlerin nedenlerini ve krizden çýkýþ
için çözüm önerilerini emekçi sýnýflarla paylaþtýklarý ve Emek
Platformu Programýnýn hazýrlanmasýna bulunduklarý katký
nedeniyle BAÐIMSIZ SOSYAL BÝLÝMCÝLER-ÝKTÝSAT
GRUBU’na,
Ölüm oruçlarý süresince, yoðun baskýlara karþýn, yaþama hakkýna, mesleklerine ve meslek etiðine sahip çýkmada gösterdiði
kararlýlýk nedeniyle TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ’ne,
Bergama Ovacýk Altýn Madeni Ýþletme Projesi ile ilgili bilimsel
titizlikle yaptýklarý araþtýrmalarý, toplum yararýný öne çýkaran
anlayýþlarý ve kamu oyunun doðru bilgilendirilmesi yönünde
hazýrladýklarý teknik deðerlendirme raporu nedeniyle DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ÇEVRE MÜHENDÝSLÝÐÝ
BÖLÜMÜ’ne,
Emekçi sýnýflarýn, bunlarýn bir parçasý olan mühendislerin ve
mimarlarýn sorunlarýný ve mücadelelerini kamu oyuna yansýtmada gösterdiði çaba ve kararlýlýk nedeniyle EVRENSEL
GAZETESÝ’ne,
TMMOB örgütlülüðünün geliþmesine, emekçilerin ortak zeminlerde buluþmasýna ve birlikte mücadele etmelerine, özellikle
Emek Platformu Dönem Sözcülüðü süresince katkýlarý nedeniyle
TMMOB ÝL KOORDÝNASYON KURUL-LARI’na “Teþekkür Ödülü” vermiþtir.
Genel Kurul, emperyalizmin yeni adý olan küreselleþme anlayýþýnýn mimarlarý olan ve baþýný ABD’nin çektiði emperyalist
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metropollerin, bütün dünyayý yeniden biçimlendirmeye çalýþtýðý
bir dönemde toplanmýþtýr. ABD, tüm dünyayý kendi çýkarlarýna
baðýmlý hale getirme uðraþý içindedir. ABD’nin çýkarlarýndan
farklý düþünen ve davranan her ülke, her yönetim ve her halk
yok edilmesi gereken “terörist” bir hedef olarak gösterilmektedir.
Ortadoðu ülkeleri ve halklarý, ABD ve yandaþlarýnýn hedef
tahtasýndadýr. Yugoslavya’nýn parçalanmasý ve Afganistan’ýn
tarumarýndan sonra ABD destekli Ýsrail saldýrýlarý ile Filistin
halkýnýn yaþama hakký da yok edilmeye çalýþýlmaktadýr.
Yýllardýr haksýz bir ambargo ile yoksulluða, ilaçsýzlýða, gýdasýzlýða
mahkum edilen Irak halkýnýn, yeni bir saldýrýnýn hedefi olacaðý
emperyalizmin sözcülerince pervasýzca ifade edilmektedir. Bu
koþullarda, Ýsrail ile askeri/stratejik ittifakýný gittikçe güçlendiren
ve bu ittifaktan Filistin halkýnýn insanlýk tarihinin en utanmaz
saldýrýlardan birine maruz býrakýldýðý günlerde bile taviz vermeyen;
gittikçe daha fazla bir NATO Ordusu kimliði kazanan ve NATO
içerisinde de önemli bir kara ordusu özelliðiyle öne çýkan; diðer
yandan AGSK süreci ile AB’nin de emrine sunulmak istenen
Türkiye, emperyalizmin bölgemize yönelik kanlý müdahalelerinde
bir askeri operasyon gücü olarak kullanýlmak istenmektedir.
Emperyalizm, küreselleþme adý altýnda dikensiz bir sömürü
bahçesi yaratma giriþimleri dünya ölçeðinde ekonomik, siyasal
ve ideolojik düzlemlerde de sürdürmektedir.
Emperyalizmin küresel ölçekte yürüttüðü yeniden yapýlanma
süreçlerinden Türkiye’yi en yakýndan ilgilendireni olan Avrupa
Birliði bir sermaye örgütü olarak emperyalizmin bölgemizdeki
belirleyici odaðý olmaya soyunmuþ durumdadýr. Bu nedenle,
Türkiye’nin AB ile iliþkileri de özellikle Gümrük Birliði ile
belirginlik kazanan bir eþitsizlik taþýmaktadýr. Katýlým Ortaklýðý
Belgesi’nde de açýkça yazýldýðý üzere AB’ye entegrasyon süreci
ekonomimizin IMF ve Dünya Bankasý’na; siyasal karar mekanizmalarýmýzýn da Brüksel’e havale edilmesi anlamý taþýmaktadýr.
Türkiye’nin egemen sermaye çevrelerinin geleneksel eksik birikim sorunlarýný aþmak üzere içerisine girmek için can attýklarý
Avrupa Birliði adaylýk süreci mevcut eþitsiz geliþme koþullarýnda
Türkiye ekonomisinin bütünüyle sömürgeleþtirilmesi sonucunu
doðuracaktýr. Dolayýsýyla bir yandan ABD diðer yandan AB
eliyle müstemlekeleþtirilmeye çalýþýlan Türkiye esas tarihinin en
olumsuz dönemini yaþamaya aday olacaktýr.
36. Dönem Çalýþma Raporunda da belirtildiði gibi, “çalýþma
yaþamýný düzenleyici kurallar ortadan kaldýrýlmakta, sosyal
devlet tasfiye edilmekte, kamusal alanlar yok edilmekte, kamu
varlýklarý özelleþtirme politikalarý ile yok pahasýna sermaye sahiplerine verilmektedir.”
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Yýllardýr süregelen bir krizle boðuþan Türkiye, ekonomik krizin
2001 yýlýnýn Þubat ayýnda yoðunlaþan evresiyle, çok büyük bir
küçülmeye uðramýþtýr.
Bu küçülme sürecinde:
� Toplam üretim dörtte bir oranýnda azalmýþ,
� Kiþi baþýna oluþan milli gelir üçte birine yakýn oranda düþmüþ,
� Ýþsizler ordusuna yeni milyonlar eklenmiþ,
� Her sekiz mühendis ve mimardan biri (elli binin üzerinde
mühendis ve mimar) iþsiz kalmýþ,
� Çok sayýda iþletmenin kapanmasý ya da el deðiþtirmesiyle
önemli bir tekelleþme süreci yaþanmýþ,
� Bu tekelleþme sürecine paralel olarak pek çok alanda ülkemizin
önemli iþletmeleri düþük deðerlerle yabancýlara satýlmýþtýr.
Yaþanan krizin doðurduðu büyük yoksullaþma Türkiye’yi tarihinde
ilk kez gerçek bir açlýk sorunu ile yüz yüze getirmiþken, Türkiye
ekonomisi yeniden tam da Türkiye egemen sermaye çevreleriyle
birlikte krizin sorumlularý olan IMF ve Dünya Bankasý talimatlarý
uyarýnca, dýþ borçlarýn ödenmesi; ekonomideki kamu varlýklarýnýn
daraltýlmasý, küçülen ekonomi içerisinde emperyalist sermaye
yatýrýmlarýna daha çok yer açýlmasý doðrultusunda yeniden
düzenlemeye çalýþýlmýþtýr.
IMF, Dünya Bankasý, Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa
Birliði’nce talep edilen yasal düzenlemeler hiçbir ciddi tartýþma ve
deðerlendirme sürecine girmeden çok hýzlý bir biçimde TBMM’den
geçirilmiþtir. Nisan – Haziran 2001 döneminde, her biri büyük
bir talan ve yýkým yasasý olan Þeker, Tütün, Doðalgaz Piyasasý,
Kamulaþtýrma, Uluslararasý Tahkim, Bankacýlýk ve Merkez
Bankasý yasalarý yürürlüðe konulmuþtur.
Bu gün,
• Elektrik Piyasasý, Doðalgaz Piyasasý vb. düzenlemelerle ve tesis
edilen kurumlarla, Enerji sektöründe kamu varlýðý özelleþtirme,
varlýk satýþý, iþletme hakký devri vb. yöntemlerle hýzla daraltýlmaya
çalýþýlmakta,
• Nitelikli Endüstri Bölgeleri Yasasý, Yabancý Sermaye Yasasý
gibi yeni yapýlan bir dizi yasal düzenleme ile yabancý sermayeye
her türlü kamusal denetim ve sýnýrlama dýþýnda toplumsal ve
ekolojik maliyetleri ne olursa olsun kendi dilediði yere, dilediði
biçimde yatýrým imkaný tanýnmak istenmekte,
• Tütün, Þeker yasasý gibi yasalarla tarýmsal üretim destekleri
ortadan kaldýrýlarak, bunlarýn yerine bir yanýlsamadan ibaret olan
Doðrudan Gelir Desteði politikasý ikame edilmeye çalýþýlarak Türkiye tarýmý adeta yok edilmeye çalýþýlmakta; Türkiye coðrafyasý
AB tarým üreticileri için büyük bir pazar haline getirilirken bu
politikalarýn gerçek bir açlýk sorunu riski taþýdýðý görülememekte,
• Bu çerçevede kýrsal kesime hizmet veren Köy Hizmetleri Genel

Müdürlüðü’nün faaliyetleri daraltýlmakta,
• Madencilik sektörünü ilgilendiren baþka düzenlemelerin yaný
sýra, halen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüþülmekte
olan “Maden Kanunu ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Kanun Tasarýsý” deðiþiklik öngördüðü 10 yasa
ile bir yandan bütün tarým topraklarýmýzý, mera alanlarýmýzý,
ormanlarýmýzý, milli parklarýmýzý, tabiat park-larýmýzý, tabiat anýtlarýmýzý, sit alanlarýmýzý, aðaçlandýrma alan-larýmýzý, kýyýlarýmýzý,
sulak alanlarýmýzý, su havzalarýmýzý, turizm bölgelerimizi alelade
madencilik faaliyet sahasý olarak görülme-sinin önünü açmakta;
bu konuda ilgili bilim ve meslek çevreleri-nin ýsrarlý çabalarýna
karþýn önerileri gündeme alýnmamakta,
• Diðer yandan, ham cevher ihracýný teþvik ederek madencilik
sektörümüzün bütünüyle uluslararasý sermayenin denetimine
geçmesi sürecini hýzlandýrmakta,
• Ülkemizin özellikle 80’ler dönemecinde içerisine girdiði genel
politika süreçleriyle büyük bir uyum içerisinde yýllarca istismar
edilmiþ çevre alaný giderek daha fazla bir talan ve yaðma alaný
olarak yerli ve yabancý sermayenin hizmetine sunulmakta; bu
nedenle çevre sorunlarýna iliþkin ciddi bir politika oluþturulmamakta, mevcut yasal karmaþa, çevre örgütlenmesinin güçsüzlüðü,
denetim ve yaptýrým eksikliði gibi sorunlar ülkemizi bir ekolojik
felaketin eþiðine getirmekte,
• Anayasal bir hak olan insanlarýn saðlýklý bir çevrede yaþama
hakký giderek daha fazla ihlal edilmekte, Yataðan Termik Santrali
vakasýndan sonra Bergama halkýnýn 10 yýldýr bilim ve meslek
çevreleriyle birlikte sürdürdüðü mücadele sonucunda kazanýlmýþ
olan mahkeme kararlarý hiçe sayýlmakta,
• Ülkemizin son dönemde yaþadýðý iki büyük depremin yýllardýr
sürdürülen rantçý politikalar nedeniyle büyük bir insani ve doðal
yýkýma neden olmuþ olmasýna karþýn bu politikalar hala sürdürülmekte; depremin neden olduðu büyük yýkým u-tanmazca yeni bir
rant kapýsý olarak görülmekte; hatta yaþanan yýkýmdan hiç bir
ders almayan zihniyet yapý üretim sürecinde kamusal denetimi
ortadan kaldýrmakta, kamusal denetimin özel þirketlere devri
giriþimleri sürmekte,
• Yerel Yönetimler Yasa Tasarýsý ile, bir yanda yerel yönetimlerin
hizmet olanaklarý merkezi idarenin elinde toplanýrken, diðer
yandan yerel yönetimlerin uluslararasý sermayenin faaliyetlerini
daha da arttýrmasýna imkan verecek biçimde yeniden yapýlandýrýlmakta; birer kamu hizmeti olan su temini ve çöp gibi hizmetlerin
özelleþtirilmesi hýzlandýrýlmak-ta, öte yandan yerel yönetimlere
devredilmesi planlanan eðitim ve saðlýk hizmetlerinin özelleþtirilmesi kurgulanmakta,
• Bir yandan kamu üniversiteleri tahrip edilerek, diðer yandan
özel üniversitelere büyük kamusal kaynaklar transfer edilerek
eðitimdeki özelleþtirme süreci hýzlandýrýlmakta; ayrýca YÖK yasasýndaki deðiþiklikler ve tüm üniversitelere öðrencileri müþteri
olarak gören bir zihniyetin egemen olmasýný saðlamaya yönelik
giriþimlerle eðitim hizmeti bütünüyle bir pazar haline getirilmeye
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çalýþýlmakta,
• GAP kapsamýnda tarýmsal projeler, sulama projeleri bütünüyle
bölge ve proje bazýnda, Ýsrail, Hollanda, Ýspanya gibi yabancý
ülkelere ve o ülkelerin firmalarýna devredilmekte,
• Kamu Ýhale Yasasý ve Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinlerini düzenleyen yasa tasarýsýyla yabancý mühendis ve mimarlarýn ülkemizde
çalýþtýrýlmalarý kolaylaþtýrýlmakta,
• Hizmet Ticareti Genel Antlaþmasý (GATS) ile nereneyse bütün
geleneksel kamu hizmeti alanlarý piyasalaþtýrýlarak Türkiye hükümetinin verdiði sýnýrsýz taahhütler uyarýnca yabancý sermayenin
istilasýna açýlmakta; özel olarak GATS Antlaþmasýnda Uzmanlýk
Gerektiren Hizmetler kapsamýnda deðerlendirilen mühendislik
mimarlýk hizmetlerinin de halihazýrda dünya pazarýnýn yüzde
72’sini elinde bulunduran 4 büyük emperyalist ülkenin kontrolüne
geçmesi sürecini beslemektedir.
• Tüm bu olumsuz geliþmelere karþýn emekçi sýnýflarýn onurlu
mücadelesine mühendis ve mimarlarýn katýlýmýný örgütleyen TMMOB kýrk yýldýr sürdürdüðü emekten ve halktan mücadeleyi
yine emekçi sýnýflarýn tarihsel mücadelesi içerisinde sürdürmeye
kararlýdýr.
ÇÜNKÜ, TMMOB 37.GENEL KURULU

• EÞÝTLÝKÇÝ VE ÖZGÜRLÜKÇÜ BAÞKA BÝR DÜNYANIN MÜMKÜN OLDUÐUNUN,

• EÞÝTLÝKÇÝ VE ÖZGÜRLÜKÇÜ BAÞKA BÝR
TÜRKÝYE’NÝN MÜMKÜN OLDUÐUNUN,

• TÜRKÝYE’NÝN KAYNAKLARININ PLANLI BÝR

ÞEKÝLDE DEÐERLENDÝRÝLMESÝYLE ARTACAK OLAN
TOPLUMSAL ÜRETÝMÝMÝZÝN BU ÜLKENÝN TÜM
ÝNSANLARINA ÝNSANCA BÝR YAÞAM SAÐLAMAYA
YETER DÜZEYDE OLDUÐUNUN,
BÝLÝNCÝNDEDÝR.
Dolayýsýyla,
• Ülkemizin tüm beþeri ve doðal varlýklarý özel sermaye istismarýndan kurtarýlarak, toplumsal gönencimizin arttýrýlmasýna
yönelik ulusal, bölgesel ve kentsel düzeyde planlý ve kamusal
bir ekonomi politikasý esas alýnmalý, kamusal kaynaklara dayalý ve istihdamý arttýrýcý bir sanayileþme ve kalkýnma hamlesi
hedeflenmelidir.
• Özelleþtirmeler durdurulmalý, bu sürece gerekçe oluþturmasý
için yýllardýr bilinçlice kötü yönetilen kamu kuruluþlarý yeniden
güçlendirilmelidir.
• Yýllardýr Türkiye’den kaynak transfer eden yabancý sermaye
kuruluþlarýna denetleme getirilmeli, spekülatif sermaye hareketleri
engellenmelidir.
• Ülkemizin sanayi alt-yapýsýnýn teknolojik düzeyini geliþtirecek
sürekli ve güçlü kurumsal yapýlar inþa edilmelidir.
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• Türkiye’nin bu güne kadar imza attýðý ikili ve çok taraflý bütün
askeri, siyasi ve ekonomik uluslararasý anlaþmalar, baðýmsýzlýk
ve komþu ülkelerle dostluk temelinde yeniden gözden geçirilmelidir. Bölgemizdeki ülkelerle ekonomik ve iktisadi iliþkilerimiz
güçlendirilmelidir. Askeri harcamalar sýnýrlandýrýlmalý, bu
kaynaklar eðitim ve saðlýk hizmetlerine ayrýlmalýdýr. Bu çerçevede
militarist eðilimlere karþý mücadele edilmelidir.
• Eðitim, istihdam, gümrük, sanayi, ticaret, imar ve iskan, enerji
gibi tüm alt-politika alanlarýmýz yukarýda sözü edilen genel prensipler bütünlüðü içerisinde oluþturulacak olan Bilim-TeknolojiSanayi politikalarý çerçevesinde oluþturulmalýdýr.
• Maden, sanayi, ulaþým, altyapý, yerleþim gibi öðeleri kapsayacak
bütünsel arazi kullaným haritalarý hazýrlanmalýdýr.
• Büyük bir bölümü deprem kuþaðý içersinde yer alan ülkemizin
sanayi ve yerleþim planlarý rant politikalarýndan kurtarýlarak,
planlý ve bölgesel eþitliðe dayalý toplumsal çýkarlarý esas alan bilimsel bir yöntemle hazýrlanmalýdýr. Ayrýca yaþanan depremler
sonucunda büyük bir yýkým yaþayan ve deprem sonrasýnda uygulanan rant politikalarý nedeniyle sorunlarý katlanarak artan insanlarýmýza güvenli ve insanca bir yaþam çevresi saðlanmalýdýr.
• Bu doðrultuda, TMMOB de üzerine düþen görevi daha büyük
bir duyarlýlýkla yerine getirecektir.
• Son yýllarda özellikle dýþ baðýmlýlýðýn arttýðý enerji sektöründe,
ulusal kaynaklara dayalý bir politika izlenmeli, bu alandaki kamu
kurumlarý güçlendirilerek enerji üretimi kamu eliyle saðlanmalýdýr.
Özel sektöre alým garantisi verilen bütün enerji sözleþmeleri iptal
edilmelidir.
• Çevre ve saðlýk mevzuatýmýzý by-pass etmek için “mobil santral”
adý altýnda gündeme getirilen ve Samsun ve Batman örneklerinde olduðu gibi halkýn karþý çýkýþýna raðmen inþa edilen düþük
kaliteli yakýt tüketerek hem tarým alanlarýmýz hem de insan ve
çevre saðlýðý üzerinde büyük bir tehdit oluþturan termik santraller
kapatýlmalýdýr.
• Madencilik sektöründe ham cevher ihracý bütünüyle yasaklanmalý, gün geçtikçe stratejik önemi anlaþýlan bor ve trona
madenleri aramadan uç-ürün üretimine kadar tüm aþamalarýnda
kamu eliyle iþletilmelidir.
• Eðitim ve saðlýk hizmetleri tüm yurttaþlar için eþit ve parasýz ve
insanca bir yaþamýn gerektirdiði kalitede olmalýdýr. Örgün eðitim
kurumlarýnda eðitim dilinin yabancý dilde olmasý uygulamasýna
son verilmelidir.
• Ýnsanlarýmýzýn maddi gönencini arttýracak önlemlerin yaný
insani ve politik gereksinimlerini de özgürce karþýlamalarýnýn
koþullarý yaratýlmalýdýr. 12 Eylül Anayasasý yürürlükten kaldýrýlmalý, eþitlik, özgürlük, barýþ, demokrasi ve insan haklarýnýn esas
olduðu yeni bir Anayasa katýlýmcý bir tarz ile oluþturulmalýdýr.
Bu kapsamda yýllardýr ülkemizin bir coðrafyasýný baskýyý esas
alan olaðanüstü bir rejim ile yönetme politikasýndan vaz geçilmeli,
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OHAL kaldýrýlmalýdýr. Göç etmek zorunda býrakýlan bölge insanlarýmýzýn köylerine özgürce dönüþleri ve insanca yaþam koþullarý
devlet tarafýndan güvence altýna alýnmalýdýr.

GENEL KURULUMUZA KATILAN
KONUKLAR

• Emekçilerin ve ezilen kesimlerin siyasal örgütlenmeleri üzerindeki kýsýtlamalarý kaldýrýlmalý, Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu
demokratik bir içerikle deðiþtirilmelidir. Seçimlerde baraj uygulamasý kaldýrýlmalý, nispi temsil sistemine dayalý ve seçim ittifaklarýna izin veren düzenlemeler saðlanmalýdýr.

Fouad Yaseen, Filistin Büyükelçisi

• Emekten yana politikalarý hayata geçirecek siyasi iradenin
iktidara taþýnmasý saðlanmalýdýr.
• Bütün çalýþanlarýn grevli, toplu sözleþmeli sendikalaþma hakký
tanýnmalýdýr.
• Sivil ve baðýmsýz bir hukuk sistemi esas alýnmalý, hukukun ülke
ve toplum yararlarýnýn korunmasý görevi restore edilmelidir.
• Kürt sorununa barýþçý çözüm kalýcý hale getirilmeli, kardeþlik
ve dostluk esas alýnmalý, tüm yurttaþlarýmýzýn kültürel düzeyde
kendini ifade etmeleri önündeki engeller kaldýrýlmalý, anadilde
eðitim ve yayýn hakký saðlanmalý ve devlet tarafýndan desteklenmelidir.
• Tutuklu ve hükümlülerin tecritine dayalý hücre (F) tipi cezaevi
uygulamalarýna son verilmeli, cezaevlerinde insani yaþam koþullarý hakim olmalýdýr.
• Ýdam cezasý kaldýrýlmalý, siyasal suçlardan tutuklu ve hükümlü
bulunanlar koþulsuz olarak serbest býrakýlmalýdýr.
• Tarýmda toprak mülkiyet yapýsý yoksul halkýn çýkarlarý doðrultusunda yeniden ele alýnmalýdýr.
• Mayýnlý araziler temizlenerek yoksul halkýn kullanýmýna
açýlmalýdýr.

Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði, önümüzdeki
dönemde de, Odalarý ve üyeleriyle birlikte çalýþma,
uygulama ilkesiyle ülkemizdeki ve dünyadaki emek
güçleriyle dayanýþma içinde baðýmsýzlýkçý, eþitlik ve
özgürlükçü, barýþ ve daya-nýþmacý bir Türkiye ve
Dünya için çalýþmalarýný sürdürecektir.

Selam Olsun Türkiye’nin ve Dünya’nýn
Aydýnlýk Geleceðine!

EMEK PLATFORMU BÝLEÞENLERÝ
1. Bayram Meral, TÜRK-ÝÞ Genel Baþkaný
2. Salim Uslu, HAK-ÝÞ Genel Baþkaný
3. Süleyman Çelebi, DÝSK Genel Baþkaný
4. Sami Evren, KESK Genel Baþkaný
5. M. Fatih Uðurlu, MEMUR-SEN Genel Baþkaný
6. Onur Þengün, Türk Diþ Hekimleri Birliði Baþkaný
7. Metin Bakkalcý, Türk Tabipleri Birliði II. Baþkaný
DEMOKRATÝK KÝTLE ÖRGÜTLERÝ
1. Hüsnü Öndül, Ýnsan Haklarý Derneði Baþkaný
2. Yavuz Önen, Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý Baþkaný
3. Turhan Çakar, Tüketici Haklarý Derneði Baþkaný
4. Kazým Genç, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Baþkaný
5. Oktay Gülaðacý, 78’liler Vakfý Giriþimi
SÝYASÝ PARTÝLERÝN GENEL BAÞKANLARI VE TEMSÝLCÝLERÝ
1. Levent Tüzel, Emeðin Partisi Genel Baþkaný
2. Sema Piþkinsüt, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Baþkaný
3. Nevfel Þahin, DYP Genel Baþkan Yardýmcýsý, Çanakkale Milletvekili
4. Abdullah Gül, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý, Kayseri Milletvekili
5. Akif Gülle, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý
6. Mehmet Bekâroðlu, Saadet Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý, Rize
Milletvekili
7. Haydar Kaya, Emeðin Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý
8. Ýbrahim Güçlü, Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý
9. Hasan Yalçýn, Ýþçi Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý
10. Yýldýrým Kaya, ÖDP Genel Baþkan Yardýmcýsý
11. Hakan Tahmaz, ÖDP Genel Baþkan Yardýmcýsý
12. Ali Dinçer, Cumhuriyet Halk Partisi MYK Üyesi
13. Mesut Odman, TKP MK Üyesi
14. Mehdi Eker, AK Parti Halkla Ýliþkiler Baþkan Yardýmcýsý
15. Fettah Karagöz, Hak ve Özgürlükler Partisi Saymaný
MÝLLETVEKÝLLERÝ
1. Yücel Erdener, DSP Ýstanbul Milletvekili
2. Ýsmet Vursavuþ, DSP Adana Milletvekili
3. Musa Konya, DYP Aðrý Milletvekili

GENEL KURUL SALONUNDA
TMMOB VE ODA KÝTAP STANDLARI AÇILDI
Genel Kurul Salonunda TMMOB, Çevre Mühendisleri Odasý,
Elektrik Mühendisleri Odasý, Jeoloji Mühendisleri Odasý, Harita
ve Kadastro Mühendisleri Odasý, Ýç Mimarlar Odasý, Ýnþaat
Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý, Meteoroloji
Mühendisleri Odasý, Makina Mühendisleri Odasý, Orman Mühendisleri Odasý, Peyzaj Mimarlarý Odasý ve Þehir Plancýlarý Odasý
kitap standlarý açýldý.
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TMMOB
37. Genel
Kurulu Açýlýþ
Konuþmasý

gidermek üzere hazýrlanan yetki yasasý ile yapýlan
düzen-leme ise, yöneticilerle, bir iki meslek grubuyla
ve tabii ki milletvekilleri ile
sýnýrlý kaldý.

(31 Mayýs 2002)

Kaya Güvenç TMMOB
Baþkaný
Sevgili Konuklar, Sevgili Arkadaþlarým,
TMMOB’nin 37. Genel Kuruluna hoþ
geldiniz.
Ýki yýllýk bir dönemi geride býraktýk.
Bugün 230 bin üyemizi temsil eden
sizlerle, mesleki alanlardaki geliþmeleri,
dünyadaki ve Türkiye’deki olaylarýn
meslek alanlarýmýza etkilerini tartýþacak, bilimi ve teknolojiyi halkýmýzýn ve
insanlýðýn hizmetine, onlarýn hak ettiði
düzeyde sunabilmek için politikalarýmýzý
geliþtireceðiz.
Geçen iki yýlý deðerlendireceðiz.
Yaptýklarýmýzý daha iyi yapabilmek,
eksiklerimizi gidermek için kararlar
alacaðýz.
Ýnanýyorum ki, örgütlülüðümüzü güçlendirecek, diðer çalýþanlarla birlikteliðimizi
pekiþtirecek programlar yapacaðýz.
Yeni bir heyecanla yeni bir döneme
baþlayacaðýz.
Sevgili Konuklar, Sevgili Arkadaþlarým,
Ýki yýl kýsa bir süre. Ancak, öyle tarihsel
kesitler yaþanýr ki, onlarca yýl birkaç yýla
sýðar. Ýþte TMMOB’nin bu iki yýl da
böyle oldu. Ülkemiz, tarihinin en derin
krizlerinden birisini yaþadý ve bunu fýrsat
olarak deðerlendiren siyasi iktidar tarihimizin en kapsamlý yapýsal deðiþikliklerine
imza attý.
Birkaç gün önce de, üç yýllýk dönemini
deðerlendirdi. Sayýn Baþbakan, özetle
“baþarýlý” olduklarýný, “istikrarýn bozul-
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mamasý gerektiðini” belirtti.
Biz bir siyasi parti deðiliz. Ama bizim de
bu konularda söz söyleme hakkýmýz var.
Hakkýmýzdan da ötede, üyelerimize karþý,
emekçi sýnýflara karþý, halkýmýza karþý bu
konuda görevimiz ve sorumluluðumuz
var.
Mühendisler, mimarlar, þehir plancýlarý
açýsýndan bu “baþarýlý” olduðu iddia
edilen dönemi kýsa bir deðerlendirmeye
tabi tutalým. Bizim açýmýzdan ne oldu
üç yýl içinde?
Zaten dar olan meslek uygulama alanlarýmýz iyice daraldý. Özellikle de birbirini
izleyen Kasým 2000 ve Þubat 2001 krizleri ile birlikte elli binin üzerinde üyemiz
iþsiz kaldý, bürosunu – atölyesini kapattý.
Yatýrýmýn olmadýðý, üretimin olmadýðý,
kamu hizmetinin yok sayýldýðý bir ülkede
mühendis-mimar olmanýn zorluðunu
yýllardýr söyledik. Ýþte bu son üç yýl,
rant ekonomisine teslim edilmiþ politikalarýn altýnda geçti. Rant ekonomisinin
yaþadýðýmýz kentlerdeki sonuçlarý ise,
kamusal alanlarýn arsa spekülatörlerine
teslim edilmesine, kültürel varlýklarýmýzýn
gözden çýkarýlmasýna ve tahrip edilmesine,
doðal afetlerin yýkýcýlýðýna terk edilmesine,
deprem maðdurlarýnýn yok sayýlmasýna kadar gitmektedir.
Kamuda çalýþan meslektaþlarýmýzýn
ücretleri, buna koþut olarak da özel sektörde çalýþan meslek-taþlarýmýzýn ücretleri
reel olarak geriledi. Ücret farklýlýk-larýný

Yapýsal dönüþüm adý
altýnda özelleþtirmelerle,
kamu hizmetlerinin yok
edilme çalýþmalarýyla,
halkýmýza hizmet sunan
kuruluþlarýn küçültülmesiyle, hatta kapatýlmasýyla,
kaynaklarýmýzý uluslararasý
sermayeye açma yönündeki
düzenlemelerle, hem iþ alanlarýmýzýn daraltýlmasý
hem de bilgi birikimine,
teknolojik düzeyin yüksel-mesine hizmet
etmesi gereken alanlar, yabancý þirketlere
açýldý. Ýhale Yasasý ile, yabancýlarýn çalýþma izinlerini düzenle-yen yasa tasarýsý ile,
ülkemiz yabancý mühendislerin ve mimarlarýn giriþine açýldý. Hizmetlerin serbest
dolaþýmý konusundaki yanlýþ politikalarla
olumsuzluk daha da artmaktadýr.
Bilim ve teknolojide, ülkemizle geliþmiþ
ülkeler arasýndaki uçurum derinleþti.
Oysa, mühendislik ve mimarlýk alanýnda
son yýllarda yaþananlar, bu mesleðin
geliþmiþ ülkelerde her geçen gün biraz
daha araþtýrma, geliþtirme ve inovasyon
etkinliklerine kaydýðýný ortaya koymaktadýr. Oysa, ülkemizde özellikle son yirmi
yýlda yaþananlar nedeniyle, geliþmiþ ülkelerle Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik
düzeyleri ve yetenekleri arasýndaki fark
açýlmaktadýr. Son kriz döneminde, üretimin bütünüyle dýþlanmasý, bu durumu
daha da derinleþtirdi, katedilmesi gereken
mesafeyi arttýrdý.
Yabancý sermayeyi bir kurtarýcý olarak
gösterme ve yabancý sermaye gelsin de
nasýl gelirse gelsin, ne yaparsa yapsýn
politikasý, emperyalizmin ülkemize biçtiði
rol çerçevesinde, geri teknolojili, çevre
kirletici, emek yoðun sanayi dallarýnýn
ülkemize gelmesine neden olabilecektir.
Araþtýrma – geliþtirme, tasarým da dahil
olmak üzere mühendislik hizmetlerinin
merkezlerde gerçekleþtirildiði bu üretim
etkinliklerinin, ülkemizin kalkýnmasýna
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hizmet etmeyeceði, teknolojik düzeyin
yükseltilmesinde bir katkýsý olmayacaðý
açýktýr.
Bu çerçevede de siyasi iktidar, yatýrýmýn,
sanayileþmenin, insanlarýn refah düzeylerinin yükseltilmesinin önemli unsurlarý
olan mühendisleri ve mimarlarý gözden
çýkarmýþtýr. Mühendisler ve mimarlar
ya meslek dýþýna itileceklerdir, ya geliþmiþ
ülkelerin mühendis ve mimarlarýnýn
taþeronluðunu yapacak-lardýr, ya da
geliþmiþ ülkelere göç ederek ülkemizden
geliþmiþ ülkelere yeni bir kaynak aktarýmýnýn araçlarý olacaklardýr.
Tablo çok özetle böyle. Þimdi kendisini
“baþarýlý bulan” siyasi iktidara, biz de
özetle diyoruz ki: “Biz mühendisler ve
mimarlar, sizleri baþarýsýz buluyoruz”.
“Siz bizi gözden çýkardýnýz, biz de sizi
gözden çýkarýyoruz”.
Sayýn Konuklar, Sevgili Arkadaþlarým,
Diðer çalýþanlar açýsýndan da durum farklý
deðil. Özellikle krizlerden bu yana, iþsizlik
büyük oranlarda arttý. Son açýklanan resmi veriler bile, iþsizliðin boyularýný ortaya
sermektedir. Sendikalarýmýzýn verilerine
göre iki milyon kiþi iþsiz kaldý. Ýþlerine devam edenler yoksulluk ücretleri ile iþsizlik
arasýnda tercih yapmaya zorlandýlar.
Çalýþanlarýn reel ücretleri geriledi. Üretici köylüler, yeni yasal düzenlemelerle,
girdi fiyatlarýndaki artýþlarla üretimden
dýþlandýlar. Krizlerin faturasý emekçilere
çýkarýldý.
Bu anlamda da bizler, emekçi sýnýflarýn
bir parçasý olan mühendisler ve mimarlar,
siyasi iktidarýn bu üç yýlýný, yýkým olarak
nitelendiriyoruz.
Sömürünün yoðunlaþtýðý yerde, kamusal
alanýn daraldýðý yerde, demokrasinin
sýnýrlarý da daralýr. Örgütlenme, düþünce
özgürlüðü, demokratik örgütler üzerindeki
baskýlar sürmektedir. Grevler yasaklanmaktadýr. OHAL sürdürül-mekte, köye
dönüþ konusunda somut bir adým atýlmamaktadýr. Ýnsan haklarý ile ilgili geliþmeler,
Avrupa Birliði ile pazarlýðýn unsurlarý
olarak ele alýnmaktadýr. Hukuk devleti

de tasfiye sürecine girmiþ, Bergama’daki
üst üste verilen yargý kararlarý, hiçbir
yasal düzenlemede yer almayan prensip
kararýyla hiçe sayýlmýþtýr. Anayasal bir
suç iþlenmiþtir.

ki, tekelci sermayenin emrindeki medyanýn
tek yanlý þartlan-dýrmalarý, “küresel
cennet masallarý” artýk insanlarýmýzý
kandýrmasýn, “artýk hiçbir þey deðiþmez”
kaderciliðinden kur-tulsun.

Esnaf ve sanatkarlar, reel sektörün temsilcileri de ayný politikalarýn maðdurlarýdýr.
Bir avuç vurguncu dýþýnda, yoksulluðumuz neredeyse ikiye katlandý.

Durum saptamalarý zorunlu. Genel
Kurulumuzda da yapýlacak. Bizim
örgütlerimizin asli bir görevi de mevcut
durumu inceleyerek halkýmýz için "þifre
çözücülüðü" yapmaktýr.

Halkýmýz açýsýndan, siyasal iktidar sýnýfta
kalmýþtýr.
Peki siyasi iktidar “baþarýlý” nitelemesini
hangi kýstaslarý temel alarak yapýyor?
Çünkü, siyasi iktidarlar, mühendisler,
mimarlar ve en geniþ emekçi sýnýflar
açýsýndan baþarýsýz ise, baþka birileri
açýsýndan baþarýlý demektir. Onlara da
bir bakalým.
Küreselleþmeye uyum açýsýndan baþarýlý
olduklarý kesin. Bunun anlamý, emperyalizme baðýmlýlýðýn pekiþmesi demektir.
Ülkede tek geçerli kuralýn, uluslararasý
sermayenin kârlarýný arttýrmasý kuralý
haline gelmesidir.
Bugün ülkemizde yaþananlardan, müþtereken ve müteselsilen sorumlu olan
uluslararasý sermaye ile ona eklemlenmiþ
yerli sermaye açýsýndan baþarýlý olduklarý
açýktýr.
Sayýn Konuklar, Sevgili Arkadaþlarým,
Ýþte, siyasi iktidarýn baþarýsý budur. Ýþte
siyasi iktidarýn bozulmamasýný istediði
istikrar budur.
Bizler, mühendisler ve mimarlar diyoruz
ki:
Sizin baþarýnýz, sömürünün ve baskýnýn
sürmesindeki baþarýdýr. Biz bunu baþarýsýzlýk olarak görüyoruz.
Sizin korumaya çalýþtýðýnýz istikrar, sömürünün ve baskýnýn sürmesindeki istikrardýr. Biz bu istikrarý reddediyoruz.
Sevgili Konuklar, Sevgili Arkadaþlarým,
Bu tabloyu yýllardýr sergiliyoruz. Her
görüþ belirtme fýrsatýnda bu tablonun
ayrýntýlarýný anlatýyoruz. Anlatmaya devam edeceðiz. Anlatmaya devam edeceðiz

Öte yandan da, ne yapýlacaðýný
söyleyeceðiz. Umudu yeþertmek için.
Emekçi sýnýflarý, tek çözümün emperyalizmin dayattýðý çözüm olmadýðýna
inandýrmak için.
Küreselleþme tabii ki bir olgu. Küreselleþme, uluslararasý sermayenin kârlarýný
arttýrmak için, kendi kural-larýnýn
dýþýnda her þeyi kuralsýzlaþtýrmak istediði,
her þeyi piyasanýn ellerine teslim etmek
istediði bir dönemin, emper-yalizmin bir
baþka adýdýr.
Yeni dünya düzeninin, yeni liberal politikalarýn neden olduðu sorunlarýn çözümü
vardýr. Ama önce, emekçilerden yana,
halktan yana, insaný dýþlamayan bir
çözüm için iradenin var olmasý gerekiyor.
Halkýn refah düzeyinin arttýrýlmasýnýn
bir anlamýnýn olmasý gerekiyor. “Küresel
dünyaya entegre olmak” gerekçesiyle,
“uluslararasý sermayeye teslim olmak”
bahanesinden vazgeçmek gerekiyor.
Geliþmiþ ülkeler kendi ulusal politikalarýný, planlarýný geliþtirirken, bizim iktidarlarýmýzýn ulusal politikalarý, kalkýnma
planlarýný ve stratejilerini göz ardý etmeleri
aklýmýzýn almadýðý bir þeydir.
Küresel dünyada var olabilmek uluslararasý sermayeye teslimiyetten geçmiyor. Sosyal devletin tasfiyesinden geçmiyor. Her
þeyin piyasa güçlerine terk edilmesinden
geçmiyor. IMF ve Dünya Bankasý’nýn
Avrupa Birliði destekli politikalarýndan
geçmiyor.
Küresel dünyada var olabilmek, ulusal
politikalardan geçiyor. Bilimden ve
teknolojiden geçiyor. Ýnovasyondan geçiyor. Sanayileþmekten geçiyor. Kamunun
müdahalesinden geçiyor. Kamusal denetimden geçiyor.
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Küresel dünyada var olabilmek, demokrasiden geçiyor. Ezilenlerin binlerce
yýllýk mücadelesinin ürünü olan insan
haklarýnýn eksiksiz uygulan-masýndan
geçiyor.
Küresel denilen dünyanýn, yani emperyalizmin dünya halklarýna getirdiði yoksulluktur, iþsizliktir, milyonlarca çocuðun,
yetiþkinin ilaçsýzlýk ve yetersiz beslenme
nedeniyle ölümüdür, Afganistan’ýn
bombalanmasýdýr. Ve Filistin’de iþgal ve
katliamdýr. Ýnsan haklarýnýn çiðnenmesidir. Bütün uluslararasý belgelerde yer alan
baðýmsýz, egemen Filistin Devleti’ni kurma
hakkýnýn çiðnenmesidir.
Sevgili arkadaþlarým, biliyorsunuz TÜRKÝÞ, HAK-ÝÞ, DÝSK, KESK Baþkan
ve temsilcileriyle birlikte 12-16 Mayýs
tarihleri arasýnda Filistin ve Ýsrail’e gittik.
Siz iþgali bilir misiniz arkadaþlar, iþgalin
ne demek olduðunu hiç düþündünüz mü?
Zor koþullarda yaþamýþ olanlarýmýzý biliyorum; bir yabancý devletin askeri güçlerinin
emrinde yaþamanýn ne olduðunu biliyor
musunuz? Nazým, “Mutluluðun resmini
çizebilir misin?” diye sormuþtu Abidin
Dino’ya; ben size soruyorum, iþgalin
resmini çizebilir misiniz?
Ýþgalin resmini çizmek çok zor sevgili
arkadaþlarým; bir kentten bir kente, kendi topraðýnýzda, kendi sýnýrlarýnýzda bir
kentten bir kente geçmek için o askeri
güçlerden izin alacaksýnýz. O askeri
güç-lerden izin almanýz da yetmiyor,
gidebile-cek durumda olacaksýnýz; kendi
ülkeni-zin, kendi topraðýnýzýn bir köyünden bir köyüne gitmek için pasaport
kuyruk-larýndan geçer gibi belgeler ibraz
etmek zorunda kalacaksýnýz.
Filistin’de 10 bin mühendis-mimar
arkadaþýmýz var; çoðu baþka ülkelerdeki
iþlerini býrakmýþlar, kendi halklarýna
hizmet etmek için Filistin’e gelmiþler, þu
anda 1/3’ü iþsiz. Doktorlar, çok acýdýr;
Tabipler Birliði temsilcisinin söylediði,
o toplantýya katýlan, o ziyarete katýlan
arkadaþlarýmýzýn kafalarýna bir çekiç
gibi, bir darbe gibi inmiþtir, söyledikleri
þudur: “Kimse gelemediði için, kimsenin
gelmesine izin verilmediði için, doktorlar
ve hemþireler, “hastanenin bahçesinde
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mezar kazarak ölülerimizi topluca oraya
gömdük” demiþlerdir. Ýþçiler iþlerine,
köylüler tarlalarýna gidemiyorlar. Annebabalarýný ziyaret etmek isteyen çocuklar,
þayet bu anne-babalarý içinde yaþadýklarý
kentin sýnýrlarýnýn dýþýndaysa, yine Filistin topraklarýndaki bir baþka kentteyse,
oraya gidemiyorlar; esnaf pazarlama
yapamýyor, sanayici üretim yapamýyor,
Aspirinin hammaddesi “silah yapýmýnda
kullanýlýr” gerekçesiyle sokulmuyor, su
borularý “baþka amaçla kullanýlýr” diye
Ýsrail askeri güçleri tarafýndan Filistin
topraklarýna sokulmuyor.
Filistin, Afganistan, Türkiye’nin emekçi
sýnýflarý, Arjantin’in emekçi sýnýflarý...
Ýþte sevgili konuklarýmýz, iþte sevgili arkadaþlarým, küresel dünya budur.
Küresel dünyanýn deðerleri, evrensel insan
deðerleriyle, evrensel demokrasi deðerleriyle çatýþma halindedir. Küresel deðerler
evrensel insan haklarý ile çatýþmaktadýr.
Oysa yapýlmasý gereken þeyler açýk ve
nettir.
Öncelikle politik bir yapýsal dönüþüm
gerçekleþtirilmelidir. Baðýmsýz, demokratik
ve sosyal hukuk devletinin gerçekleþmesi
için, kendi halkýný potansiyel suçlu sayan
1982 Anayasasý yürürlükten kaldýrýlmalý,
demokratik katýlýmla, çaðdaþ, çoðulcu,
laik, emekçi halkýn çýkarlarýný gözeten,
insan hak ve özgürlükleri temelinde
yeni bir Anayasa hazýrlanmalýdýr. Buna
baðlý olarak yasalardaki anti-demokratik
hükümler ayýklanmalý, demokratikleþmeye
katký saðlayacak yeni yasalar çýkarýlmalý,

uygulamalar da bu anlayýþa koþut hale
getirilmelidir. Demokrasinin maddi
koþullarýnýn yaratýlabilmesi için kitlelerin
ve örgütlerinin eþit yararlanabileceði ortamlar saðlanmalýdýr.
Öncelikle Siyasi Partiler Yasasý ve Seçim
Yasasý bu doðrultuda deðiþtirilmelidir.
Güneydoðu’da saðlanan barýþ ortamý hýzla
kalýcý hale getirilmeli, demokrasi eksiksiz
olarak uygulanmalýdýr.
Bilim ve teknoloji politikalarý temelinde insan ve doðal kaynaklarýmýzý üretime yönlendirecek, bölgesel ve kentsel geliþmeleri
toplum yararýna göre yönlendirecek bir
ulusal kalkýnma stratejisi benimsenmelidir. Rant ekonomisinin yerine, planlý
üretim ve istihdama, dengeli büyümeye
dayalý bir ekonomik anlayýþ benimsenmelidir. Tüm istikrar ve kalkýnma programlarýnýn olmazsa olmaz koþulu, nihai
hedefi dengeli kalkýnma olmak üzere,
gelir daðýlýmýnýn düzeltilmesi ve hakça
bir paylaþýmýn kurumsallaþmasý saðlanmalýdýr. Ülkemizin, uyguladýðý politikalar
sonucu kaybettiði yön duygusunu yeniden
kazanmaya ivedilikle gerek-sinimi vardýr.
Bunun yolu, baþarýsýzlýðý kanýtlanmýþ
ve toplumsal, siyasal desteði kalmamýþ
IMF, Dünya Bankasý politika-larýnýn
uygulanmasýndan zaman yitirme-den
vazgeçmektir.
Yirmi yýldýr kesintisiz olarak uygulanan ve alternatifsiz olduðu savunulan bu
politikalarýn alternatifi iþte bu çerçevenin
içindedir. Emek Platformunun programýn-
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dadýr.
Sevgili Konuklar, Sevgili Arkadaþlarým,
Yaþadýklarýmýz, TMMOB’nin önümüzdeki döneminde yaþayacaklarýmýza ýþýk
tutuyor. Emperyalizmin yeni egemenlik
arayýþlarý bölgemizde yoðunlaþacak,
yeni savaþ rüzgarlarý estirilecektir.
Avrupa Birliðine entegrasyon adý altýnda
yapýsal düzenlemeler, bu kez daha teknik
ayrýntýlarý da kapsayarak sürecektir.
Kuralsýzlaþtýrma artacaktýr. Özelleþtirmeler hýzlanacaktýr. Krizin olumsuz
etkileri sürecektir. Ve gelecek dönem
büyük bir ihtimal ile erken genel seçimlere
tanýk olacaktýr.
TMMOB bu karanlýk tabloyu aydýnlýða
çevirmek için mücadelesini sürdüre-cektir.
Biliyorum ki örgütümüz buna hazýrdýr.
Sevgili Arkadaþlarým,
Sizler bunu kanýtladýnýz.
2001 Aralýk ayý baþýndan itibaren, 250’yi
aþan noktada genel kurullar ve seçimlerden
geçtiniz. Örgütümüzü siyasi bir partinin ve
giderek, mevcut düzenin yönetimine sokmak isteyenlerin, örgütümüzün özerkliðini sona erdirmek isteyenlerin, ülkemizi
uluslararasý sermayenin çýkarlarýna teslim
etmek isteyenlerin, sosyal devleti ortadan
kaldýranlara payanda olmak isteyenlerin
bütün çabalarýna karþýn, bütün baskýlarýna karþýn demokrat mevzileri korudunuz.

Kamusal alanlarý savunma mevzilerini
güçlendirdiniz. Baðýmsýzlýðý, demokrasiyi
ve barýþý savunanlarýn saflarýndaki yerinizi
perçinlediniz.

larým,

Sýra, bu onurlu mücadeleyi tüm emekçilerle birlikte daha da etkinleþtir-mek için,
örgütlülüðümüzü daha da güç-lendirmeye
geldi. Sýra, dört yüz bine yakýn mühendis
ve mimarýn, 230 bin üye-mizin, bini
aþkýn birimimizin ortak gün-demlerini
yaratmada daha etkin çalýþma-mýza geldi.
Sýra bu ortak gün-demlerden, ortak politikalarý ve ortak iradeyi geliþtir-meye, ve bu
ortak irade çerçevesinde ortak mücadeleyi
güçlendirmeye geldi.

Diðer çalýþanlar gibi ve onlarla birlikte,
kurduðumuz birliktelikleri korumak,
geliþtirmek, güçlendirmek konusundaki
kararlýlýðýmýzý belirtiyoruz.

Biliyorum ki hazýrýz.
Sorun, bütün dünya emekçilerinin
olduðu gibi, halkýmýzýn da yaþam koþullarýný olumsuz etkileyen küresel-leþmeye
karþý, ulusal politikalarýmýzý geliþtirerek
direnmek ve var olmak, ya da bu olguya
teslim olmak ve yoksulluða boyun eðmektir. Siyasi irade uluslararasý sermayeye
teslim olmayý seçmiþtir. Emekçi sýnýflarýn,
onlarýn bir kesimi olan mühendislerin ve
mimarlarýn ise tek tercihleri direnmektir.

Mühendisler ve mimarlar olarak, ülkemize, mesleðimize, onurumuza sahip
çýkýyoruz.

Haydi, baþka bir Türkiye için
daha etkin bir örgütlülüðe.
Haydi baðýmsýz ve demokratik bir
Türkiye yaratmaya.
Hepinizi sevgilerimle, saygýlarýmla
selamlýyorum.

Görevimiz, bu direniþi ilerletmek için, bu
direniþi baþarýya ulaþtýrmak için, emekten
yana politikalarý hayata geçirecek siyasi
iradenin iktidara taþýnmasýnda üzerimize
düþeni yapmaktýr.
Sevgili Konuklarýmýz, Sevgili Arkadaþ-
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TMMOB GENEL KURULU’NDA
KONUK KONUÞMALARI
TMMOB 37. Olaðan Genel Kurulu’na katýlan deðiþik sendika konfederasyonlarý, demokratik kitle örgütleri ve siyasi parti temsilcileri arasýndan
DÝSK Genel Baþkaný Süleyman Çelebi, KESK Genel Baþkaný Sami Evren, MEMUR SEN Genel Baþkaný M.Fatih Uðurlu, Türkiye Ýnsan
Haklarý Vakfý Baþkaný Yavuz Önen, Tüketici Haklarý Derneði Baþkaný Turhan Çakar, 78'liler Vakfý giriþimi adýna Oktay Gülaðacý, CHP
MYK üyesi Ali Dinçer, Emeðin Partisi Genel Baþkaný Levent Tüzel, Hak-Par Genel Baþkaný Yardýmcýsý Ýbrahim Güçlü, Ýþci Partisi Genel
Baþkan Yardýmcýsý Hasan Yalçýn, Özgürlük ve Dayanýþma Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Yýldýrým Kaya, Türkiye Komünist Partisi MK Üyesi
Mesut Odman ve Toplumcu Demokratik Parti Genel Baþkaný Sema Piþkinsüt söz alarak Genel Kurula hitabetti. Aþaðýdaki konuklarýmýzýn
yaptýðý konuþmalardan derlenmiþ bir özet sunuyoruz.
SÜLEYMAN ÇELEBÝ (DÝSK Genel Baþkaný): Konuþmasýna Emek
Platformu süreci ile ilgili düþüncelerini anlatarak baþlayan ÇELEBÝ
“IMF patentli bu programýn sonuçlarý ortada, onbinlerce fabrika ve
iþyeri kapandý, iþsizlik çýð gibi büyüdü, çalýþabilenlerin gelirleri yoksulluk sýnýrýnýn altýnda; çalýþabilenler halen iþsizlik tehdidiyle þu anda karþý
karþýya. Eðitime, saðlýða ayrýlan payýn ne olduðunu hep beraber biliyoruz.
Saðlýk, Türkiye’nin en ciddi sorunlarý haline geldi ve insanlar hastanelere
gidemez oldular ve gidenler de çýkamaz oldular. Yeni vergilerle, yeni uygulamalarla ve genelgelerle satýn alma gücümüz daha da küçüldü. Zamlar
ve hayat pahalýlýðý yoksullaþmayý dayanýlmaz boyutlara týrmandýrdý.
Tarýma destek kaldýrýldý, tarým emekçileri açlýkla karþý karþýya býrakýldý.
Ýflaslar nedeniyle yüzbinlerce esnaf kepenk kapattý, iþsizler ordusuna
katýldý. Ama rantiyeye kaynak aktarmaya devam edildi. Vurguncular,
kara paracýlar, vergi kaçakçýlarý, bu süreçte korundu. Ýnsaný ve emeði
bu kadar yok sayan bir program baþarýya ulaþamaz, bundan sonra da
ulaþmayacak” dedi.
ÇE,LEBÝ konuþmasýnda ayrýca, Filistin ve ortadoðuda yaþanan olaylara
dikkat çekerek, bunun Türkiye'de çalýþanlar açýsýndan getirdiði sonuçlarý
irdeledi.
SAMÝ EVREN (KESK Genel Baþkaný): EVREN konuþmasýnda Genel
Kurulun dünyada ve ülkemizde önemli geliþmelerin olduðu bir dönemde
toplandýðýna dikkat çekerek, “6.2 milyar insandan 826 milyonu sürekli
yetersiz besleniyor. Dünya nüfusunun üçte ikisi yoksulluk sýnýrýnýn altýnda yaþýyor. Günde 100 bin kiþiye yakýn insan açlýk nedeniyle ölüyor.
Sadece 2000 yýlýnda açlýk ve yan etkilerden ölenlerin sayýsý 36 milyonu
buldu” dedi.
Dünya çapýnda geliþen mücadeleyede dikkat çeken EVREN, “Ýtiraz
edenler dünyanýn deðiþik bölgelerinden ses veriyorlar. Cenova’da,
Seattle’da, Prag’da, Barselona’da, Brüksel’de küresel sermayenin yarattýðý, vahþi kapitalizmin yarattýðý sonuçlar maðdurlarýný üretti. Türkiye,
dünyanýn bir parçasýdýr. Bütün maðdurlar bir biçimiyle Türkiye’de de
vardýr. Dolayýsýyla, bütün maðdurlarýn birleþeceði ve bu sonuçlara itiraz

edeceði güç birliðine ihtiyaç vardýr. Türkiye’de Emek Platformu, gerçek
bir Emek Platformu olacaksa bu duruma itiraz etmelidir. Türkiye’de
demokrasi güçleri yan yana gelmeli. Yýllardýr uygulanan sað liberal politikalara karþý itiraz etmelidir. Ýtiraz edenlerin, itiraz edeceklerin birleþtiði
birikim, deneyim, güç birliði Türkiye’de vardýr” dedi.
M.FATÝH UÐURLU (MEMUR-SEN Genel Baþkaný): Ýþçi, emekli,
memur gibi sosyal kesimlere uygulanan politikalarda yer verilemdiðini
söyleyen UÐURLU, “memurlarla ilgili olarak 4688 sayýlýKamu Sendikalarý Yasasý çýktý,. Bu yasa eksik doðmuþ, eksik çýkmýþ bir yasadýr.
Ana muhalefet partisinin kapatýldýðý gün Mecliste sel önünden kütük
kapar gibi apar topar çýkartýlmýþ bir yasadýr, sosyal kesimlerin görüþü
alýnmamýþtýr. Tek taraflý Hükümet ortaðý bir siyasi partinin itelemesiyle
apar topar çýkmýþ bir yasadýr.” dedi.
UÐURLU ayrýca kamu kesiminde örgütlenme sürecinde Hükümetin
tarafsýzlýðýný koruyamadýðýný belirtti. UÐURLU konuþmasýnýn devamýnda “Bu konuyu Çalýþma Bakanlýðýna rapor halinde sunduðumuz halde,
ne yazýk ki gerekenler önlemler alýnmamýþtýr, Baþbakanlýktan tarafsýzlýk
genelgesi bile yayýnlatýlmamýþtýr” dedi.
YAVUZ ÖNEN (Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý Baþkaný): Önen
Genel Kurulda yaptýðý konuþmasýnda “dünyadaki bilimsel teknolojik
devrim sürecinde temel hak ve özgürlüklere yönelik bazý tehditlerin ve
bazý alanlardaki hak ihlallerinin mühendislik ve mimarlýk ortamýnda ciddiye alýnmasý ve bunlara dair bilgilendirmenin hem kendi üye tabanýmýza
iletilmesi, hem de kamuoyunun bilgilendirilmesi gibi bir sorunla karþý
karþýyayýz” dedi.
Haberleþme teknolojisindeki geliþmelerin, insanlarýn günlük demokratik
yaþamýna dokunulmaz alanlarýna girebileceðini de gözeterek ciddi bir
karþý önlemin ve karþý projelerin geliþtirilmesi göreviyle karþý karþýyayýz.
Esas olarak bilimsel teknolojik devrimin pozitif yanlarýna raðmen temel
hak ve özgürlük alanlarýna negatif etkilerinin olabileceðini kabul etmek
lazým ve özellikle gizli yaþamýn ihlali anlamýnda demokratik haklara
yönelik ciddi müdahalelere yol açabilecek istihbarat olanaklarýnýn artmýþ
olmasý, dinlenmenin teknolojik bakýmdan olaðanüstü kaynaklar saðlamýþ
olmasý olumsuz etkileri olan bir geliþme.
Avrupa Birliði üyeliðine hazýrlanma sürecine ve ulusal programma da
deðinen ÖNEN “Türkiye, kendi toplumunun taleplerine kulak vererek,
bugün Akdeniz Havzasý’nda Avrupa Birliðine üye olmuþ Portekiz’in,
Ýspanya’nýn, Yunanistan’ýn ve hatta gladyosunu temizlemiþ bir Ýtalya’nýn
yaptýðýný yapmak durumundadýr. Yazacaðýný büyük harflerle yazmak
durumundadýr. Demokrasi ve insan haklarý söylemi yüksek sesle
söylenilmek durumundadýr. Yapýlan deðiþiklikler günlük yaþamýmýzda
duyumsanmak zorundadýr.” dedi.
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TURAN ÇAKAR (Tüketici Haklarý Derneði Baþkaný): “Tüketici
haklarýnýn uygulanabilmesinin ön koþulu olan sosyal hukuk devleti ilkel-
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erinin ve kamu yararý anlayýþýnýn ülkemizde terk edildiðini görüyoruz.”
diyerek konuþmasýna baþalayan ÇAKAR, konuþmasýnda “Tüketicilerin
gerçekten sizlere çok büyük ihtiyacý vardýr. Ülkemizin güçlü ve etkili bir
mühendis ve mimar hareketine olduðu gibi, gerçekten güçlü bir tüketici
hareketine de gereksinmesi vardýr. Bu anlamda Tüketici Haklarý Derneði
olarak siz deðerli mühendis ve mimar meslektaþlarýmýn ve yönetici dostlarýmýn Tüketici Haklarý Derneði olarak ilginizi, katkýnýzý, desteðinizi
esirgeyemeyeceðinizi diliyorum” dedi.
OKTAY GÜLAÐACI (78’liler Birliði Vakfý): GÜLAÐACI, yaptýðý
konuþmaya 12 Eylül darbesi ile ilgili istatistiki bilgiler vererek baþladý.
Gülaðacý”nýn konuþmasýnda “20’li yaþlarýmýza inen darbe 22 yaþýnda
ve göründüðü kadarýyla onun 22 yaþý bizimkinden daha iyi durumda;
çünkü henüz kimse yapýþmadý yakasýna. 23 bin kiþiye; 1 yýla kadar
hapis, 10 bin kiþiye; 1 ila 5 yýl arasý hapis, 6 bin kiþiye; 5 yýl-10 yýl arasý
hapis, 2 bin kiþiye; 10 yýl-20 yýl hapis, bin kiþiye; 20 yýlýn üzerinde,
630 kiþiye; ömür boyu hapis cezasý verildi. Bugün 25 bin kiþi giydiði
hükümler nedeniyle yasaklý. Biz 20 yaþýmýza inen bu darbenin yakasýna
yapýþýyoruz, yurttaþlýk haklarýný istiyoruz. 78’liler olarak 78 ruhuyla
bir kampanya baþlattýk. Özellikle 12 Eylül mahkemelerinde yargýlanan
devrimciler, demokratlar en temel yurttaþlýk haklarýndan yoksundur”
diyerek 78’liler Vakýf Giriþimi olarak baþlatýlan“Yurttaþlýk Haklarýmý
Ýstiyorum” kampanyasýný iliþkin bilgiler verdi.
ALÝ DÝNÇER (Cumhuriyet Halk Partisi MYK Üyesi): Sorunlarýn
çözümünün siyasete dayalý olduðunu vurgulan DÝNÇER, “Siyasetin bu
dar, profesyonel çerçevenin dýþýna çýkmasý gerekir, daha geniþ katýlýmla
yapýlmasý gerekir. Yoksa 20 yýldýr çok kötü yönetilen Türkiye’nin bugün
geldiði durumdan çýkmasý, ekonomisini büyüten, ilerleyen, çaðdaþ, laik,
demokratik sistemini geliþtiren bir ülke olmasý zordur” dedi.
LEVENT TÜZEL (Emeðin Partisi Genel Baþkaný): TÜZEL
konuþmasýnda Avrupa Birliði'nin bir barýþ platformu olarak sunulmasýný irdeleyerek, “Türkiye’nin demokratikleþmeye elbette ihtiyacý
var. Sendikal haklar, siyasal haklar, temel hak ve özgürlükler ancak
bunun Avrupa Birliðine baðlanmanýn bir koþulu olarak getirilmesi ve
burada yapýlacak makyajlarýn, kýsmi birtakým düzeltmelerin üzerinden
toplumun Avrupa Birliðine hazýrlanmasý; bu aslýnda iþçi ve emekçilere
düþmanca bir tutum. Türkiye’nin yeni saldýrgan politikalara, yeni iþgal
politikalarýna hazýrlanmasýna hizmet eden bir tutum; burada mutlaka
uyanýk olmamýz gerekiyor” dedi.
ÝBRAHÝM GÜÇLÜ (Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Baþkan
Yardýmcýsý): GÜÇLÜ konuþmasýnda Partisinin kuruluþ sürecinde
yaþadýðý anti demokratik uygulamalarý anlatarak “Ciddi bir model
problemiyle, bir sistem arayýþý problemiyle karþý karþýyadýr Türkiye.
Birtakým siyasal partilerimizin mevcut olan, yani tekçi, üniter, merkezci,
korumacý sistemi, saðýndan, solundan reforme ederek bu sistemi demokratikleþtirmesi olanaklý deðildir ya da bir baþka açýdan muhalif olan,
soluyla, saðýyla “demokrasi istiyorum” diyenler eðer kendi toplumsal,
çoðulcu, üniter olmayan bir demokrasi projesini ortaya çýkaramýyorlarsa,
yine yapýlacaklarýn hepsi mevcut olana hizmet etmek ve antidemokratik
sistemin tuzaðýna düþmekle kaçýnýlmaz hale gelir” dedi.
HASAN YALÇIN (Ýþçi Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý): YALÇIN
konuþmasýnda “Avrupa Birliði kapýsý, halka cennet kapýsý gibi gösterilmek
istenilmektedir.” diyerek AB konusunda toplumun sol kesimlerinin de
yersiz beklentilere girdiðini ifade etti. “Türkiye, Avrupa Birliði kapýsýnda
oltaya yakalanmýþ balýk gibi titremekten vazgeçecek, kendisini kurtaracak, “ben, benim, ben varým” diyecek; birinci mesele budur. Avrupa
Gümrük Birliðinden çýkacak. Yoksa emirler almaya devam eder, yoksa
genel müdürlerini bile tayin edemeyecek bir ülke haline gelir. Avrupa
Birliði aday üyeliðinden derhal çekilecek, bunun sonu yoktur, bunun

sonu felakettir” dedi.
YILDIRIM KAYA (Özgürlük ve Dayanýþma Partisi Genel Baþkan
Yardýmcýsý): KAYA konuþmasýnda solun iktidarýný gerçekleþtirmek için
Siyasi Partiler Yasasýnýn ve Seçim Yasasýnýn deðiþmesinin gerektiðini
belirterek, “Gökkuþaðýnýn renklerini bilirsiniz, 7 rengi vardýr, hiçbir renk
diðerinin üstünde hâkimiyet kurmaz, o renkler yan yana, bir güzellik
abidesi olarak durur. Hepimiz küçükken gökkuþaðýnýn altýndan geçme
umudunu taþýmýþýzdýr, bir dilek tutmuþuzdur, onun altýnda geçmeye
çaba sarf etmiþizdir. Bugün eðer Türkiye’nin sola ihtiyacý varsa, sol
bir iktidara, emekçi halkýn iktidarýna ihtiyacý varsa bunun bir tek yolu
var; gökyüzünde oluþturacaðýmýz gökkuþaðýdýr. Bu da sosyal demokrattan, sosyalistine kadar geniþ bir mücadele birlikteliðini oluþturmaktan
geçiyor” dedi.
SEMA PÝÞKÝNSÜT (Toplumcu Demokratik Parti Genel Baþkaný:
PÝÞKÝNSÜT konuþmasýnda “Cumhuriyet tarihinin en zor günlerinden
geçiyoruz. Koþullar ve ortam âdeta savaþ koþullarýndan çok daha kötü.
Birçok boyutuyla terk edilmiþ, satýn alýnmýþ, susturulmuþ, konuþmamakta
ýsrar eden yapýlarla karþý karþýyayýz. Acaba konuþursam, sermaye mi
küser, acaba konuþursak Silahlý Kuvvetleri mi küser? Acaba konuþursam
dýþ güçleri, baþta Amerika Birleþik Devletleri olmak üzere, küstürür
müyüm?” dedi. Piþkinsüt ayrýca “Hep birlikte Anadolu’ya açýlacaðýz.
Yüzde 10’luk kesim deðil, yüzde 90’lýk kesime, onlarýn ortak menfaatlerine, hepimizin çýkarlarýna iliþkin, birimiz binlere anlatacak. Bunu yapamadýktan sonra hep bir kýsýrdöngünün içerisinde kalýrýz.“ dedi.
MESUT ODMAN (Türkiye Komünist Partisi MK Üyesi):
Özelleþtirme saldýrýsýnýn geldiði boyutlarý sergileyerek konuþmasýna
baþalayan ODMAN “Son 3 yýllýk döneme baktýðýmýzda ülkemizde
“negatif büyüme” dediðimiz þeyin artýk bir alýþkanlýk haline geldiðini,
alýþýlmýþ bir olgu olduðunu ve yüzde 10’lar düzeylerine ulaþabildiðini
görüyoruz; ulusal gelirimiz gerilemektedir. Þu anda toplam iç ve dýþ
borçlarýmýz ulusal gelirimizin çok üzerine çýkmýþtýr. Bütün halkýmýz, hepimiz 365 gün boyunca yemeden, içmeden çalýþsak ve sadece borç ödesek
borçlarýmýzý ödeyemeyecek durumdayýz.” dedi. ODMAN konuþmasýnýn
sonunda”Bu saldýrýlar sýnýfsal eksenli, sýnýfsal tabanlýdýr. Dolayýsýyla, o
saldýrýlara karþý çýkýþ ve mücadele de sýnýfsal temelli olmak zorundadýr.
Türk’üyle, Kürt’üyle bu ülkede yaþayan bütün insanlar birlikte örgütlenmeli,
birlikte mücadele etmelidirler.” dedi.
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TMMOB 36. Dönem Yönetim Kurulu
Teþekkür/Kutlama Belgeleri
TMMOB 37. Genel Kurulu'nda TMMOB 36. Dönem Yönetim Kurulu Teþekkür / Kutlama Belgeleri sahiplerine verildi.
Aþaðýda teþekkür belgesinde yer alan ifadeleri sunuyoruz.
Haldun Özen’e
Mühendislerin ve mimarlarýn örgütlenmesinde, özerk üniversite mücadelesinde
ve insan haklarýnýn savunuculuðunda
gösterdiði inanç ve kararlýlýk için teþekkür ediyoruz ve kendisini sevgiyle ve
saygýyla anýyoruz.
TMMOB 36. Dönem Yönetim

Emekçi sýnýflarýn, bunlarýn
bir parçasý olan mühendislerin ve mimarlarýn sorunlarýný ve mücadelelerini
kamu oyuna yansýtmada gösterdiði çaba ve kararlýlýk için
teþekkür ediyoruz.
TMMOB 36. Dönem Yönetim Kurulu

Kurulu

Baðýmsýz Sosyal Bilimciler – Ýktisat Grubu’na

Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliði
Bölümü’ne

Yeni liberal politikalara karþý toplumu bilinçlendirmek için
çalýþmalar yaptýklarý, yaþadýðýmýz krizlerin nedenlerini ve
krizden çýkýþ için çözüm önerilerini emekçi sýnýflarla paylaþtýklarý ve Emek Platformu Programýnýn hazýrlanmasýna
katkýda bulunduklarý için teþekkür ediyoruz.

Bergama Ovacýk Altýn Madeni Ýþletme Projesi ile ilgili bilimsel
titizlikle yaptýklarý araþtýrmalarý, toplum yararýný öne çýkaran
anlayýþlarý ve kamu oyunun doðru bilgilendirilmesi yönünde
hazýrladýklarý teknik deðerlendirme raporu için teþekkür
ediyoruz.

TMMOB 36. Dönem Yönetim Kurulu

TMMOB 36. Dönem Yönetim Kurulu

Türk Tabipleri Birliði’ni

TMMOB Ýl Koordinasyon Kurullarý’na

Ölüm oruçlarý süresince, yoðun baskýlara
karþýn, yaþama hakkýna, mesleklerine ve
meslek etiðine sahip çýkmada gösterdiði
kararlýlýk için kutluyoruz.

TMMOB örgütlülüðünün geliþmesine, emekçilerin ortak
zeminlerde buluþmasýna ve birlikte mücadele etmelerine,
özellikle Emek Platformu Dönem Sözcülüðü süresince katkýlarý için teþekkür ediyoruz.

TMMOB 36. Dönem Yönetim Kurulu

TMMOB 36. Dönem Yönetim Kurulu

Evrensel Gazetesi’ne

ödül töreninden görüntüler

ÜLKÜ ÖZEN
ERÝMÝZ

12

FEVZÝ ARGUN

OÐUZ OYAN

METÝN BAKKALCI
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ÖDÜL TÖRENÝNDEN....

ÖDÜL ALAN KÝÞÝLERÝN ve KURUMLARIN TEMSÝLCÝLERÝNÝN
KONUÞMALARI
Haldun Özen

ÜLKÜ ÖZEN- (Haldun Özen’in eþi) TMMOB Genel Kurulunda eþim
Haldun Özen’e verilen bu ödülü onurla alýyorum. Hepinize çok teþekkür
ediyorum. Haldun Özen, insanlarýn karþýsýnda, olaylarýn karþýsýnda,
örgütlerin karþýsýnda farklý bir duruþu olan ve çok önemli, çok güzel bir
duruþu olan insandý. Kendisini saygýyla ve sevgiyle anýyorum. Ödülü,
çocuklarým Emrecan Özen ve Aslýhan Özen adýna da alýyorum.

Baðýmsýz Sosyal Bilimler Ýktisat Grubu

OÐUZ OYAN - (Baðýmsýz Sosyal Bilimler Ýktisat Grubu) Baðýmsýz
Sosyal Bilimciler Ýktisat Grubu 2,5 yýl önce faaliyete geçti. Bu süreç içinde
Türkiye’de IMF kaynaklý bir istikrar programý uygulanmaya baþlandý
ve Emek Platformu Dönem Sözcülüðünü TMMOB üstlendi. Özellikle
Dönem Sözcülüðü sýrasýnda Baðýmsýz Sosyal Bilimciler Ýktisat Grubuyla
TMMOB'nin Dönem Sözcülüðünü yürüttüðü Emek Platformu arasýnda
çok yakýn bir güç birliði ve iþbirliði oluþtu.
Biz Türkiye’nin siyasal anlamda seçeneksiz býrakýlmak istenildiði, yani
“liberal ideolojinin dýþýnda Türkiye’nin seçeneðinin olmadýðýnýn
söylenildiði bir ortamda farklý bir seçenek vardýr” demek için bir
araya geldik. Bu seçeneðin varolduðunu duyurabilmek; ancak bunu
kitlesel bir tabana sahip Emek Platformu aracýlýðýyla sesinin yükseltilmesi
mümkündü. Dolayýsýyla, böyle bir birliktelik bizim bu mütevazý çabamýzýn
olduðundan çok daha gür bir sesle çýkmasýna aracýlýk etti. Ancak böyle
bir birlikteliklerle sermaye merkezli politikalara karþý emek merkezli
seçenekler oluþturabilir.

Türk Tabipler Birliði

METÝN BAKKALCI- (Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi
Ýkinci Baþkaný)- ....Öyle bir ülke düþünün ki, aslýnda biz hekimler
olarak mesleðimizin varoluþ koþullarýný, mesleðimizin tüm uygulama
alanlarýnda aslýnda gösterdiðimiz, göstermek durumunda olduðumuz,
varoluþ koþullarýný uyguladýðýmýz için bir teþekküre, bir ödüle layýk
görülüyoruz. Aslýnda burada bir incelik var; bu ülkemiz için kahredici
bir durum. Bütün mesleki uygulama alanlarýnda olduðu gibi, yani insan yaþamýnýn korunmasý, geliþtirilmesi, yani saðlýðýn o hepimizin çok
iyi bildiði, o fiziksel, ruhsal, sosyal, bütünlük anlamýnda, tam bir iyilik
halinde olgunlaþabilmesi, geliþebilmesi için, gündelik hayatýmýzda her
yerde yapmaya çalýþtýðýmýz bir faaliyeti yürüttük; bu bizim olmazsa
olmaz koþulumuzdu. Bütün hastalarýmýzla olduðumuz gibi herhangi
bir hekim-hasta iliþkisi kurduk ve bütün bunlar nedeniyle Türkiye’nin
gündemine gelen, aslýnda dünyada da yaygýn olan F-tipi cezaevlerinin
izolasyona dayalý olmasý hasebiyle insan saðlýðýna doðrudan zararý
olduðunu söyledik. .... Son cümle; sorun devam ediyor, açlýk grevleri
devam ediyor. Bu izolasyona dayalý cezaevi politikalarý devam ediyor.
Bu izolasyona dayalý aslýnda toplumsal projenin sürdürülmesi ýsrarla
devam ediyor. Sorun bitmedi. Sorunun çözümü, sorunun insaný esas

alan bir þekilde çözümü için bu siz deðerli heyetin de katkýlarýyla hep
birlikte çok daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor.

DEÜ Çevre Mühendisliði Bölümü

KAYA GÜVENÇ- Sýrada Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliði Bölümü vardý. Bu teþekkür belgesini Dokuz Eylül Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Emin Alýcý kendisi almak istediðini; ancak bugün
Erzurum’daki Üniversiteler Arasý Kurul Toplantýsý nedeniyle de
Ankara’da bulunamayacaðýný ifade etti. Kendisi telefonda “Baþkaným,
bu plaketi veya teþekkür belgesini siz alýn, sonra siz bana iletirsiniz” dedi.
Ben de öyle yapacaðým.

Evrensel Gazetesi

FEVZÝ ARGUN (Evrensel Gazetesi)- TMMOB Yönetim Kuruluna
ve onun þahsýnda Türkiye tarihinde çok önemli yeri olan mimar ve
mühendislere gazetem adýna teþekkür ediyorum. Aslýnda çok fazla bir
þey yapmadýk, olaný biteni yazdýk. Ama Türkiye ortamýnda Türkiye’nin
bugünkü medya düzenini oluþturulan “tekelci basýn” dediðimiz tek yanlý,
farklý bir dünyayý bizlere sunan basýn ortamýnda bir ayrýlýðýmýz oldu. ...
Görmediðimiz, kaçýrdýðýmýz, gerektiði kadar mühendislerin, mimarlarýn,
TMMOB’nin, diðer meslek örgütlerinin mücadelelerini, görüþlerini yansýtmada eksik kaldýðýmýz da söylenebilir.
Bu ödül bir çalýþanýnýn alçakça katledilmesini yaþayan, yasaklarla,
baskýlarla, toplatmalarla, kapatma cezalarýyla uðraþan, yýllardýr
Türkiye’nin bir bölgesine, Olaðanüstü Hal Bölgesine sokulmayan bizleri
son derece mutlu etti, bizlere güven verdi. Bizleri yeni bir þevkle bundan
sonraki sürece hazýrladý, hazýrlayacak. .... Biz de sizlerin yanýnýzda
olmaya, sizlerin ne yaptýðýnýzý ve ne yapmaya çalýþtýðýnýzý anlatmaya
devam edeceðiz.

TMMOB Ýl Koordinasyon Kurullarý

KAYA GÜVENÇ- Son teþekkür belgemizi Ýl Koordinasyon Kurullarýna vereceðiz. Unutmayýnýz, yüzbinleri alanlara taþýdýlar. Yüzbinlerce
insaný ortak zeminlerde mücadeleye çaðýrdýlar. Türk Mühendis ve Mimar
Odalarý Birliðinin belki kanunda olmayan; ama koordinasyon anlamýnda
ortak politikalarýn, ortam gündemin yakalanmasý anlamýnda son derece
önemli bir organý olan Ýl Koordinasyon Kurullarýna teþekkür ettik.
HAYATÝ KARATOKUÞ (36. Dönem Ankara Ýl Koordinasyon
Kurulu Sekreteri), ÞEVKET AKDEMÝR (36-37 Dönem Van Ýl
Koordinasyon Kurulu Sekreteri), HASAN BALIKÇI (36. Dönem
Adana Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri), HÜSEYÝN KAHRAMAN
(Kýrklareli Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreterliði), SADÝ SÜRENKÖK
(37. Dönem Adana Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreterliði), ÞEYHMUS KARAHAN (36-37. Dönem Þanlýurfa Ýl Koordinasyon Kurulu
Sekreteri), MEHMET GÜZEL (36-37. Dönem Ýzmir Ýl Koordinasyon
Kurulu Sekreteri), AYHAN DUYGUN(36. Dönem Çanakkale Ýl
Koordinasyon Kurulu Sekreteri), KÂZIM UMDULAR (36. Dönem
Ýzmir Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri), FATÝH YAÞA (36-37. Dönem Denizli Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri), BÝLAL BARSBEY
(36-37. Dönem Balýkesir Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri), MÜNÜR
AYDIN (36-37. Dönem Ýstanbul Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri)
sýrayla mikrofona gelerek duygu ve düþüncelerini ifade ettiler.
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37.

DÖNEM KURUL-

Genel Kurulun son gününde yapýlan seçimlerde belirlenen 37. Dönem TMMOB Kurullarý
TMMOB YÖNETÝM KURULU

Kimya Mühendisleri Odasý
Asýl
: Alaeddin Aras
Yedek
: Engin Akon, Erkan Arslan

Çevre Mühendisleri Odasý
Asýl
: Mutlu Erdem
Yedek
: Tezcan Eralp Abay, Ethem Torunoðlu

Maden Mühendisleri Odasý
Asýl
: Necmi Ergin
Yedek
: Serdar Kaynak, Ayhan Yüksel

Elektrik Mühendisleri Odasý
Asýl
: Hüseyin Yeþil
Yedek
: Haþim Aydýncak, Kemal B. Ulusaler

Makina Mühendisleri Odasý
Asýl
: Kaya Güvenç
Yedek
: Elif Öztürk, S. Melih Þahin

Fizik Mühendisleri Odasý
Asýl
: Ekrem Poyraz
Yedek
: Hikmet Yüksel, Casim Aðca

Metalurji Mühendisleri Odasý
Asýl
: Mahmut Kiper
Yedek
: Cemalettin Küçük , Süleyman Sami Altun

Gemi Mühendisleri Odasý
Asýl
: Hakan Aydoðdu
Yedek
: Osman Kolay, Yusuf Buldu

Meteoroloji Mühendisleri Odasý
Asýl
: Sýtký Erduran
Yedek
: Ýsmail Küçük, Faruk Þanlý

Gemi Makinalarý Ýþletme Mühendisleri Odasý
Asýl
: Arif Attila
Yedek
: Zafer Boz, Ayhan Tevfik Tuncay

Mimarlar Odasý
Asýl
: H. Ali Ulusoy
Yedek
: A. Mücella Yapýcý, Emine Mine Komut

Gýda Mühendisleri Odasý
Asýl
: Kadir Daðhan
Yedek
: Yaþar Üzümcü, Ali Haydar Süslü

Orman Mühendisleri Odasý
Asýl
: Mehmet Göçebe
Yedek
: Halit Babalýk, H. Ýlker Yurtseven

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý
Asýl
: Celal Beþiktepe
Yedek
: H. Hasan Tuzcu, Zeki Karahan

Petrol Mühendisleri Odasý
Asýl
: Ali Rýza Tanrýverdi
Yedek
: Mahmut Döngör, Veysi Argunhan

Ýç Mimarlar Odasý
Asýl
: Nilgün Çarkacý
Yedek
: Iþýk Örsel, Özgür Çetin

Peyzaj Mimarlarý Odasý
Asýl
: A. Betül Uyar
Yedek
: Ali Rýza Karagüzel, Songül Top

Ýnþaat Mühendisleri Odasý
Asýl
: Ali Ergin Açan
Yedek
: Fevzi Ünal

Þehir Plancýlarý Odasý
Asýl
: M. Remzi Sönmez
Yedek
: Osman Balaban, Yaser Gündüz

Jeofizik Mühendisleri Odasý
Asýl
: Oðuz Gündoðdu
Yedek
: Cemal Kaya, Gülnaz Kocabaþ

Tekstil Mühendisleri Odasý
Asýl
: Gökmen Kýlýçoðlu
Yedek
: Zeliha Özsüle, Murat Öðün

Jeoloji Mühendisleri Odasý
Asýl
: Hakký Atýl
Yedek
: Hasan Ali Bayrak, Çetin Kurtoðlu

Ziraat Mühendisleri Odasý
Asýl
: Ali Nazmi Ozan
Yedek
: -

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU

TMMOB DENETLEME KURULU

Asýl Üyeler
Ahmet Altay Varol
Muhittin Ýpek
Ümit Ülgen
Murat Gökdemir
Yýlmaz Oktay

Elektrik Mühendisleri Odasý
Harita ve Kadastro Müh. Odasý
Makina Mühendisleri Odasý
Ýnþaat Mühendisleri Odasý
Ziraat Mühendisleri Odasý

Asýl Üyeler
Hasan Akalýn
Oya Akkan
Cumhur Demirkan
Yusuf Ziya Kayýr
Nadir Avþaroðlu

Makina Mühendisleri Odasý
Peyzaj Mimarlarý Odasý
Elektrik Mühendisleri Odasý
Metalurji Mühendisleri Odasý
Maden Mühendisleri Odasý

Yedek Üyeler
Abdulkadir Özdemir
Yalçýn Sanalan
Ertuðrul Ünlütürk
Berkan Ecevitoðlu
Ali Kemal Akýn

Orman Mühendisleri Odasý
Fizik Mühendisleri Odasý
Çevre Mühendisleri Odasý
Jeofizik Mühendisleri Odasý
Jeoloji Mühendisleri Odasý

Yedek Üyeler
Abidin Tekcan
Gönül Emel Ýnal
Arslan Abanoz
Orhan Çelik
Þevki Bakýrcý

Kimya Mühendisleri Odasý
Ziraat Mühendisleri Odasý
Harita ve Kadastro Müh. Odasý
Orman Mühendisleri Odasý
Gemi Mühendisleri Odasý
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TMMOB 37. DÖNEM YÖNETÝM KURULU
GÖREV DAÐILIMINI YAPTI
TMMOB 37. Olaðan Genel Kurulu'nda seçilen TMMOB Yönetim
Kurulu 14 Haziran 2002 günlü ilk toplantýsýnda görev bölümünü
yaparak Yürütme Kurulunu aþaðýdaki gibi oluþturmuþtur.
KAYA GÜVENÇ
Baþkaný
OÐUZ GÜNDOÐDU
A. BETÜL UYAR
Üyesi
HÜSEYÝN YEÞÝL
EKREM POYRAZ
ALAEDDÝN ARAS
NECMÝ ERGÝN

Yönetim

Kurulu

Yönetim Kurulu II. Baþkaný
Yönetim Kurulu Sayman
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi

37. Dönem Yönetim Kurulu,
Genel Sekreterlik kadrolarýný atadý.
TMMOB Yönetim Kurulu 29 Haziran 2002 günlü toplantýsýnda
Odalar tarafýndan gösterilen adaylar arasýndan 37. Dönemde görev
yapacak TMMOB Genel Sekreterliði kadrolarýný belirledi. TMMOB
Genel Sekreterliði aþaðýdaki gibi oluþtu.
M. FÝKRET ÖZBÝLGÝN (maden müh.)
Genel Sekreter
E. SERDAR KARADUMAN (þehir plancýsý) Genel Sekreter Yard.
GÖNÜL GÖÇER BÝNGÖL (mimar)
Uzman

TMMOB 37. OLAÐAN GENEL KURULA KATILIM VE OY KULLANMA
BÝLGÝLERÝ

ODA
GENEL KURULLARI TAMAMLANDI

Bültenimizin 22. sayýsýnýn yayýmýndan sonra yapýlan Oda genel
kurullarýnýn tarihleri ve seçimlerde
göreve gelen yönetim kurullarýnýn
görev daðýlýmý aþaðýdaki gibidir.

ELEKTRÝK MÜHENDÝSLERÝ
ODASI
(27-28 Nisan 2002)
Oda Yönetim Kurulu
Baþkan:
Cengiz Göltaþ
II.Baþkan : Mehmet Turgut
Yazman : M. Sýtký Çiðdem
Sayman : Mustafa Öztürk
Üye :
Cem Kükey
Üye :
Seyit Çankaya
Üye :
Ramazan Pektaþ

HARÝTA VE KADASTRO
MÜHENDÝSLERÝ ODASI
(13-14 Nisan 2002)
Oda Yönetim Kurulu
Baþkan:
Hüseyin Ülkü
II. Baþkan: Atila Karaçelebi
Yazman: A. Fahri Özten
Sayman: Nihal Erdoðan
Üye:
Cengiz Daðdelen
Üye:
Salih Yavuz
Üye:
Ramazan Pýnar

ÝÇ
MÝMARLAR
ODASI
27-28 Nisan 2002

Oda Yönetim Kurulu
Baþkan:
Levent Tümer
II. Baþkan: Yaþar D. Yigeno
Yazman:
Pýnar Erdil
Sayman:
Engin Öncüoðlu
Üye :
Nesrullah Mermer
Üye :
Ýpek Toplu
Üye :
Özgür Çetin

ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ

ODASI

(13-14 Nisan 2002)
Oda Yönetim Kurulu
Baþkan:
Taner Yüzgeç
II. Baþkan: Cemal Akça
Yazman : Ahmet Göksoy
Sayman : Züber Akgöl
Üye :
H. Ülkü Özer
Üye :
Haluk Iþözen
Üye :
D. Galip Kýlýç

METEOROLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI

(20-21 Nisan 2002)
Oda Yönetim Kurulu
Baþkan:
Ýsmail Küçük
II. Baþkan: Sýtký Erduran
Yazman: Alper Akçakaya
Sayman : Hayrettin Akoðlu
Üye :
Gökhan Yücel

MÝMARLAR
ODASI

(12-13-14 Nisan 2002)
Oda Yönetim Kurulu
Baþkan:
Yücel Gürsel
II. Baþkan: M. Sait Kozacýoðlu
Yazman: Fatih Söyler
Sayman: Necip Mutlu
Üye:
Cengiz Eruzun
Üye:
A. Haluk Gürkan
Üye:
Ahmet Yoldaþ

PEYZAJ
MÝMARLARI
ODASI

(27-28 Nisan 2001)
Oda Yönetim Kurulu
Baþkan:
Rahime Tunçtan
Akbaþ
II. Baþkan: Songül Top
Yazman : Ayþegül Yücel
Sayman : Keykubat Aras
Üye :
Meltem Öz Ayas
Üye :
Ayþegül
Oruçkaptan
Üye :
Murat Z. Memlük
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TMMOB, DÝSK, KESK,
TÜRK-ÝÞ ve HAK-ÝÞ
temsilcilerinden oluþan bir
heyet 12–16 Mayýs 2002
tarihlerinde Filistin ve Ýsrail’e
ziyarette bulundu.
Ziyaret heyetinde TMMOB
Yönetim Kurulu Baþkaný
Kaya GÜVENÇ, DÝSK
Genel Baþkaný Süleyman
ÇELEBÝ, Hak-Ýþ Genel
Baþkaný Salim USLU, TürkÝþ Genel Eðitim Sekreteri Salih
KILIÇ, KESK Genel Baþkaný
Sami EVREN yer aldý.
Heyet, sendikalar, meslek
örgütleri, sanayi ve ticaret
odalarý, sivil toplum örgütleri,
siyasi parti temsilcileri ve üst
düzey devlet yöneticileri ile
görüþmeler yaptý. Ýsrail’de
Dýþiþleri Bakaný Þimon Peres,
Filistin’de Devlet Baþkaný
Yaser Arafat ziyaret edildi.

FÝLÝSTÝN
VE
ÝSRAÝL
ZÝYARETÝ

DEÐERLENDÝRME
RAPORU

1. TÜRK-ÝÞ, HAK-ÝÞ, DÝSK, KESK ve TMMOB temsilcilerinden oluþan heyetin Filistin ve Ýsrail ziyareti 12-16 Mayýs 2002
tarihlerinde yapýldý. Bu ziyaretin hazýrlýklarý yaklaþýk bir ay sürdü.
Hazýrlýklar sonucunda oldukça yoðun bir program oluþturuldu. Bu
programýn oluþmasýnda Ýsrail Sendikalar Federasyonu Histadrut
ve Filistin Sendikalar Federasyonu PGFTU’nun büyük katkýlarý
oldu. Ayrýca, özellikle Filistin tarafýnda heyetin ulaþýmýnýn saðlanmasýnda ve Türkiye Cumhuriyeti Dýþiþleri Bakanlýðý’nýn lojistik
desteði (araç temini vb.) büyük rol oynadý. Yine Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Baþkonsolosluðu heyete Türkçe-Arapça tercüman
bularak toplantýlarýn verimli ve yararlý geçmesini saðladý. Ýsrail’de
de Türkiyeliler Birliði Derneði’nin araç ve tercüman konularýndaki katkýsý toplantýlarý olumlu yönde etkiledi.
Program çerçevesinde Ýsrail’de 8, Filistin’de 14 ayrý toplantý
yapýldý. Bu toplantýlarda sendikalar, meslek örgütleri, sanayi ve
ticaret odalarý, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve
üst düzey devlet yöneticileri ile önemli görüþmeler yapýldý. Ýsrail’de
Dýþiþleri Bakaný sayýn Þimon Peres, Filistin’de Devlet Baþkaný
Sayýn Yaser Arafat ziyaret edildi. Toplantýlar dýþýnda Kudüs’te
Eski Kudüs’ün bir bölümü ve El Aksa, Filistin’de Nablus’un
eski þehir bölümü ve Ramallah’ta Filistin Güvenlik Karargahý
ve þehir merkezi gezildi.
2. Gezi son derece baþarýlý geçti. Bu baþarýnýn en önemli nedeni
ilk kez bir heyetin bu kadar kapsamlý ve yoðun temaslarda bulunmasýdýr. Elbette baþka ülkelerin resmi ve sivil heyetleri bölgeye
ziyaret yapýyorlar, ama temaslar ya resmi düzeyde ya da yalnýzca
destek vermek amacýyla gerçekleþiyor. Heyetimiz ise hem resmi
yetkililerle görüþtü hem de çok sayýda sendika ve demokratik örgüt
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ile temas kurdu. Ayrýca destek vermenin ötesinde iki tarafla da
yoðun görüþmeler yapýlarak barýþçý bir çözüm için nabýz yoklandý.
Bu giriþim iki tarafta da olumlu karþýlandý.
Ziyaret sadece bölgede yaþananlarý yakýndan görme ve taraflarýn
görüþlerini dinleme biçiminde gerçekleþmedi; bunun yaný sýra
krizin barýþçý çözümüme katký için iki tarafýn sendikal örgütleri
arasýnda bir diyalog oluþturma yönündeki öneri de tartýþýldý.
Heyetin bu politikasý sýcak ilgiyle karþýlandý. Her iki tarafý da
dinleme ve anlama çabasý ile çözüm için somut önerilerin ortaya
konmasýnýn heyete yönelik ilgiyi arttýrdýðý ve gezinin baþarýsýný
doðrudan etkilediði çeþitli defalar dile getirildi. Ayrýca gerek
Ýsrail’de gerekse Filistin’de Türkiye’ye büyük bir sempati ile
bakýldýðý ve Türkiye’den çok þeyler beklendiði görüldü.
Kýsacasý, ziyaret iki tarafýn, baþta sendikal örgütleri olmak üzere
sivil toplum örgütleri arasýndaki iliþkilerin kurulmasý için önemli
bir baþlangýç oldu.
3. Gezi boyunca görülenler þöyle özetlenebilir:
Birincisi, Filistin’de yaþananlar televizyonlara yansýyandan daha
fazla. Özellikle Nablus’ta eski þehirde kültürel dokuya (bölgenin
en eski kiliselerinden biri, tarihi camii, tarihi Türk hamamý,
eski evler vb.) yönelik tahribat askeri operasyonun “masum
olmadýðýnýn” açýk kanýtý. Hayat Filistinliler için zor ama yine de
hayata baðlýlar. Bunu Nablus’ta ve Ramallah’ta kent yaþamýnýn
canlýlýðýnda görmek mümkün. Dükkanlar açýk, insanlar alýþveriþte
ve yýkýlan binalarýn onarýmý baþlamýþ.
Hayat Ýsrail’de de kolay deðil. Canlý bombalarýn yarattýðý tedirginlik ve güvenlik endiþesiyle alýnan aþýrý tedbirler gündelik
hayata olduðu gibi yansýmýþ. Sokaklar boþ, turizm durmuþ,
üretim azalmýþ ve ekonomik bir krizin kapýda olduðu, savaþýn
maliyetinin artýk eskisi gibi rahatlýkla karþýlanamayacaðý bütün
Ýsrailliler tarafýndan kabul edilen bir gerçek. Bununla birlikte
Ýsraillilerdeki güvenlik endiþesi ve dünyada kendilerini kimsenin
anlamadýðýna dair sosyo-psikoloji, bir süredir mevcut hükümetin
politikalarýna sessiz kalmalarýna neden olmakta. Buna raðmen
Ýsrail içinde barýþ isteyenlerin çoðunlukta olduðu ve seslerini
giderek yükseltmeleri de tespit edilen bir gerçek.
Aslýnda hem Filistin’de hem de Ýsrail’de ortak kaný bunun böyle
gidemeyeceði þeklinde. Çünkü aralarýnda derece farký da olsa,
iki tarafta da maðduriyet giderek büyüyor ve çoðunluk böyle
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bir hayatý tercih etmiyor. Bu da
bölgede barýþýn ancak iki tarafýn
halkýnýn ortak iradesiyle kurulabileceðini bir kez daha gösteriyor.
Bu en çok isteyen ve buna ihtiyacý olanlar iki tarafýn emekçileri
çünkü savaþýn yol açtýðý ekonomik
ve sosyal sorunlar bölgedeki tüm
emekçileri derinden etkiliyor.
Ýþgal ve kuþatmanýn Filistinli emekçiler üzerindeki etkileri Filistin
Genel Sendikalar Federasyonu (PGFTU) raporunda þu þekilde
belirtiliyor:
• Ana yollar ve yan yollar çimento bloklarý ile, Ýsrail askeri kontrol noktalarý ile, bazý þehirler ise çevreleyen kanallar ile kesilmiþ
durumda. Sýnýrlar birkaç kere, seyahati ve ticareti engelleyecek
þekilde, uzun süreli olarak kapatýldý. Bu ikili ticarette gerekli ham-

iþini kaybetti. Bunlardan 1665’i kontrol noktalarýnda dövüldü.
15 bin 600 iþçi 1-3 ay arasýnda hapis cezasýna çarptýrýldý; ayrýca
bunlara 100-500 dolar arasýnda para cezalarý verildi. 30 iþçi kontrol noktalarýnda öldürüldü. Bugün Filistinlilerin % 45’i yoksulluk
sýnrýnýn altýnda yaþýyor. Daha önce bu oran % 26 idi.”
Durum Filistin’de bu iken Ýsrail’de de iyi deðil. Ýsrail ekonomisine büyük katkýlar yapan 200 bine yakýn Filistinli iþçinin iþine
gidememesi üretime darbe vurmuþ durumda. Bu açýk aralarýnda
30-40 bin Türk iþçinin de bulunduðu kaçak yabancý iþçiler ile
doldurulmaya çalýþýlýyor ama yeterli olmuyor. Askeri harcamalarýn ve güvenlik maliyetinin sürekli artmasý ekonomideki
durgunluk ile birleþince bunun faturasýnýn baþta emekçiler olmak
üzere Ýsrail halkýna çýkarýlmasý kaçýnýlmaz hale geliyor. Nitekim
bir süredir gündemde olan kemer sýkma politikalarý (sosyal
harcamalarýn kýsýlmasý ve ek vergilerin getirilmesi) uygulamaya
geçmek üzere.
Ama bu politika sendikalarýn tepkisini çekiyor. Ziyarette Ýsrail
Sendikalar Federasyonu Histadrut’un Baþkaný (ve ayný zamanda
son seçimlerin hemen öncesinde Ýþçi Partisi’nden koparak kurduðu Emekçiler ve Emekliler Partisi ile parlamentoya girmeye hak
kazanan milletvekili) Amir Peretz’in ifade ettiði gibi, Hükümetin
politikalarýna karþý hoþnutsuzluk artýyor ve bu bir genel bir mücadele dalgasýnýn kapýsýný aralýyor.
4. Hoþnutsuzluðun artmasý barýþ arayýþlarýna katký sunabilir
mi? Aslýnda ziyarette yanýtý aranan asýl soru da buydu. Ziyaret
heyetinin sendikalar arasýnda baþlayabilecek bir diyalogun barýþ
sürecine katký yapabileceði yönündeki ortak düþüncesi ve böyle
bir diyaloga yardýmcý olmaya hazýr olduklarý þeklindeki önerisi
bütün görüþmelerde dile getirildi.

maddelerin ve temel girdilerin geçiþini engelledi. Örnek olarak
inþaat sektörü bütünüyle olumsuz etkilendi çünkü bu sektör için
gerekli ham-maddelerin giriþi engellendi ve sektördeki iþçilerin
çoðunluðu iþsiz kaldý.
• Kamu ulaþýmý da Ýsrail askeri iþlemlerinden ekilendi; tren ve
metro olmadýðý için yalnýzca otobüsler ve taksiler kullanýlýyor.
Þu anda Filistinliler tarafýndan kullanýlan alternatif kötü yollar sebebiyle 40 bin araç bozuldu veya hareket edemez hale
geldi. 200 bin zeytin aðacý Ýsrail ordusu tarafýndan köklerinden
söküldü. Filistinlilerin geçiçi temel olarak zeytine baðlý olduðu için
bu uygulamaya gidildi. Filistinli çiftçilerin çiftliklerine gitmelerine
izi verilmedi. Oysa bu çiftlikler Oslo anlaþmasýndaki düzenlemede
Filistin yetkililerinin denetiminde gösterilen topraklarda. 75 bin
Filistin evi tümüyle veya kýsmen yýkýldý.
• Filistin’de toplam çalýþan sayýsý 778 bin. Bunlarýn % 40-45’i
yukarýda sayýlan sebeplerle iþlerini kaybetti. Çalýþan kadýnlarýn
büyük çoðunluðu þu anda iþsiz. Filistin bölgeleri 19 aydýr dýþarýya
kapalý kaldý ve bu 1,6 milyar dolar kayba yol açtý. Genel ekonomik
kayýp ise 6 milyar dolarý buluyor. Öldürülen 1700 Filistinli’nin %
40’ý iþçilerden oluþuyor. Yaralanan 48 bin kiþinin de % 45’i iþçi.
Ýsrail’de çalýþan 200 bine yakýn Filistinli iþçi iþlerine gidemiyor;

Görüldü ki koþullar olgunlaþtýðýnda böyle bir diyalog mümkündür. Belki bugün zorluklar vardýr ama asla imkansýz deðildir.
Çünkü hem iki tarafýn sendikal örgütlerinin geçmiþte böyle bir
tecrübeleri olmuþtur ve bu tecrübeyi bugüne taþýmak mümkündür
hem de iki örgüt de “iki devletli bir çözüm temelinde ekonomik
ve sosyal iþbirliði ve kalkýnma ve halklar arasýnda barýþ” yanlýsý
olduklarýný açýkça ifade etmektedirler.
Ziyaret sýrasýnda þunlar görüldü: Histadrut ile PGFTU arasýndaki diyalog ve iþbirliðinin temelleri 1993’te atýldý. 13 Eylül 1993’te
Filistin Kurtuluþ Örgütü ile Ýsrail Hükümeti arasýnda imzalanan
Ýlkeler Deklarasyonu’nun ardýndan PGFTU ve Histadrut da bir
anlaþma yaptý. Burada BM Kararlarýna dayanan kalýcý bir barýþ
için iki tarafýn sendikal örgütleri arasýndaki iþbirliðinin arttýrýlmasý
hedefleniyordu.
Anlaþmaya göre; Ýsrail’de çalýþan 200 bine yakýn Filistinli iþçinin
sorunlarýný çözmek üzere iki tarafýn üst düzey temsilcilerinden
oluþan bir Ortak Komite oluþturulacak; yine bir Komite oluþturularak, Filistinli iþçilerden toplanan aidatlarýn yarýsý PGFTU’ya
aktarýlacak; kalan bölüm ise Histadrut tarafýndan Ýsrail’deki
Filistinli iþçilerin korunmasý ve haklarýnýn savunulmasý için
gerekli olan etkinliklerde kullanýlacaktý. Bu anlaþma 1995’te
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tekrarlandý. Pek çok ortak faaliyet düzenlendi. Ýþçi haklarý, iþ
saðlýðý ve güvenliði, kadýn çalýþanlarýn durumu, sosyal güvenlik,
iþ hukuku konularýnda ortak seminerler düzenlendi.

TMMOB BAÞKANI KAYA GÜVENÇ VE BERABERÝNDEKÝ HEYET
VAN'I ZÝYARET EDEREK VAN'DAKÝ BÝRÝM YÖNETÝCÝLERÝMÝZ
HAKKINDA AÇILAN DAVAYA KATILDI.

Ayrýca 20 Þubat 1997’de yine iki sendikal örgüt “hukuk hizmetleri
anlaþmasý” yaptý. Bu anlaþmaya göre Ýsrail’de çalýþan Filistinli
iþçilerin hukuksal sorunlarý ile ilgili olarak, Histadrut tarafýndan
çok sayýda avukat görevlendirilecekti. Avukatlar haftanýn belli
günleri Gazze ve Batý Þeria’ya giderek iþçilerin sorunlarýný tespit
edecek; bu sorunlar avukatlar aracýlýðýyla Histadrut’a ve onun
aracýlýðýyla da Ýsrail mahkemelerine taþýnacak; geliþmeler hakkýnda PGFTU’ya da bilgi verilecekti. Bu anlaþma da uzunca bir
süre yürürlükte kaldý. Özellikle iþçilerin Ýsrail’e giriþ ve çýkýþtaki
kontrol noktalarýnda karþýlaþtýklarý sorunlar avukatlar aracýlýðýyla
çözülmeye çalýþýldý.

VAN BÝRÝMLERÝMÝZE DESTEK
ZÝYARETÝ

Ancak bu iliþki 2 yýldýr kesilmiþ durumda. Yine de barýþ isteyenler
her iki tarafta da çoðunlukta ve sendikalar arasý bir diyalog mümkündür. Histadrut Baþkaný açýkça, üçüncü bir ülkede, örneðin
Türkiye’de PGFTU ile yeniden diyalog sürecine hazýr olduðunu
ifade etmiþtir. Yalnýzca böyle bir toplantýnýn sonuç alýcý olmasý
için gündeminin iyi hazýrlanmasý gerektiðini belirtmiþtir.
PGFTU da bir yandan Filistinli emekçileri yaþamý savunmaya
sevkedip baðýmsýz Filistin devleti mücadelesini çalýþanlarýn
haklarýnýn geliþtirilmesi ile bütünleþtirmeye çalýþýrken, koþullar
oluþtuðunda emekçilerin haklarý, ekonomik-sosyal geliþme, kalýcý
ve adil barýþ için Ýsrailli iþçilerle yeniden iþbirliðine girebileceðini
hissettirmiþtir. Bu da gezinin asýl amacýna ulaþtýðýný, ama daha
yapacak çok iþ olduðunu göstermektedir.

TMMOB Van Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Þevket
Akdemir ile Ziraat Mühendisleri Odasý Van Þubesi Yönetim
Kurulu Üyeleri hakkýnda Van Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan "Kürtçenin seçmeli ders olarak okutulmasý” ile ilgili olarak
öðrencilerin Yüzüncü Yýl Üniversitesi Rektörlüðüne vermiþ olduklarý dilekçeleri desteklemek amacýyla Demokrasi Platformu
adýna yapýlan “basýn açýklamasýna katýlmak, destek vermek"
suçlamasýyla ve TMMOB Yasasýna aykýrý faaliyette bulunmak
iddiasýyla yöneticilik görevlerine son vermek amacýyla açýlan
dava sürüyor.
25 Haziran 2002 tarihinde TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç,
Ziraat Mühendisleri Odasý II. Baþkaný Özkan Göksel ve TMMOB Hukuk Müþaviri Hüsnü Öndül duruþmayý izlemek
ve birimlerimize destek vermek amacýyla Van'a gitti. Program
çerçevesinde ilk olarak Van Valisi Durmuþ KOÇ' tan randevu
talebinde bulunuldu, Vali'nin programýnýn yoðunluðu nedeniyle
görüþme gerçekleþmedi. Heyet, Yüzüncü Yýl Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yücel Aþkýn'ý, Van Belediye Baþkaný Þahabettin
Özaslan'ý ziyaret ederek, temaslarda bulunmuþtur. Ayný gün
akþamý, Van'daki TMMOB birim yönetici ve üyeleriyle geniþ
katýlýmlý bölge toplantýsý yapýldý. Van'da TMMOB Heyetinin
yaptýðý görüþmeler genel olarak çok olumlu ve örgütlüðümüzü
geliþtirecek bir atmosferde geçti.
Heyet, ziyaretin ikinci gününde açýlan davanýn duruþmasýna
katýldý. Duruþma, Van 2. Asliye Ceza Mahkemesince 13 Eylül
2002 tarihine ertelendi.

ADANA’DA

“DEPREME HAZIR MIYIZ ?” PANELÝ
TMMOB Ýnþaat ve Jeofizik Mühendisleri Odalarý Adana
Þubeleri, 1998 Adana-Ceyhan Depreminin yýldönümü nedeniyle birlikte “Depreme Hazýr mýyýz ?” paneli düzenlediler. Panelin açýlýþýnda konuþan Ýnþaat Mühendisleri Odasý Adana Þube
Baþkaný Sadi Sürenkök ve Jeofizik Mühendisleri Odasý Adana
Þube Baþkaný Melih Baki, Adana’nýn yüksek bir risk içermesine
karþýn olasý bir depreme karþý hazýrlýk yapýlmadýðýný belirttiler.
Panele konuþmacý olarak Prof. Dr. Faruk Karadoðan, Prof. Dr.
Semih Tezan ve TMMOB II.Baþkaný Doç. Dr. Oðuz Gündoðdu
yer aldýlar. Oðuz Gündoðdu konuþmasýnda Marmara depreminden alýnan derslerin yeterince pratiðe aktarýlamadýðýný belirtti.
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EMEK PLATFORMU
BAÞKANLAR KURULU BÝLDÝRÝSÝ
(2 Temmuz 2002, Hak-Ýþ Konfederasyonu / Ankara)

Emek Platformu Baþkanlar Kurulu 2 Temmuz 2002'de toplandý. Toplantý
sonunda basýna açýklanan "Baþkanlar Kurulu Bildirisi"nde ülkenin yaþadýðý
siyasi belirsizliðin sosyal, ekonomik ve uluslararasý alanda sonuçlarýna dikkat
çekildi

Emek Platformu'nu oluþturan örgütlerin Genel Baþkanlarý ve yöneticileri
2 Temmuz 2002 tarihinde Hak-Ýþ Konfederasyonu Genel Merkezinde
toplanmýþlar ve aþaðýdaki deðerlendirmeleri yapmýþlardýr. Toplantýda,
öncelikle ülkemizde yaþanan son ekonomik ve siyasi geliþmeler
deðerlendirilmiþtir. Bu çerçevede mevcut siyasi belirsizlik karþýsýnda
Emek Platformu'nun duruþu deðerlendirilmiþ ve aþaðýdaki sonuçlara
varýlmýþtýr.
Ülkemizdeki siyasi belirsizlik artarak devam etmektedir. Ýstikrarsýzlýðýn
kaynaðýný Hükümet oluþturmaktadýr. Seçimin ertelenmesi Türkiye'de
yönetim yapýsýný, bürokrasiyi ve siyaseti aþýndýrmaktadýr. Seçim Kanunu
ve Siyasi Partiler Kanunu acilen deðiþtirilerek seçime gidilmelidir.
Yaþadýðýmýz dönemde, her bir sektörde sorunlar giderek aðýrlaþmakta ve
iþsizlik çýð gibii büyümektedir.
Ekonomik kriz devam etmektedir. Ekonomi politikalarý iflas etmiþtir.
Ekonomide koordinasyon ve kararlýlýk sorunlarýnýn olduðu aþikardýr. Bu
yüzden ekonomide hasar tespiti yapýlmalýdýr. Ekonomide 2002 yýlýnýn
ilk üç aylýk döneminde gerçekleþen binde 7'lik büyüme, geçen yýlki
yüzde 9.4'lük küçülmenin telafisi olamaz. Uygulanmakta olan Güçlü
Ekonomiye Geçiþ Programýnýn baþarýsýz olmasýnýn ötesinde ülkeyi yeni
bir kaosa sürüklendiði görülmektedir.
Emek Platformu, Milli Takýmýmýzýn büyük baþarýsýný kutlamaktadýr
Fakat, Türkiye, bir aylýk yaþadýðý rüyadan da uyanmalý ve gerçeklerle
yüzyüze gelmelidir.
Haziran ayýnda IMF'ye verilen yeni niyet mektubu, çalýþanlara büyük
yükler getirmektedir. Bunun yanýnda hem Güçlü Ekonomiye Geçiþ
Programýnda ve hem de Ulusal Programda öncelikle çýkarýlmasý vaad
edilen Ýþ Güvencesi Yasasý, bu yasama döneminde de iþveren lobilerinin
baskýlarý nedeniyle bir türlü çýkarýlmamýþtýr.
Sendikalaþma ve örgütlenmenin önündeki anti demokratik uygulamalar,
devam etmektedir. Kamu sendikalarýnýn üye istatistiklerini ve yetkili
sendikalarýn belirleneceði önümüzdeki dönemde hükümetin acilen kamu
otoritelerini tarafsýz davranmaya çaðýrmasýný bekliyoruz.
Ülkemizde yaþanan yönetim boþluðu, dýþ politikamýza da olumsuz bir
biçimde yansýmakta ve bu çerçevede, Avrupa Bîrliði'ne üyelik sürecimiz
olumsuz bir þekilde etkilemektedir. Kýbrýs'ýn ve AGSP'nin geleceði gibi
temel hususlar da bu olumsuzluklardan nasibini almaktadýr.
Böyle bir çöküþ tablosu karþýsýnda, parlamento ve hükümet tatil yapmayý
seçerek nasýl bir aymazlýk içerisinde olduðunu bir kez daha göstermiþtir.
Emek Platformu Bileþenleri ise, tatil yapmama karan almýþlardýr.
Emek Platformu Dönem Sözcülüðü, 3 Temmuz 2002 tarihînden itibaren
DÝSK'e geçmiþtir.
Emek Platformu Baþkanlar Kurulu'nun 16 Temmuz 2002 Salý günü
Yalova'da, önümüzdeki dönemde yapýlacak olan eylem ve etkinliklerin
programýný oluþturmak üzere toplanmasýna karar verilmiþtir.

AB KONUSUNDA BÝR DEKLARASYON YAYINLAYAN 175 KURULUÞ ARASINDA TMMOB YOK
6 Haziran 2002

6 Haziran 2002 günlü gazetelerde "175 kuruluþun ortak deklerasyon
yayýnlayarak AB sürecine iliþkin görüþlerini açýkladýlar" haberi üzerine
TMMOB'nin konuya iliþkin basýn açýklamasý:
Gazetelerin 6 Haziran 2002 tarihli sayýlarýnda “175 Kuruluþun ortak
bir deklarasyon yayýnlayarak Avrupa Birliði sürecine iliþkin görüþlerini
açýkladýklarý” haberi yer almakta ve Türk Mühendis ve Mimar Odalarý
Birliðinin (TMMOB’nin) de bu deklarasyonu imzaladýðý bildirilmektedir.
TMMOB Genel Kurulu 2 Haziran 2002’de sonuçlanmýþ, yeni seçilen
Yönetim Kurulu da henüz görev daðýlýmý yapmamýþtýr.
Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliðinin (TMMOB’nin) ve 36.
Dönem Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç’in böyle bir deklarasyondan haberi olmamýþtýr.
Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (TMMOB) ve 36. Dönem
Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç söz konusu toplantýya katýlmamýþ, böyle bir deklarasyona imza atmamýþtýr.
TMMOB, çeþitli vesilelerle Avrupa Birliði ile iliþkilerimizi, meslek
alanlarýmýzdaki geliþmelerden baþlayarak deðerlendirmiþ ve özetle þu
hususlara dikkat çekmiþtir:
•Avrupa Birliði, ülkemizdeki krizlerden, milyonlarca iþçinin, köylünün,
emekçinin iþsiz kalmasýndan, sanayinin çökertilmesi - tarýmýn yok edilmesi süreçlerinden, bu arada mühendislerin ve mimarlarýn mesleki
alanlarýnýn daralmasýndan, vb. geliþmelerden, siyasal iktidarlar,
uluslararasý sermaye kuruluþlarý IMF, Dünya Bankasý, vb. ile birlikte
müþtereken ve müteselsilen sorumludur. Gümrük Birliði süreci bunun
en çarpýcý kanýtýdýr. Çünkü AB, ülkemizi bir pazar olarak görmektedir.
Bu ve burada sayýlamayacak kadar çok olan olumsuzluklara karþýn,
ülkemizin bir refah toplumu olmasýný Avrupa Birliðine endekslemenin
yanlýþ ve yanýltýcý olduðunu düþünüyoruz.
• Ýnsan haklarýnýn evrensel deðerlerinin ve demokrasinin çaðdaþ kurallarýnýn, ülkemizde bir an önce ve eksiksiz olarak hayata geçirilmesi bir
zorunluluktur. Ancak bu konunun AB süreciyle eþ anlamlý olarak ele
alýnmasýný yadýrgýyoruz.
Temel ve öncelikli sorun, halkýmýzýn refah düzeyinin yükseltilmesinden,
insan haklarýnýn ve demokrasinin evrensel deðerlerinin eksiksiz olarak
hayata geçirilmesinden, emekten yana bir siyasi iradenin oluþmasý, ulusal
politikalarýmýzýn ve kalkýnma planlarýmýzýn yapýlmasý ve bu hedeflere
ulaþmak için de öncelikle kendi toplumsal dinamiklerimizin seferber
edilmesidir.
Durumun kamuoyunun bilgisine sunulmasý için gereðini diliyoruz.

KARMA ÝSTÝÞARE KOMÝTESÝ’NÝN AB KONUSUNDAKÝ
DEKLARASYONUNDA TMMOB’NÝN ÝMZASI YOKTUR
30 Mayýs 2002
TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç, 30 Mayýs 2002 tarihli Evrensel,
Hürriyet ve Dünya Gazetelerinde sýrasýyla “Sendikalardan Destek”,
“Ýþçi ve Ýþverenden AB Deklarasyonu” ve “KÝK’ten AB Deklerasyonu”
baþlýklarýyla yayýnlanan haberlerde, TMMOB’nin de içinde yer aldýðý
Karma Ýþtiþare Komitesi’nin AB konusunda bir deklarasyon yayýnlandýðý
bildirilmesi üzerine adý geçen gazetelere “TMMOB’nin ve TMMOB
Baþkaný’nýn bu deklarasyon için onayýnýn ve deklarasyonda imzasýnýn
bulunmadýðýný açýkladý.
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TMMOB
GÜNCESÝ
1 Nisan - 30 Haziran 2002

1 Nisan 2002
TMMOB Baþkaný, TTB, ÝHD, TÝHV, ÇGD ve ÇHD Baþkan
ve yöneticileriyle, Ýsrail’in giriþtiði son saldýlar karþýsýnda Filistin
halkýyla dayanýþma mesajý vermek üzere Filistin Büyükel-çiliðini
ziyaret etti.
2 Nisan 2002
TMMOB Konur Sokak’taki Ýnsan Haklarý Anýtý önünde kitlesel bir
basýn açýklamasý yaparak Filistin halkýna destek mesajý verdi.
TMMOB Baþkaný daha sonra Emek Platformu Baþkanlarýyla
birlikte Filistin Büyükelçiliðini ziyaret etti.
Emek Platformu Baþkanlarý, iþ güvencesi yasasý, ücret kararnamesi,
tasarruf teþvik fonunda biriken paralar ve emeklilik yasasý ile ilgili
olarak Saadet Partisi ve AkParti Baþkanlarýyla görüþtü.
3 Nisan 2002
Emek Platformu Baþkanlar Kurulu toplandý.
Emek Platformu Baþkanlarý partilerin meclis gruplarý ziyaretini
MHP, DSP ve ANAP gruplarý ile sürdürdü. TMMOB Baþkaný
ANAP Baþkaný ile yapýlan görüþmeye katýldý.

lýða karþý, “Filistin’de Aydýnlýk Ýçin Bir Dakika Karanlýk” eyleminin
Ankara’daki baþlangýcýný gerçekleþtirmek için Mülkiyeliler Birliði
Toplantý Salonunda Filistin Büyükelçisi Fouad Yaseen’in katýlýmýyla
yapýlan toplantýya TMMOB Genel Sekreteri M.Fikret Özbilgin
katýldý.
10 Nisan 2002
EÝEÝ’nin kapatýlacaðý söylentileri üzerine Tes-Ýþ, ESM 1 No.lu
Þube ve TMMOB Ankara Ýl Koordinasyon Kurulu’nun ortaklaþa
düzenlediði “Kamuda Yeniden Yapýlandýrma ve EÝE’nin Tasfiyesi”
konulu Forum yapýldý. TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç’in yönettiði Forumda TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Ýsmail Küçük Forum
öncesi EÝE üzerine bir sunum yaptý.
11 Nisan 2002
Emek Platformu Baþkanlar Kurulu toplandý.
ÝHD tarafýndan Açlýk Grevleri, Ölüm Oruçlarý ve Barolarýn,
TMMOB’nin de desteklediði Üç Kapý Üç Kilit önerisi doðrultusunda
yapýlacak etkinliklerle ilgili basýn açýklamasý yapýldý.

4 Nisan 2002

12 Nisan 2002
Mimarlar Odasý Genel Kurulu’na Birlik Baþkaný Kaya Güvenç
katýldý ve açýlýþ bölümünde bir konuþma yaptý.

KESK Genel Kuruluna TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç ve
Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yeþil katýldý. Birlik Baþkaný Genel
Kurulun açýlýþ oturumunda bir konuþma yaptý.

Uluslararasý Mimarlar Birliði Baþkaný Vassilis Sgoutas TMMOB’yi
ziyaret etti ve TMMOB Baþkanýyla ortak konular üzerinde görüþmede bulundu.

6 Nisan 2002

Samsun’da kurulmak istenen Mobil Santral ile ilgili olarak “Ne
Samsun’da Ne de Ülkemizin Baþka Bir Yerinde Mobil Santral
Kurulmamalýdýr” baþlýklý basýn açýklamasý yapýldý.

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odasý ile Kimya Mühendisleri
Odasýnýn Genel Kurullarý yapýldý. TMMOB Baþkaný Genel Kurullara katýlarak TMMOB’nin gündemindeki konulara deðindi.
8 Nisan 2002
Hak ve Özgürlükler Partisi yöneticileri TMMOB’yi ziyaret etti.
9 Nisan 2002
Emeðin Partisi yöneticileri TMMOB’yi ziyaret etti.
Türkiye Barýþ Giriþimcileri’nin Arafat’ý ve Filistin’i kuþatan karan-
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13 Nisan 2002
Ýnþaat Mühendisleri Odamýz ile Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odamýzýn Genel Kurullarý baþladý. TMMOB Baþkaný Genel Kurullara katýlarak görüþlerini üyelerimizle paylaþtý.
TMMOB Baþkaný, Ankara Tabip Odasý Sekreteryalýðýnda TMMOB, TTB, KESK, DÝSK, HAK-ÝÞ, TÜRK-ÝÞ tarafýndan ortaklaþa düzenlenen Meslek Hastalýklarý Sempozyumunun açýlýþýna
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katýlarak bir konuþma yaptý. Sempozyuma Düzenleme Kurulu Üyesi
olan TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Ö.Kaynak ve Genel
Sekreter M.Fikret Özbilgin de katýldý.
Ýnsan Haklarý Derneði tarafýndan düzenlenen ve TMMOB’nin de
desteklediði “Yaþam Hakkýna Saygý” Mitingi Ankara Abdi Ýpekçi
Parký’nda yapýldý. Mitinge TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Feray
Salman katýldý.
14 Nisan 2002
Halkevleri Genel Kurulu’na Birlik Baþkaný ve Genel Sekreteri
katýldý.
Genel Kurul’da bir konuþma yapan TMMOB Baþkaný güncel olaylara iliþkin TMMOB’nin görüþlerini açýkladý.
Emeðin Partisi tarafýndan düzenlenen Filistin Halkýyla Dayanýþma
Mitingine TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç katýldý ve bir konuþma
yaptý.
16 Nisan 2002
Peyzaj Mimarlarý Odasýnýn düzenlediði Peyzaj Mimarlýðý Hizmetleri
Fuarý 2002 etkinliðine katýlan TMMOB Baþkaný, açýlýþ oturumunda
bir konuþma yaptý.
17 Nisan 2002
Ziraat Mühendisleri Odasý’nýn düzenlediði “Küreselleþme ve Tütün”
konulu panele katýlan TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç, küreselleþme
konusundaki görüþlerini katýlýmcýlarla paylaþtý.
Yeni bir parti kurma hazýrlýklarý içinde olan eski SHP Genel Baþkaný
Murat Karayalçýn TMMOB’yi ziyaret etti.
Kamu Yönetimi Uzmanlarý Derneði’nin düzenlemiþ olduðu “GATS
(Hizmetlerin Ticareti Genel Anlaþmasý) ve Kamu Hizmetleri” konulu
panele Birliðimizi temsilen Çevre Mühendisleri Odasý Genel Sekreteri
Tezcan Abay konuþmacý olarak katýldý.
20 Nisan 2002
Meteoroloji Mühendisleri Odasý Genel Kurulu’na katýlan Birlik
Baþkaný Kaya Güvenç güncel olaylara ve Filistin iþgaline deðinen
bir konuþma yaptý.
27 Nisan 2002
Elektrik Mühendisleri Odamýz, Ýç Mimarlar Odamýz ve Peyzaj Mimarlarý Odamýzýn Genel Kurullarý Baþladý. TMMOB Baþkaný Genel
Kurullara katýlarak üyelerimize TMMOB’nin güncel konulardaki
görüþlerini aktardý.
ODTÜ, Gazi, Akdeniz, Ýzmir Üniversiteleri ve Tüm Öðretim Üyeleri
Derneði’nin Bergama Altýn Madeni Sorunu ve yargý kararlarýnýn
uygulanmasýndan hareketle “Hukuka ve Ulusal Zenginliklerimize
Sahip Çýkmak” üzere Anýtkabir’e yapmýþ olduðu ziyarete Birliðim izi
temsilen Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin, Ankara ÝKK Sekreteri
Kenan Akdemir ve Çevre Mühendisleri Odasý 2.Baþkaný Cihan
Dündar katýldý.
1 Mayýs 2002
1 Mayýs Ýþçi Sýnýfýnýn Uluslararasý Birlik, Mücadele ve Dayanýþma
günü, yasaklamalarýn olduðu iller dýþýnda, ülke çapýnda kutlandý.
Birliðimizin, TÜRK-ÝÞ, HAK-ÝÞ, DÝSK, KESK VE MEMUR-SEN
ile birlikte düzenleyicisi olduðu Ankara etkinliklerinde TMMOB

Baþkaný da bir konuþma yaptý.
7 Mayýs 2002
Emeðin Partisi yöneticileri, TMMOB’yi ziyaret ederek “OHAL
Kalksýn” konulu imza kampanyasý hakkýnda bilgi verdiler ve destek
istedi.
16 Mayýs 2002
Birlik ve Ankara ÝKK bileþenlerinin yöneticileri Türk-Ýþ’in iþ
güvencesi yasasý ile ilgili olarak Güvenpark’taki oturma eylemine
destek verdi.
12 Mayýs 2002 - 16 Mayýs 2002
TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç, Filistin Devlet Baþkaný ve Onur
Üyemiz Yaser Arafat, Filistin ve Ýsrail sendikalarý, mühendis ve mimar
örgütleri barýþ platformlarý ile görüþmelerde bulunmak üzere, DÝSK
Baþkaný Süleyman Çelebi, HAK-ÝÞ Baþkaný Salim Uslu, KESK
Baþkaný Sami Evren, TÜRK-ÝÞ Eðitim Sekreteri Salih Kýlýç ve DÝSK
uzmaný Tonguç Çoban ile birlikte Filistin ve Ýsrail’i ziyaret etti.
18 Mayýs 2002
TMMOB Yönetim Kurulu, Oda Baþkan ve Yazmanlarý ortak
toplantýsý yapýldý.
21 Mayýs 2002
Mustafa Ekmekçi’yi anma toplantýsýna Birlik Baþkanýmýz Kaya
Güvenç katýldý.
TMMOB Baþkaný’nýn da içersinde yer aldýðý Emek Platformu
Baþkanlarý RTÜK yasasý ile ilgili olarak Cumhurbaþkanýný ziyaret
etti.
29 Mayýs 2002
TBMM Bayýndýrlýk Komisyonunda Kamu Ýhale Yasasý görüþmelerine TMMOB adýna Ýnþaat Mühendisleri Odasý Baþkaný Taner
Yüzgeç ve Ýnþaat Mühendisleri Odasý Ankara Þube Baþkaný Kemal
Türkaslan katýldýlar.
31 Mayýs 1-2 Haziran 2002
TMMOB Genel Kurulu ve seçimleri delegelerin katýlýmýyla gerçekleþtirildi.
3 Haziran 2002
TMMOB 37.Olaðan Genel Kurul seçim sonuçlarý ve Genel Kurul
sonuç bildirgesi basýna gönderilerek bir açýklama yapýldý.
6 Haziran 2002
Gazetelerde yer alan 175 örgütün AB Deklarasyonu konusunda
basýna ve kamuoyuna açýklama yapýldý.
11 Haziran 2002
36. Dönem Baþkaný Kaya Güvenç, telefonla TV8’de yayýnlanan
Bakýþ Programýna katýlarak AB Deklarasyonunda TMMOB’nin
imzasý bulunmadýðýný belirtti ve TMMOB’nin açýklamasý ve Genel
Kurul Bildirisi hakkýnda bilgi verdi.
15 Haziran 2002
Yönetim Kurulu görev daðýlýmý konusunda basýn açýklamasý
yapýldý.
Yönetim Kurulu Baþkaný Ankara ÝKK tarafýndan düzenlenen
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“Geçmiþten Günümüze Emek Mücadelesi ve 15-16 Haziran”
konulu panele katýldý.

görüþü A. Betül Uyar tarafýndan basýna aktarýldý. Depremzedelere
öðlen kumanya verildi.

F Tipi Cezaevlerindeki tecridin kaldýrýlmasý için Ýstanbul’da KESK
Merkezinde yapýlan ve KESK, DÝSK ve baðlý sendika yönetici ve
temsilcilerince düzenlenen basýn toplantýsýna TMMOB’yi temsilen
Celal Beþiktepe ile Mehmet Göçebe katýldý.

26 Haziran’da sabah ve akþam üzeri basýn toplantýlarý Birliðimizce
örgütlendi. Sabahki basýn toplantýsýna Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin, akþam üzeri yapýlan basýn toplantýsýna A. Betül Uyar katýldý.
Geceyi Ankara’da Abdi Ýpekçi Parký’nda geçiren 50 depremzedeye
Ankara ÝKK tarafýndan öðlen yemeði verildi.

17 Haziran 2002
Ulusal Tüketiciler Platformu Toplantýsý’na TMMOB Genel Sekreter
Yardýmcýsý E.Serdar Karaduman katýldý.
Þehir Plancýlarý Odasý Yönetim Kurulu TMMOB’yi ziyaret etti.
18 Haziran 2002
Meteoroloji MO Yönetim Kurulu TMMOB’yi ziyaret etti. Bina
alýmý için biriktirilen tutarý TMMOB’ne vermek yönündeki kararýný
bildirdi.
19 Haziran 2002
Ýhale Kurulu üyeleri TMMOB’yi ziyaret etti. Yapýlacak düzenlemelerle ilgili TMMOB’nin katkýsý üzerinde görüþ alýþveriþinde
bulunuldu.
20 Haziran 2002
F Tipi Cezaevlerini ve tecridi protesto etmek için sendika ve demokratik örgütlerce yapýlan toplantý ve basýn açýklamasý nedeniyle Ýstanbul
6.Asliye Ceza Mahkemesince açýlan toplu davada yargýlanan Celal
Beþiktepe duruþmaya katýldý.
21 Haziran 2002

26 Haziran 2002
Jeoloji, Kimya, Petrol Mühendisleri Odalarý ile Petrol-Ýþ Sendikasýnýn
düzenlediði “Petrol Sektöründe Dayatýlan Yasal Düzenleme” konulu
sempozyuma TMMOB’yi temsilen Alaeddin Aras katýldý.
27-28 Haziran 2002
Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi, BM Habitat Merkezi, Uluslararasý
Kooperatifler Birliði, BM Avrupa Ekonomik Komisyonu ve Türkiye
Konut Kooperatileri Birliði tarafýndan ortaklaþa düzenlenen “Konut
Geliþimine Kooperaif Sektörünün Katkýlarý” konulu Uluslararasý
Konferansa Yönetim Kurulu Üyesi A. Betül Uyar katýlarak yoksullar ve deprem maðdurlarýna yönelik ülkemiz konut politikasý üzerine
TMMOB görüþlerini belirtti.
28 Haziran 2002
TESEV tarafýnda Ankara Sheraton Oteli’nde, “Türk Halkýnýn AB
Üyeliðine Bakýþý” konulu araþtýrmasýnýn sonuçlarýný kamuoyuna
duyurmak amacý ile yapýlan toplantýya Genel Sekreter Yardýmcýsý
E. Serdar Karaduman katýldý.

ÖSYM Baþkan Yardýmcýsý ile ÖSYM’nin web sayfasýnda yer alan
mühendislik disiplinlerinin tanýtýmý konusundaki yanlýþlýklar üzerine
görüþme yapýldý.

TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç saat 22:30'da Flash Gündem'de
"Çözüm" konulu söyleþiye katýldý.

Vizyon 2023 Bilim ve Teknoloji Stratejileri projesi çerçevesinde
TÜBÝTAK'ta düzenlenen bir günlük “Workshop: Foresight in Action” isimli Çalýþtay'a TMMOB adýna Ekrem Poyraz ve Nezahat
Ataman katýldý.

Türk Tabipleri Birliði’nin Olaðan Genel Kuruluna katýlan TMMOB
Baþkaný Kaya Güvenç açýlýþta bir konuþma yaptý.

22 Haziran 2002
Göç-Der ve ÝHD’nin Diyarbakýr’da düzenlediði “Göç Konferansý”na
katýlan Celal Beþiktepe, “Göç-Geri Dönüþ Konusunda Deðerlendirme
ve Çözüm Önerileri” baþlýðý altýnda bir bildiri sundu.
24 Haziran 2002
TMMOB Baþkaný ve Genel Sekreteri Ankara Cumhuriyet Savcýlýðýna, Filistin Büyükelçiliði ziyaretiyle ilgili olarak toplantý ve gösteri
yürüyüþleri yasasýna muhalefetten ifade verdi.
25 - 26 Haziran 2002
TMMOB Baþkaný, TMMOB Hukuk Müþaviri ve Ziraat Mühendisleri Odasý YK 2. Baþkaný, Van ÝKK Sekreteri ve Ziraat Mühendisleri Odasý Van Þubesi Yöneticilerinin görevden alýnmasý ile
ilgili davada hazýr bulundu. Ayrýca Van ÝKK bileþenleriyle toplantý
yapýldý.
Yaklaþýk 600 kiþi ile Ankara’ya gelen Depremzede Dernekleri’nin
eylemliliklerine destek verildi. Yaptýklarý basýn açýklamalarýna
katýlýndý. 25 Haziran tarihli basýn açýklamasýna Yönetim Kurulu
üyeleri A.Betül Uyar, Ekrem Poyraz, Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin ve Ankara ÝKK Sekreteri Kenan Akdemir katýldý. TMMOB
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29 Haziran 2002

30 Haziran 2002
Özgürlük ve Dayanýþma Partisi’nin Kongresine katýlan TMMOB
Baþkaný Kaya Güvenç “Konuk Konuþmacýlar” bölümünde bir
konuþma yaptý. Kongrenin açýlýþýnda TMMOB Yönetim Kurulu
Üyesi Hüseyin Yeþil, Alaeddin Aras ve Genel Sekreteri M.Fikret
Özbilgin de bulundu.

ODALAR BÝRLÝK HÝSSESÝ ÖDENTÝ ÇÝZELGESÝ
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FÝLÝSTÝNve ÝSRAÝL
ZÝYARETÝNDEN

Filistin Devleti Baþkaný, FKÖ Yürütme Kurulu Baþkaný,
Filistin Ulusal Otoritesi Baþkaný Yaser Arafat’ýn

Genel Kurulumuza Mesajý
“Sayýn Kaya Güvenç,
TMMOB Baþkaný,
Bölgede meydana gelen olaylardan dolayý duyduðunuz kaygýyý
ve Ýsrail’in zalimce saldýrýlarýný ve Filistin altyapýsýný tahripleri ve
topraklarýmýza olan iþgalini sürdürdüðü için kýnama mesajýnýzý
içiren 12 Mart 2002 tarihli yazýnýzý büyük bir takdirle almýþ
bulunuyorum.

1

Bizler, iþgale, saldýrýlara ambargo ve kuþatmalara ve yýkýmlara
raðmen barýþsever olarak barýþ çaðrýlarýmýzý sürdürmekteyiz ve
sizlerin de dediði gibi siyasi çözüm bu olaylarýn durmasý için
tek yoldur. Topraða karþý barýþ ilkesinden hareketle barýþýn
saðlanmasý ve baþkenti El Kudüs El Þerif olan baðýmsýz Filistin
devletinin kurulmasý ve Ýsrail’in iþgal ettiði topraklardan çekilmesi
için giriþimlerde bulunulmasýný temenni ederiz.
Sizlere þükranlarýmýzý yinelerken saðlýk ve esenlikler diler, saygýdeðer Birliðinizin baþarýlara ulaþmasýný ve halkýmýz ile tüm
dünya halklarýnýn hedeflerine varmalarý için hizmet vermesini
dilerim. Allah’ýn izniyle hep birlikte El Kudüs El Þerif’te buluþalým.
Yaser Arafat.”

3
1- Ramallah giriþindeki bir kontrol noktasý
2- Neblus’ta tahrip edilen bir alan
3- Ýsrail’deki “Barýþ Hemen Þimdi” hareketi temsilcisiyle
4- Filistin mimar ve mühendis örgütleri temsilcileriyle
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