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ODALARIMIZIN
GENEL
KURULLARI
DEVAM EDÝYOR
Baðlý Odalarýmýzýn Genel Kurullarý sürüyor. Odalarýmýzýn genel kurullarýna TMMOB Baþkaný
Kaya Güvenç ve II. Baþkan Dursun Yýldýz katýlarak açýlýþlarýnda söz aldýlar. Aþaðýda TMMOB
Baþkanýnýn katýlamadýðý genel kurullarda okunan yazýlý mesajýný bilgilerinize sunuyoruz.

Sayýn konuklarýmýz, sevgili arkadaþlarým,
Ülkemiz uygulanan politikalarýn doðrudan ürünü olarak,
tarihinin en derin krizini yaþamaya devam etmektedir.
Mühendisler ve mimarlar da, uygulanan bu politikalar
nedeniyle mesleklerini uygulayabilme ortamlarýndan
bütünüyle uzaklaþtýrýlmýþlar, diðer çalýþanlar gibi, iþsizlikle,
yoksulluk ücretleriyle ya da iþlerini kapatmakla karþý karþýya
býrakýlmýþlardýr.
Kamuda çalýþanlarýn ücretleri ile ilgili kararname bunun son
örneðidir. Bu günlerde Mecliste görüþülmekte olan Çalýþma
Ýzinleri ile ilgili Tasarý ise büyük ölçüde, yabancý þirketlerin
istedikleri nitelikte ve sayýda yabancý mühendisi ya da mimarý
çalýþtýrmak için hazýrlanmýþtýr. Hem de TMMOB ve
Odalarýnýn etkisini ve denetimini sýnýrlayarak.
Siyasi iktidarýn mühendislere-mimarlara, genel olarak emekçi
sýnýflara bakýþý konusunda sayýsýz örnek vardýr. Bu örnekleri,
sistemi sergilemek için derinlemesine inceleyerek
çoðaltmamýz gerekiyor. Ancak çözümlerimizi tartýþarak ortak
iradeyi ve ortak mücadeleyi saðlamak da kaçýnýlmaz bir görev
olarak karþýmýzda duruyor.
IMF’siyle, Dünya Bankasýyla, Dünya Ticaret Örgütüyle,
Avrupa Birliðiyle, vb ile sürdürülen küresel saldýrýnýn sonucu
olan ve özellikle son yirmi yýldýr kesintisiz olarak uygulanan
ve alternatifsiz olduðu savunulan politikalarýn alternatifi
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vardýr. Bu alternatif üretim ekonomisindedir, planlamadadýr,
sosyal devlet anlayýþýndadýr ve ulusal politikalardadýr.
TMMOB’nin sürekli yinelediði gibi, bu durumdan çýkmak
için, baðýmsýz, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin
gerçekleþmesi için çabalarýmýzý yoðunlaþtýrmak zorundayýz.
Yýllardýr istikrarsýzlýk ve sürekli kriz politikalarýnýn kýskacýnda
býrakýlan, üretimden koparýlan, emeði ile geçinen kesimlerin
iþsizlik, ve yoksulluk koþullarýna mahkum edildiði bu dýþa
baðýmlý politikalarla, ekonomik bunalýmlara ve aðýr toplumsal
çöküntülere sürüklenen Türkiye’nin; tüm bu sorunlarýnýn
üstesinden gelecek kaynaklarý ve birikimi vardýr. Ama önce
siyasi iradenin uluslar arasý sermayeye deðil de halka hizmet
etmesi yönünde belirmesi gerekmektedir. Bu nedenle de
sorun, emekten yana politikalarý yaþama geçirecek siyasi
iradenin iktidara taþýnmasý sorunu haline gelmiþtir.
Genel Kurulumuzun, mesleðimizi uygulayarak bilimi ve tekniði
halkýmýzýn hizmetine sunmak ve emeðimizin karþýlýðýnda insanca
bir yaþam düzeyine kavuþmak isteyen biz mühendislerin ve
mimarlarýn, sorunlarýmýzýn üstesinden gelmek için ihtiyaç
duyduðumuz umut ve inanç ortamýnýn yaratýlmasýna, çalýþanarýn
birlikteliðinin saðlanmasýna, örgütlülüðümüzün geliþmesine ve
güçlenmesine katkýda bulunacaðýna inanýyorum.
Genel Kurulumuza baþarýlar diliyor, bütün arkadaþlarýmýza
ve konuklarýmýza saygýlarýmý ve sevgilerimi sunuyorum.
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ODALARIMIZIN GENEL KURUL SONUÇLARI VE GÖREV DAÐILIMLARI

ÇEVRE MÜHENDÝSLERÝ ODASI
TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Ýsmail
Küçük'ün gözlemci olarak katýldýðý Çevre
Mühendisleri Odasý'nýn Genel Kurulu 1617 Mart 2002 tarihlerinde, Nazým Kültür
Evi'nde gerçekleþtirildi. Yapýlan seçimler
sonrasýnda Yönetim Kurulu görev daðýlýmý
ve TMMOB adaylarý aþaðýdaki þekilde
belirlenmiþtir.

GEMÝ
MÜHENDÝSLERÝ
ODASI
TMMOB Yönetim Kurulu üyesi
Erkan Arslan’ýn
gözlemci olarak
katýldýðý Gemi
Mühendisleri
Odasý’nýn Genel
Kurulu 2-3 Mart
2002 tarihlerinde,
Türk Loydu Konferans Salonu’nda gerçekleþtirildi. Yapýlan
seçimler sonrasýnda Yönetim Kurulu görev
daðýlýmý ve TMMOB adaylarý aþaðýdaki
þekilde belirlenmiþtir.

Oda Yönetim Kurulu:
Baþkan:
Ethem Torunoðlu
II. Baþkan: Cihan Dündar
Yazman: Tezcan Eralp Abay
Sayman: Yunus Arýkan
Üye:
Vedat Yýlmaz
Üye:
R. Sema Alevcan
Üye:
Nurdan Gedik

Oda Yönetim Kurulu:
Baþkan:
Metin Koncava
II. Baþkan: Osman Kolay
Yazman: Levent Arslan
Sayman: Zuhal Can
Üye:
Tamer Yýlmaz
Üye:
Zafer Satýcý
Üye:
Hür Fýrtýna

TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý:
Tezcan Eralp Abay, Mutlu Erdem, Ethem
Torunoðlu

TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý:
Hakan Aydoðdu, Yusuf Buldu, Osman Kolay

TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý:
Kadir Daðhan, Yaþar Üzümcü, Ali Haydar
Süslü

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý:
Ali Eser

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý:
E. Ceylan Rasan Kantarcý

TMMOB Denetleme Kurulu Adayý:
Þevki Bakýrcý

TMMOB Denetleme Kurulu Adayý:
Esma Elden Taydaþ

GEMÝ MAKÝNALARI ÝÞLETME
MÜHENDÝSLERÝ ODASI
TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Memik
Yapýcý'nýn gözlemci olarak katýldýðý Gemi
Makinalarý Ýþletme Mühendisleri Odasý'nýn
Genel Kurulu 9-10 Mart 2002 tarihlerinde,
Kadýköy Ýskele Üstü Denizatý Lokali'nde
gerçekleþtirildi. Yapýlan seçimler sonrasýnda
Yönetim Kurulu görev daðýlýmý ve TMMOB
adaylarý aþaðýdaki þekilde belirlenmiþtir.

JEOFÝZÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI
TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Feray
Salman'ýn gözlemci olarak katýldýðý Jeofizik
Mühendisleri Odasý'nýn Genel Kurulu 6-7
Nisan 2002 tarihlerinde, Harb Ýþ Toplantý
Salonu'nda gerçekleþtirildi. Yapýlan seçimler
sonrasýnda Yönetim Kurulu görev daðýlýmý
ve TMMOB adaylarý aþaðýdaki þekilde
belirlenmiþtir.

Genel Kurullarýný ve görev
daðýlýmlarýný yapmýþ
Odalarýmýzýn yönetim
kurullarý ve TMMOB
adaylarý aþaðýdadýr.

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý:
Ertuðrul Ünlütürk
TMMOB Denetleme Kurulu Adayý:
Süleyman Arýcý
FÝZÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI
TMMOB Yönetim Kurulu üyesi A. Betül
Uyar’ýn gözlemci olarak katýldýðý Fizik
Mühendisleri Odasý’nýn Genel Kurulu 2-3
Mart 2002 tarihlerinde, A.Ü. Fen Fakültesi
Konferans Salonu’nda gerçekleþtirildi.
Yapýlan seçimler sonrasýnda Yönetim
Kurulu görev daðýlýmý ve TMMOB adaylarý
aþaðýdaki þekilde belirlenmiþtir.
Oda Yönetim Kurulu:
Baþkan:
Abdullah Zararsýz
II. Baþkan: H.Burçin Okyar
Yazman: Ömer Yavaþ
Sayman: Bülent Yapýcý
Üye:
Güngör Arslan
Üye:
Nergis Ulutuncer
Üye:
Ersin Ýlktürk
TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý:
Ekrem Poyraz, Casim Aðca, Hikmet Yüksel
TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý:
Yalçýn Sanalan
TMMOB Denetleme Kurulu Adayý:
Ý. Hakký Arýkan

Oda Yönetim Kurulu:
Baþkan:
Süleyman Savaþ
II. Baþkan: Yaþar Çoban
Yazman: Asým Horasan
Sayman: Ferahmuz Aþkýn
Üye :
Hakan Ýncetahtacý
Üye:
Hakan Aydoðmuþ
Üye:
Ender Kurt
TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý:
Arif Atilla, Zafer Boz, Ayhan Teyfik Tuncay
TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý:
Suay Umut
TMMOB Denetleme Kurulu Adayý:
Melih Gökmen

GIDA
MÜHENDÝSLERÝ
ODASI
TMMOB Yönetim
Kurulu üyesi Nüvit
Soylu'nun gözlemci
olarak katýldýðý Gýda
Mühendisleri Odasý'nýn
Genel Kurulu 9-10 Mart
2002 tarihlerinde,
Çocuk Esirgeme Kurumu Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi.
Yapýlan seçimler sonrasýnda Yönetim Kurulu
görev daðýlýmý ve TMMOB adaylarý
aþaðýdaki þekilde belirlenmiþtir.
Oda Yönetim Kurulu:
Baþkan:
Fikret Okant
II. Baþkan: Ahmet Ölmez
Yazman: Esef Özat
Sayman: Eylem Temel
Üye:
Kadir Daðhan
Üye:
Eylem Baþak Kaya
Üye:
Fulya Arýcan

Oda Yönetim Kurulu:
Baþkan:
A. Uður Gönülalan
II. Baþkan: Ýmam Çelik
Yazman:
Mehmet Altýntaþ
Sayman:
Tevfik Fikret Aksu
Üye:
Rüçhan Yýlmaz
Üye:
Bülent Künbetlioðlu
Üye:
Salih Karakýsa
TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý:
Oðuz Gündoðdu, Cemal Kaya, Gülnaz
Kocabaþ
TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý:
Hasan Metin Yenigün
TMMOB Denetleme Kurulu Adayý:
Berkan Ecevitoðlu
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ODALARIMIZIN GENEL KURUL SONUÇLARI VE GÖREV DAÐILIMLARI
JEOLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI
TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Serdar
Ömer Kaynak'ýn gözlemci olarak katýldýðý
Jeoloji Mühendisleri Odasý'nýn Genel Kurulu
15-16-17 Mart 2002 tarihlerinde, MTA
Genel Müdürlüðü Konferans Salonu'nda
gerçekleþtirildi. Yapýlan seçimler sonrasýnda
Yönetim Kurulu görev daðýlýmý ve TMMOB
adaylarý aþaðýdaki þekilde belirlenmiþtir.

MADEN MÜHENDÝSLERÝ ODASI
TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Ýsmail
Küçük’ün gözlemci olarak katýldýðý Maden
Mühendisleri Odasý’nýn Genel Kurulu 1617 Þubat 2002 tarihlerinde,Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlýðý Konferans Salonu’nda
gerçekleþtirildi. Yapýlan seçimler sonrasýnda
Yönetim Kurulu görev daðýlýmý ve TMMOB
adaylarý aþaðýdaki þekilde belirlenmiþtir.

Oda Yönetim Kurulu:
Baþkan:
Aydýn Çelebi
II. Baþkan: Oktay Ekinci
Yazman: Ýsmet Cengiz
Sayman: Ali Kayabaþý
Üye:
Ramazan Demirtaþ
Üye:
Buket Ecemiþ
Üye:
Hatice Erbað Çalaðan

Oda Yönetim Kurulu:
Baþkan:
Mehmet Torun
II. Baþkan: Ayhan Yüksel
Yazman: Nejat Tamzok
Sayman: Ali Önemli
Üye:
Ýlker Ertem
Üye:
Mahmut Yýlmaz
Üye:
Mehmet Özyurt

TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý:
Hakký Atýl, Çetin Kurtoðlu, Hasan Ali Bayrak
TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý:
Ali Kemal Akýn
TMMOB Denetleme Kurulu Adayý:
Ertuðrul Tonguç
KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI
TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Ethem
Torunoðlu’ün gözlemci olarak katýldýðý
Kimya Mühendisleri Odasý’nýn Genel Kurulu
6-7 Nisan 2002 tarihlerinde, Petrol Ýþ
Toplantý Salonu’nda gerçekleþtirildi. Yapýlan
seçimler sonrasýnda Yönetim Kurulu görev
daðýlýmý ve TMMOB adaylarý aþaðýdaki
þekilde belirlenmiþtir.
Oda Yönetim Kurulu
Baþkan:
Sami Can
II. Baþkan: Ereli Bozkurt
Yazman: Ýsmail Türkseven
Sayman: Ayþegül Kesedar
Üye:
Kemal Akbay
Üye:
M. Halim Karabekir
Üye:
S. Tayfun Kahyaoðlu
TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý
Alaettin Aras, Engin Akon, Erkan Arslan
TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý:
Mesut Þahin
TMMOB Denetleme Kurulu Adayý:
Abidin Tekcan

TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý
Necmi Ergin, Serdar Kaynak, Ayhan Yüksel
TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý:
Ömer Yenel
TMMOB Denetleme Kurulu Adayý:
Nadir Avþaroðlu
MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI
TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin
Yeþil'in gözlemci olarak katýldýðý Makina
Mühendisleri Odasý'nýn Genel Kurulu 1617 Mart 2002 tarihlerinde, Metropol
Sinemasý'nda gerçekleþtirildi. Yapýlan
seçimler sonrasýnda Yönetim Kurulu görev
daðýlýmý ve TMMOB adaylarý aþaðýdaki
þekilde belirlenmiþtir.
Oda Yönetim Kurulu:
Baþkan : Emin Koramaz
II. Baþkan: S. Melih Þahin
Yazman: Ali Ekber Çakar
Sayman: Ahmet Eniþ
Üye:
Elif Öztürk
Üye:
Haydar Þahin
Üye:
Tahsin Akbaba
TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý:
Kaya Güvenç, Elif Öztürk, S. Melih Þahin
TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý:
Ümit Ülgen
TMMOB Denetleme Kurulu Adayý:
Hasan
Akalýn

METALURJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI
TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Mustafa
M. Atagün’ün gözlemci olarak katýldýðý
Metalurji Mühendisleri Odasý’nýn Genel
Kurulu 16-17 Þubat 2002 tarihlerinde,
Yýlmaz Güney Sahnesin’de gerçekleþtirildi.
Yapýlan seçimler sonrasýnda Yönetim Kurulu
görev daðýlýmý ve TMMOB adaylarý
aþaðýdaki þekilde belirlenmiþtir.
Oda Yönetim Kurulu
Baþkan:
Cemalettin Küçük
II. Baþkan: Sinan Kalyoncu
Yazman: Hüseyin Savaþ
Sayman: M. Erhan Ýþkol
Üye :
Erol Turgut
Üye:
M. Kemal Baþak
Üye:
Hüseyin Hýzlý
TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý:
Mahmut Kiper, Cemalettin Küçük,
Süleyman S. Altun
TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý:
Celal Gürbüz
TMMOB Denetleme Kurulu Adayý:
Yusuf Ziya Kayýr
ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI
TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Nüvit
Soylu’nun gözlemci olarak katýldýðý Orman
Mühendisleri Odasý’nýn Genel Kurulu 2-3
Mart 2002 tarihlerinde, Çocuk Esirgeme
Kurumu
Konferans
Salonu’nda
gerçekleþtirildi. Yapýlan seçimler sonrasýnda
Yönetim Kurulu görev daðýlýmý ve TMMOB
adaylarý aþaðýdaki þekilde belirlenmiþtir.
Oda Yönetim Kurulu
Baþkan:
Salih Sönmezýþýk
II. Baþkan: Emine Aydan Alanay
Yazman: Mehmet Polat
Sayman: Sabahattin Özkýrým
Üye:
Erol Mudanyalý
Üye:
Hikmet Hatýrnaz
Üye:
Murat Baþar
TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý
H. Ýlker Yurtseven, Halit Babalýk, Mehmet
Göçebe
TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý:
Abdülkadir Özdemir
TMMOB Denetleme Kurulu Adayý:
Orhan Çelik
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T E K S T Ý L
MÜHENDÝSLERÝ ODASI
TMMOB
Ýzmir ÝKK
Sekreteri Mehmet Güzel’in
gözlemci olarak katýldýðý
Tekstil
Mühendisleri
Odasý’nýn Genel Kurulu 1617 Þubat 2002 tarihlerinde, 9
Eylül Üniversitesi Desem
Konferans
Salonu’nda
gerçekleþtirildi. Yapýlan
seçimler sonrasýnda Yönetim
Kurulu görev daðýlýmý ve
TMMOB adaylarý aþaðýdaki
þekilde belirlenmiþtir.

TMMOB GENEL KURULU
31 MAYIS - 1-2 HAZÝRAN
2002’de toplanýyor
TMMOB Genel Kurulu, çoðunluklu olarak
24-25-26 Mayýs 2002 tarihlerinde,
çoðunluksuz olarakta 31 Mayýs 1-2 Haziran
2002 tarihlerinde DSÝ Toplantý Salonu’nda
toplanýyor. Oda Genel Kurullarýnda seçilen
delegelerin katýlýmýyla yapýlacak Genel Kurul
gündemi Mayýs ayý bültenimizde ve web
sayfamýzda yer alacaktýr.
PETROL MÜHENDÝSLERÝ ODASI
TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Ekrem
Poyraz’ýn gözlemci olarak katýldýðý Petrol
Mühendisleri Odasý’nýn Genel Kurulu 2-3
Þubat 2002 tarihlerinde,TPAO Genel
Müdürlüðü Konferans Salonu’nda
gerçekleþtirildi. Yapýlan seçimler sonrasýnda
Yönetim Kurulu görev daðýlýmý ve TMMOB
adaylarý aþaðýdaki þekilde belirlenmiþtir.

ÞEHÝR PLANCILARI ODASI
TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Kadir
Daðhan'ýn gözlemci olarak katýldýðý Þehir
Plancýlarý Odasý Genel Kurulu 16-17 Mart
2002 tarihlerinde, Milli Prodüktivite Merkezi
Konferans Salonu’nda gerçekleþtirildi.
Yapýlan seçimler sonrasýnda Yönetim Kurulu
görev daðýlýmý ve TMMOB adaylarý
aþaðýdaki þekilde belirlenmiþtir.

Oda Yönetim Kurulu:
Baþkan:
Mete Topgüder
II. Baþkan: Reha Gülümser
Yazman: Sertug Evin
Sayman: Mustafa Durusu
Üye:
Mahmut Döngör
Üye:
Fevzi Gümrah
Üye:
Ülker Kalfa

Oda Yönetim Kurulu
Baþkan:
Ümit Nevzat Uðurel
II. Baþkan: Osman Balaban
Yazman: Erhan Demirdizen
Sayman: Yaser Gündüz
Üye :
Nesrin Cansever
Üye:
Kadem Karaaðaç
Üye:
Nevzat Can

TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý:
Ali Rýza Tanrýverdi, Mahmut Düngör,Veysi
Argunhan

TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý:
Remzi Sönmez, Osman Balaban, Yaser
Gündüz

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý:
Suat Baðcý
TMMOB Denetleme Kurulu Adayý:
Fatih Güler

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý:
Kudret Kayý

DÝÐER ODALARIMIZIN
GENEL KURUL
TARÝHLERÝ
Elektrik Mühendisleri Odasý
27-28 Nisan 2002
Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odasý
13-14 Nisan 2002

TMMOB Denetleme Kurulu Adayý:
Bülent Tanýk

Ýç Mimarlar Odasý
27-28 Nisan 2002
Ýnþaat Mühendisleri Odasý
13-14 Nisan 2002
Meteoroloji Mühendisleri Odasý
20-21 Nisan 2002
Mimarlar Odasý
12-13-14 Nisan 2002
Peyzaj Mimarlarý Odasý
27-28 Nisan 2001

Oda Yönetim Kurulu
Baþkan:
Ziya Özek
II. Baþkan: Ahmet Güzel
Sekreter: Diler Yeþim Peker
Sayman: Hüseyin Açýkgözoðlu
Üye:
Dilek Toprakkaya
Üye:
Yýlmaz Solmaz
Üye:
Ahmet Cenap Aygen
TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý:
Zeliha Özsüle, Gökmen Kýlýçoðlu, Murat
Öðün
TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý:
Güngor Baþer
TMMOB Denetleme Kurulu Adayý:
Urungu Özenç
ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI
TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Celal
Çoban’ýn gözlemci olarak katýldýðý Ziraat
Mühendisleri Odasý’nýn Genel Kurulu 9-10
Þubat 2002 tarihlerinde, DSÝ Toplantý
Salonu’nda gerçekleþtirildi. Yapýlan seçimler
sonrasýnda Yönetim Kurulu görev daðýlýmý
ve TMMOB adaylarý aþaðýdaki þekilde
belirlenmiþtir.
Oda Yönetim Kurulu
Baþkan:
Gürol Ergin
II. Baþkan: Özkan Göksel
Yazman: Gökhan Günaydýn
Sayman: Turhan Tuncer
Üye:
Cemil Ertuðrul
Üye:
Gülay Subaþý
Üye:
Baki Remzi Suiçmez
TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý:
Anýl Ýsmet Tortopoðlu, Ali Nazmi Ozan,
Hasret Ulu
TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý:
Yýlmaz Oktay
TMMOB Denetleme Kurulu Adayý:
Gönül Emel Ýnal
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Hükümet, Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarýnda düzenlemeler yapmak amacýyla çýkarttýðý 631 sayýlý KHK ile
aldýðý yetkiyi kullanarak hazýrladýðý ve “eþit iþe, eþit ücret” olarak adlandýrýlan kararnameyi Cumhurbaþkaný’na imzaya
sunulduðu haberleri basýnda yer almasý üzerine Birliðimiz bir dizi eylem ve çalýþma baþlattý.
Bu çerçevede; Cumhurbaþkaný, Baþbakan, Baþbakan Yardýmcýlarý ve Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin Grup Baþkan
Vekillerine bakanlara birer mektupla TMMOB’nin görüþ ve talepleri iletildi.
TTB ve KESK ile birlikte 7 Mart 2002 tarihinde “CUMHURBAÞKANLIÐI’NA SUNULAN KARARNAME AMACINDAN UZAK VE ÜCRET ADALETSÝZLÝÐÝNÝ ARTTIRACAK NÝTELÝKTEDÝR.” baþlýklý bir basýn açýklamasý yapýldý.
Daha sonra 8 Mart 2002 tarihinde yaptýðýmýz “TÜM KAMU ÇALIÞANLARI GÝBÝ, MÜHENDÝSLER VE MÝMARLAR
DA AYLARDIR OYALANDI. SONUÇ EÞÝTSÝZLÝKLERÝN DERÝNLEÞTÝRÝLMESÝ OLDU” baþlýklý aþaðýda yer
alan açýklama ile de kamu çalýþaný mühendislerin ve mimar konumlarý kamuoyuna duyuruldu.
13 Mart 2001 tarihinde Ankara, Ýstanbul, Aydýn, Çanakkale’de ve diðer illerde TTB ve KESK ile ortaklaþa yaptýðýmýz
kitlesel basýn açýklamalarý ile de görüþlerimiz alanlarda bir kez daha Cumhurbaþkaný’na, Hükümete, diðer ilgililere ve
kamuoyuna iletildi. Basýn açýklamalarý genel canlý ve üyelerimizin yoðun katýlým gösterdiði etkinlikler oldular. Ayrýca
üyelerimiz bu konudaki tepkilerini dile getiren “kiþisel faks mesajlarý”ný ilgili makamlara ileterek bir faks zinciri oluþturdular.

TÜM KAMU ÇALIÞANLARI GÝBÝ,
MÜHENDÝSLER VE MÝMARLAR DA
AYLARDIR OYALANDI
SONUÇ EÞÝTSÝZLÝKLERÝN
DERÝNLEÞTÝRÝLMESÝ OLDU
Yazýlý ve sözlü basýnda Hükümetin, Memurlar ve Diðer Kamu
Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarýnda düzenlemeler yapmak
amacýyla çýkarttýðý 631 sayýlý KHK ile aldýðý yetkiyi kullanarak,
bazý meslek mensuplarýnýn ve idari kademelerde çalýþanlarýn
ücretlerinde artýþ yaptýðý konusunda haberler yer almaktadýr.
Ayný haberlerde mühendis ve mimarlarýn mali ve sosyal
haklarýndaki dengesizliðin ise ikinci aþamada deðerlendirmeye
alýnacaðý belirtilmektedir.
Eþit iþe eþit ücret amacýyla hazýrlandýðý öne sürülen bu
Kararname, tersine eþit deðerde iþlere eþit ücret temelinde
olmasý gereken ücret adaletini saðlamayacaktýr. Bu nedenle
kamu çalýþanlarý arasýndaki eþitsizlik derinleþecektir. Çünkü
Hükümetin de açýkladýðý gibi, kararnameden sadece 30 bin
civarýnda kamu çalýþaný yararlanacaktýr. Kararname kapsamý
dýþýnda tutulan 2 milyon kamu çalýþaný ise yine açlýk ve sefalet
ücretleri ile yaþamlarýný sürdürmeye zorlanacaktýr. Kamu
çalýþanlarýnýn ortalama ücretlerinin 4 kiþilik bir ailenin gýda
giderlerini bile karþýlamaktan uzak olduðu bu dönemde, bu
düzenlemenin yetersiz, sosyal devlet ve eþitlik ilkelerine aykýrý
olduðu apaçýk ortadadýr.
Bu genel durumun yaný sýra, kamuda çalýþan mühendis ve
mimarlarýn büyük bir bölümünün mali ve sosyal haklarý uzun
dönemdir Kararname kapsamýnda ele alýnan diðer meslek
mensuplarýna göre çok gerilerdedir. Ayrýca, yýllardýr uygulanan
politikalar sonucunda farklý kamu kurumlarýnda çalýþan ve
benzer iþleri yapan mühendisler ve mimarlar arasýnda üç katýna

kadar çýkan ücret farklýlýklarý bulunmaktadýr. Eþit iþe eþit ücret
temelinde benzer hizmetler arasýnda ücret denkliðinin
saðlanamamýþ olmasý bu alanda yaþanan olumsuzluklarý daha
da artýrmýþtýr. Halen 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'na
tabi olarak çalýþan birinci derecedeki 20 yýllýk mesleki deneyimi
olan bir mühendis ya da mimarýn net aylýk ücreti 2002 yýlý
Ocak ayý itibariyle 600 milyon TL düzeyindedir. Bu ücretin,
reel olarak 1993 yýlýndaki düzeyine getirilmesi için bile %70
oranýnda arttýrýlmasý gerekmektedir.
Kamuda çeþitli statülerde çalýþan mühendis ve mimarlarýn
ekonomik ve sosyal koþullarý özellikle son on yýlda hýzla erozyona
uðratýlarak üstlendikleri sorumluluklara ve almýþ olduklarý
eðitime uymayan bir düzeye geriletilmiþtir. Bu koþullar altýnda
mühendislik mimarlýk alanýnda iþgücü verimliliði düþmüþ,
hizmetlerin niteliði olumsuz yönde etkilenmiþtir. Kamuda
çalýþan mühendis ve mimarlarýn ücretleri ve diðer özlük haklarý
açýsýndan içine düþürüldükleri durum tam bir bunalýma
dönüþmüþ ve meslek onurlarýný koruma sýnýrlarýný zorlamaya
baþlamýþtýr.
Kamuda en az 20 yýllýk hizmeti olan mühendisler ve mimarlar
son 8 yýlda ortalama 450 ABD dolarlýk bir aylýk ücretle yaþamaya
mahkum edilmiþlerdir. Bu ücret, iþe yeni baþlayan 8. derecedeki
mühendis ve mimarlar için ise ortalama 350 ABD dolarý
düzeyindedir. Dünya örneklerine bakýldýðýnda, iþe baþlama
ücretleri Fransa'da 2.580, Ýsrail'de 1000 ABD dolarý
düzeyindedir. Ülkemizdeki ücretler ise ancak Tanzanya
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düzeyinde olup kiþi baþýna milli geliri Türkiye'nin üçte biri
olan Bolivya'nýn bile gerisindedir.
Bu durumu defalarca siyasi iktidara ilettik. Öneriler sunduk.
Dedik ki: mühendis ve mimarlarýn aylýk ücretleri ilk aþamada
en az son 10 yýldaki 730 dolarlýk en yüksek ücret seviyesinin
üzerine çýkartýlmalýdýr. Ücretlerin bu seviyelere ulaþabilmesi
için öncelikle mühendis ve mimarlara uygulanan ek gösterge
rakamlarý 10.000 düzeyine, bugün %120-125 arasýnda
uygulanan Özel Hizmet Tazminatý Oraný'nýn ise en az %300
seviyesine çýkartýlmasý gerekmektedir. Bu durumda bile, eþit
iþe eþit ücret anlayýþý temelinde, benzer hizmetler ile ayný
iþyerinde farklý statülerde çalýþanlar arasýndaki eþitsizliklerin
ortadan kalkmayacaðý görülmektedir.
Ülkemizin kalkýnmasýnýn ve halkýmýzýn refah düzeyinin
yükseltilmesinin temel koþullarýndan birisinin ulusal bilim ve
teknoloji politikalarý doðrultusunda üretimden ve
sanayileþmeden geçtiðine inanýyoruz. Bu alanda
mühendislerimize ve mimarlarýmýza önemli sorumluluklar
düþmektedir. Bu nedenlerle de ülkemizin mühendislerinin ve
mimarlarýnýn mesleklerini uygulayabilme ortamlarýnýn
yaratýlmasý ve meslek mensuplarýnýn hak ettikleri ekonomik
koþullara kavuþmasý önem taþýmaktadýr. Ülkemizdeki
kaynaklarýn batýk bankalar, hayali ihracat ve denetimsiz fonlara
ayrýlmasý konusunda onlarca gerekçe bulunurken, kamu
çalýþanlarýnýn yoksulluk sýnýrýnýn üstünde yaþayacak ücretlere

kavuþmasý konusunda kaynak sýkýntýsý olduðu bahanesi öne
sürülmektedir. Hükümete ve tüm ilgililere bu konularla ilgili
olarak yaptýðýmýz baþvurular ve somut iyileþtirme önerilerimiz
yanýtsýz kalmýþtýr.
Genel olarak kamu çalýþanlarýnýn, özel olarak da mühendislerin
ve mimarlarýn mali ve sosyal haklarýndaki iyileþtirmenin daha
sonra ele alýnmasý, sorunu çözmek yerine zamana yayarak
geçiþtirmek, çalýþanlarý ve üyelerimizi yoksulluk sýnýrýnýn altýnda
yaþamaya mahkum etmektir. Kararname çalýþmasýnýn büyük
bir gizlilik içinde ve örgütlerimize danýþýlmadan yürütülmüþ ve
sonuçlandýrýlmýþ olmasý, bunun göstergelerinden birisidir.
Söz konusu Kararnamenin onaylanmasý durumunda, diðer
kamu çalýþanlarýnýn yaný sýra mühendis ve mimarlarýn
sorunlarýnýn çözümünün belirsiz bir süreye ertelenmesi olumsuz
sonuçlara neden olacaktýr.
Bu düzenlemenin basýnda yer almasý dahi huzursuzluklara yol
açmýþ, tepkilere neden olmuþtur. Yýllardýr yoksulluk sýnýrý
altýnda yaþamaya mahkum edilen kamu çalýþanlarýnýn yaný
sýra mühendis ve mimarlarýn ücretlerinin de insanca yaþanacak
bir düzeye çekilmesini bir zorunluluk olarak görüyoruz. Bu
baðlamda yapýlan ayrýmcýlýktan vazgeçilmesini ve gerekli
iyileþtirmelerin ivedilikle yapýlmasýný hükümetten bir kez daha
talep ediyoruz.
Eþit iþe eþit ücret mücadelesinin önemli bir dönüm noktasý 8
Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü'nü kutluyoruz.

MESLEK HASTALIKLARI SEMPOZYUMU
13-14 Nisanda...
Türk Tabipler Birliði’nin çaðrýsý ile biraraya gelen Türk-Ýþ, Hak-Ýþ, DÝSK, KESK, TMMOB
ve TTB Meslek Hastalýklarý Sempozyumu'nu Ankara Tabip Odasý sekreteryasýnda
birlikte düzenleme kararý aldýlar.
Amaçlarý, konularý, aþaðýdaki gibi belirlenen sempozyum 13-14 Nisan 2002 tarihlerinde
Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Morfoloji Salonu’nda gerçekleþtirilecek.
Amaçlar:Meslek hastalýðý konusunda Türkiye'de; taný sistemlerinin geliþtirilmesi, yasal
düzenlemelerde çaðdaþ anlamda geliþme saðlanmasý, meslek hastalýklarý ile ilgili istatistiksel
verilerin toplanmasý ve iþlenesi için güvenli tespit yöntemlerinin belirlenmesi, meslek
hastalýklarýnda yaþanan sorunlar ve giderilmesine yönelik müdahale alanlarýnýn
belirlenmesi, meslek hastalýklarýnýn iþyerlerine ve ulusal ekonomiye maliyetinin
deðerledirilmesi, meslek örgütlerinin, çalýþanlarýnýn ve toplumun meslek hastalýklarý
konusunda duyarlýlýðýnýn arttýrýmasý yönünde saðlanmasý,
Konular :Dünyada ve Türkiyede Meslek Hastalýklarý , Veriler , Taný Kriterleri, Taný
Yollarý, Ýzlenmesi, Öncelikli Ýþ Kollarý, Meslek Hastalýklarýnýn Sosyal ve Ekonomik Boyutu,
Meslek Hastalýklarýnýn Hukuki Boyutu, Türkiye'de Meslek Hastalýklarý Hastaneleri,
Ýþyeri Ortak Saðlýk Birimleri, Toplu Ýþ Sözleþmeleri -Meslek Hastalýklarý
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CUMHURBAÞKANLIÐI'NA SUNULAN
SUNULAN KARARNAME
KARARNAME
CUMHURBAÞKANLIÐI'NA

AMACINDAN UZAK
UZAK VE
VE
AMACINDAN
ÜCRET ADALETSÝZLÝÐÝNÝ
ADALETSÝZLÝÐÝNÝ
ÜCRET
ARTTIRACAK NÝTELÝKTEDÝR
NÝTELÝKTEDÝR
ARTTIRACAK

Çanakkale
ÝKK’nun TTB
ve KESK
birimleri ile
düzenlediði
basýn
açýklamasý

Hükümet son olarak, Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarýnda
düzenlemeler yapmak amacýyla çýkarttýðý 631 sayýlý KHK ile aldýðý
yetkiyi kullanarak hazýrladýðý ve ' Eþit iþe, eþit ücret' olarak
adlandýrýlann kararnameyi yürürlüðe koyuyor. Hazýrlanan
kararnameden, temsil göstergesi 1000 ile 6000 arasýnda olan, ancak
bugüne kadar temsil ödeneði alamayan personelin yararlanacaðý
belirtiliyor.

Çünkü insanca bir yaþam ve meslek onuruna yakýþýr bir ücret,
kamuda çalýþan her meslekten personelin hakkýdýr. Hükümetin,
'diðer personelin maaþlarýnýn da 5 yýl içinde düzenleneceðini
belirtmesi' sorunun çözümünün zamana yayýlmasý ve geçiþtirilmeye
çalýþýlmasýndan baþka bir þey deðildir. Anlaþýlan Hükümet, çeþitli
mesleklerden kamu çalýþanlarýný 5 yýl daha yoksulluk sýnýrý altýnda
çalýþmaya zorlamak anlayýþýný sürdürmektedir.

Kararnamenin yürürlüðe girmesi ile il müdürü ile genel müdür
yardýmcýsý arasýnda idari personelin, profesörlerin, doçentlerin,
hakimlerin, savcýlarýn, daire baþkanlarýnýn, kaymakamlarýn, APK
Baþkaný ve kurul üyelerinin, yüksek yargý organlarýnýn daire baþkaný
ve üyelerinin, baþsavcý yardýmcýlarýnýn, kýdemli albaylar ile eþ deðer
görevi olan personelin maaþlarýnda aylýk 250 ile 450 milyon lira
arasýnda artýþ saðlanmasý öngörülüyor.

Biz KESK, TMMOB ve TTB olarak kamuda istihdam edilen çeþitli
mesleklerden çalýþanlarýn ücret de dahil yaþamýný etkileyen ekonomik
ve sosyal sorunlarýn kararnameler yoluyla deðil, toplu sözleþmeler
yoluyla çözüleceðinin bilincindeyiz. Bunun için Kamu Görevlileri
Sendikalarý Yasasý bir an önce yeniden ele alýnarak temel sendikal
haklarý güvenceye alan ve toplu sözleþmelere olanak saðlayacak þekilde
düzenlenmelidir.
Yýllardýr uygulanan IMF politikalarý sonucunda ekonomi, bir krizden
çýkýp yenisine girerken kamu çalýþanlarýnýn yaþamý da günden güne
zorlamýþtýr. Yaþanan yüksek enflasyonlar reel ücretlerde gerilemeye
yol açmýþ ve kamu çalýþanlarýnýn alým gücü yoksulluk sýnýrýnýn altýna
düþmüþtür. Kamuda çeþitli statülerde istihdam edilen çeþitli
mesleklerden çalýþanlarýn ekonomik ve sosyal koþullarýnýn özellikle
son on yýlda hýzla erozyona uðramasý nedeniyle iþgücü verimliliði de
düþtü.
Hükümet, IMF'e verdiði son Niyet Mektubu'nda kamu kesimini
küçültmeyi taahhüt etmiþ, imzalanan yeni stand-by anlaþmasýnýn
odaðýnda da kamu kesiminin küçültülmesinin yer almasý kamu
çalýþanlarýnýn tasfiyesinden baþka bir anlam taþýmamakta ve kamu
çalýþanlarýný hedef almaktadýr.
Sosyal taraflarýn mutabakatý olmadan yapýlan bu düzenlemenin
basýnda yer almasý üyelerimiz ve tüm kamu çalýþanlarý arasýnda
huzursuzluklara yol açmýþ ve tepkilere neden olmuþtur. Sayýn
Cumhurbaþkanýn eþitsizlikleri derinleþtiren bu düzenlemeyi sosyal
devlet anlayýþý içersinde deðerlendireceðini umuyoruz.
Yýllardýr yoksulluk sýnýrý altýnda yaþamaya mahkum edilen kamu
çalýþanlarýnýn ücretlerinin insanca yaþamaya yetecek düzeye
getirilmesini bir zorunluluk olarak görüyor, ayrýmcýlýktan bir an
önce vazgeçilerek gerekli iyileþtirmelerin ivedilikle yapýlmasýný talep
ediyoruz.

Hükümet, diðer personelin maaþlarýnýn da 5 yýl içinde
düzenleneceðini belirtiyor.
Adý 'eþit iþe eþit ücret' kararnamesi olan bu yeni uygulama, tersine
eþit deðerde iþlere eþit ücret temelinde olmasý gereken ücret adaletinin
saðlanmamamasý nedeniyle kamuda istihdam edilen çeþitli meslekten
çalýþanlar arasýndaki eþitsizliði derinleþtirecektir. Çünkü Hükümetin
de açýkladýðý gibi, kararnameden sadece 30 bin civarýnda kamu
çalýþaný yararlanacaktýr. Kamuda farklý kurumlarda çalýþanlar ile ayný
kurumda farklý statüde çalýþan çeþitli mesleklerden personel arasýnda
büyük ücret farklýlýklarý oluþacaktýr. Kararname kapsamý dýþýnda
tutulan 2 milyon kamu çalýþaný ise yine açlýk ve sefalet ücretleri ile
yaþamlarýný sürdürmeye zorlanacaktýr. Kamu çalýþanlarýnýn ortalama
ücretlerinin 4 kiþilik bir ailenin gýda giderlerini bile karþýlamaktan
uzak olduðu bu dönemde bu düzenlemenin yetersiz olduðu apaçýk
ortadadýr.
Biz KESK, TMMOB ve TTB olarak, düzenleme kapsamýna alýnan,
aralarýnda üyelerimiz de bulunduðu kesimlerin, ücretlerinin
arttýrýlmasýnýn yerinde bir karar olduðunu düþünüyoruz..
KESK, TMMOB ve TTB olarak talebimiz, kararnamenin bü-tün
kamu emekçilerini kapsamasý ve Hükümetin kamu çalý-þanlarýnýn
yaþamýný doðrudan etkileyecek kararlar alýrken, on-larýn temsilcileri
ile mutabakat arayýþýna gitmesi, kararnamenin bu çerçevede
düzenlemesi yeniden düzenlenmesidir.

KESK - TMMOB - TTB
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YASER ARAFAT’A
DESTEK MESAJIMIZI
ÝLETTÝK

olarak halen Brüksel’de yargýlanan ve
Filistinlilerle barýþ yapmaya karþý
olduðunu hiç bir zaman gizlemeyen
Ariel Þaron’un bu politikalarý Ýsrail
halkýný da olumsuz yönde etkilemekte
ve bu politikalar kendi halkýnýn da
muhalefetine neden olmaktadýr.

Ýsrail Devletinin Ortadoðu’yu kan
gölüne çeviren bu yerleþim ve
yapýlanma programlarý, ABD’nin
deðiþmeyen desteðiyle hayata
geçirilmektedir. Siyonist iþgal
planýyla,1948’den beri sürekli þiddete
maruz kalan Filistinlilerin sonunda
boyun eðecekleri, büyük tavizler
verecekleri, Filistin davasýný tümüyle
Filistin Devlet Baþkaný Yaser ARAFAT’a iletilen
terk
edecekleri
hedeflenmiþ,
mesaj aþaðýda sunuyoruz.
beklenmiþtir. Son saldýrýlarýn yeni hedefi
de Filistin’in bütünüyle iþgali ve
Filistinlilerin bu topraklardan
altýnda, baðýmlý bir ekonomi ile, bölük uzaklaþtýrýlmasýdýr.
Sayýn Yaser Arafat
pörçük topraklar üzerinde, stratejik
Filistin Devlet Baþkaný
Bunca baský ve hayal kýrýklýðý karþýsýnda
yollarý parçalanmýþ, serbest dolaþýmý
halkýnýzýn sürmekte olan intifadasý,
Sayýn Onur Üyemiz,
engellenmiþ ve Ýsrail kolonileri
Filistin sorununun insanlýk adýna çözüme
Filistin ve Ýsrail halklarýný þiddet ve serpiþtirilmiþ bir ülkede yaþamaya kavuþturulmasý, Filistin ve Ýsrail
terörün kýskacý içine alan bugünkü kanlý mahkum edildiðini,
halklarýnýn eþit ve özgür olarak birlikte
ve karanlýk dönemi kaygýyla izleyen ve Ýsrail iþgal güçlerinin, Gazze ve Batý Þeria yaþabilecekleri ortamýn yaratýlmasý için
Filistin’de yaþanan son olaylarý, 1948 yerleþim bölgelerinizde, yapýlan Barýþ olduðu kadar bölgemizdeki sürekli
yýlýnda Ýsrail devletinin kuruluþunu anlaþmalarýna karþýn tek taraflý olarak barýþýn saðlanmasý için de umut vericidir.
önceleyen yýllardan beri bugün 4 milyonu topraklarýnýzý iþgal ederek yeni yerleþim
aþkýn Filistin halkýnýn yaþadýðý aralýksýz birimleri inþa etmeye devam ettiklerini, Ýsraillilerin ve Filistinlilerin birlikte ve barýþ
saldýrý, katliam ve sürgünlerle dolu bir binlerce dönümlük zirai arazilerinizi yok içinde yaþabilecekleri ortama her
sürecin sonucu olarak ele alan Türk ettiklerini, yapým ruhsatý bulunmadýðý zamankinden çok ihtiyaç duyulduðu bir
Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði gerekçesiyle evlerinizi yýktýklarýný, su dönemdeyiz. Bu dönemde, barýþýn
(TMMOB), Filistin sorununda çözümün kaynaklarýnýza el koyduklarýný ve önünde engel oluþturan tüm tutum ve
politikalarý kýnýyor ve barýþ sürecinin
BM kararlarýnýn uygulanmasýndan, kullandýðýnýz
onlarca
kuyuyu
egemen
Filistin
devletinin kapattýklarýný ve su kullanýmýný hemen baþlamasýný diliyor ve bekliyoruz.
tanýnmasýndan, topraklarýndan atýlmýþ kýsýtladýklarýný yakýndan izliyor ve Bu haklý mücadelenizde sizinle ve Filistin
Filistinlilere dönüþ hakký verilmesinden biliyoruz.
halkýyla dayanýþma içinde olmaktan
ve Filistin halký üzerinde uygulanan
onur duyuyor, Ýsrail’li mühendisler ve
Devlet
terörünün
ve
kuþatmanýn kaldýrýlmasýndan geçen bir Ýsrail
mimarlar da dahil olmak üzere, tüm bölge
barýþ sürecinin yeniden baþlatýlmasýndan saldýrganlýðýnýn simgesi haline gelen Ariel ve dünya ülkelerinin mühendislerini ve
Þaron’un 28 Eylül 2000 tarihinde 1000
geçtiðini görmektedir.
mimarlarýný ve onlarýn kuruluþlarýný bu
Ýsrail askerini de yanýna alarak
Ýsrail askeri güçlerinin, halkýnýz ve Kudüs’teki Al Haram Al Þerif’e yaptýðý baský ve savaþ politikalarýna karþý seslerini
Birliðimizin Onur Üyesi ve Filistin kýþkýrtýcý ziyaretinin sonucunda baþlayan yükseltmeye ve Filistin halkýnýn meþru
Mühendisler Birliði Onursal Baþkaný “Al Aksa Ýntifadasý”na Ýsrail devletinin haklarýnýn tanýnmasý ve barýþ
baþlamasý
için
“Mühendis Yaser Arafat” olarak þahsýnýz verdiði þiddetli karþýlýðý ve misillemeyi görüþmelerinin
üzerinde uyguladýðý baskýlarý ve günden güne artýrmasýyla son günlerdeki giriþimlerde bulunmaya çaðýrýyoruz.
kuþatmayý kýnýyoruz.
tüyler ürpertici vahþet olaylarýnýn zemini Dostluk duygularýmýz ve saygýlarýmýzla,
Türkiye’nin mühendis ve mimarlarýnýn hazýrlanmýþtýr. Unutulmamalýdýr ki,
1982’de Sabra ve Þatila mülteci TMMOB Yönetim Kurulu adýna
Meslek Birliði olarak:
kamplarýndaki katliamlarýn sorumlusu
Ýsrail’in 1948 ve 1967’den beri iþgali olan, yakýn bir tarihte Gazze bölgesinde Baþkan
altýndaki topraklarda ve göçmen öldürülen altý filistinli çocuðun katili Kaya Güvenç
kamplarýndaki Filistinlilerin vesayet
TMMOB Yönetim Kurulu Filistin Büyükelçisi Fouad
Yaseen’i ziyaret ederek Filistin’de yaþanan son
olaylar ve saldýrýlarý kýnamýþ ve TMMOB’nin Onur
Üyesi Filistin Devlet Baþkaný Yaser ARAFAT’a
destek ve dayanýþma mesajýný iletmiþtir. Ayný
çerçevede hazýrlanan bir mesaj da TMMOB’nin üyesi
bulunduðu Dünya Mühendis Örgütleri Federasyonu
ile bu Federasyona baðlý 70 kuruluþa iletilmiþtir.
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Meslek Örgütlerinden, Sendikalradan
ve kitle örgütlerinden

Filistin Halký Yalnýz Deðildir.
TMMOB, Ýsrail'in Filistin topraklarýný
iþgal ve Filistin Halkýna karþý
uyguladýðý þiddet politikasýný protesto
amacýyla Yüksel Caddesi Ýnsan Haklarý
Anýtý önünde 2 Nisan 2002 günü
kitlesel basýn açýklamasý yaptý.
TMMOB Baþkaný KayaGüvenç
tarafýndan okunan açýklama metni
aþaðýdaki gibidir. Ayrýca Bursa, Ýzmir
ve Bartýn ÝKK’larýmýz Filistin
konusunda basýn açýklamalarý ile
görüþlerini kamuoyuna duyurdular.
Son günlerde, bütün dünyanýn gözleri
önünde Filistin halkýna, Filistin
Devletine ve Filistin Devlet Baþkanýna
karþý Ýsrail’in uygulamakta olduðu
insanlýk dýþý vahþeti izliyoruz.
ABD’nin desteðindeki Ýsrail’in giriþtiði
bu kuþatma ve saldýrý, insanlýðýn binlerce
yýlda kazandýðý temel haklara karþý açýk
bir
savaþtýr.
Emperyalizmin
Afganistan’dan sonra bölgemizdeki bu
yeni vahþetini, Ýsrail askeri güçlerinin,
baþta Filistin halký olmak üzere,
Birliðimizin Onur Üyesi Filistin Devlet
Baþkaný Yaser Arafat ile Filistin
Devletinin yetkililerine karþý uyguladýðý
baskýyý ve kuþatmayý kýnýyoruz. Filistin
halkýyla ve Filistin Devlet Baþkaný ile
dayanýþma içinde olduðumuzu ilan
ediyoruz..
Ýsrail Devletinin Ortadoðu'yu kan gölüne
çeviren yerleþim ve yapýlanma
programlarý, ABD'nin deðiþmeyen
desteðiyle hayata geçirilmektedir.
Siyonist iþgal planýyla,1948'den beri
sürekli þiddete maruz kalan Filistinlilerin
sonunda boyun eðecekleri, büyük
tavizler verecekleri, Filistin davasýný
tümüyle terk edecekleri hedeflenmiþ,
beklenmiþtir. Son saldýrýlarýn yeni hedefi
de Filistin'in bütünüyle iþgali ve
Filistinlilerin bu topraklardan
uzaklaþtýrýlmasýdýr.
Ýsrail Devlet terörünün simgesi haline
gelen Ariel Þaron'un baþlattýðý ve son
günlerde zirvesine çýkan saldýrganlýk,
insanlýk için utanç verici olduðu kadar,
uluslar arasý hukuk açýsýndan da bir
suçtur. Unutulmamalýdýr ki, 1982'de

Sabra ve Þatila mülteci kamplarýndaki
katliamlarýn sorumlusu olan, yakýn bir
tarihte Gazze bölgesinde öldürülen altý
Filistinli çocuðun katili olarak halen
Brüksel'de yargýlanan ve Filistinlilerle
barýþ yapmaya karþý olduðunu hiç bir
zaman gizlemeyen Ariel Þaron'un bu
politikalarý, Ýsrail halkýný da olumsuz
yönde etkilemekte ve bu politikalar
kendi halkýnýn da muhalefetine neden
olmaktadýr.
Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði
(TMMOB), Filistin sorununda
çözümün,
BM
kararlarýnýn
uygulanmasýndan, egemen Filistin
devletinin tanýnmasýndan, topraklarýndan atýlmýþ Filistinlilere dönüþ hakký
verilmesinden ve Filistin halký üzerinde
uygulanan kuþatmanýn kaldýrýlmasýndan
geçen bir barýþ sürecinin, yeniden
baþlatýlmasýyla saðlanabileceðini
görmektedir.
Ýsraillilerin ve Filistinlilerin birlikte ve barýþ
içinde yaþayabilecekleri ortama her
zamankinden çok ihtiyaç duyulduðu bir
dönemdeyiz. Bu dönemde, barýþýn
önünde engel oluþturan tüm tutum ve
politikalarý kýnýyor ve barýþ sürecinin
hemen baþlatýlmasýný talep ediyoruz.
Haklý mücadelesinde Filistin halkýyla
dayanýþma içinde olmaktan onur
duyuyor, Ýsrail halký da dahil olmak üzere
tüm bölge ve dünya ülkelerinin
halklarýný, Ýsrail’in kuþatmayý kaldýrmasý,
iþgal ettiði topraklardan çekilmesi, bu
baský ve savaþ politikalarýný sona
erdirmesi için seslerini yükseltmeye,
Filistin halkýnýn meþru haklarýnýn
tanýnmasý ve barýþ görüþmelerinin
baþlamasý için giriþimlerde bulunmaya
çaðýrýyoruz.
Bölgemizdeki barýþýn saðlanmasý ve
Filistin halkýnýn meþru haklarýnýn
tanýnmasý için, Hükümetimizi, Ýsrail
kuþatmayý kaldýrýncaya ve iþgal ettiði
topraklardan çekilip Filistin’de
oluþturduðu tüm maddi ve manevi
zararlarý ödeyinceye kadar, Türkiye ile
Ýsrail arasýndaki siyasi ve ekonomik tüm
iliþkilerimizi askýya almaya çaðýrýyoruz.

BM’ye Mektup
Sayýn Kofi Annan
Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri
Cenevre ÝSVÝÇRE
Sayýn Kofi Annan,
Günlerdir Filistin'deki vahþeti dehþetle
izliyoruz. Ýnsanlýk tarihi binlerce yýllýk
birikimi gözönüne alýndýðýnda insanlýðýn gözü önünde böyle bir vahþeti gerçekleþtirebilme cesaretinin bizim-sizin suskunluðumuzdan kaynaklandýðý kanýsýndayýz. Bu nedenle bu vahþete son vermek
için;
Sizin Birleþmiþ Milletler olarak;
1.Ýsrail'in Filistin'e ve lideri Arafat'a
yönelik saldýrýsýna DERHAL son
verilmesini; Filistin topraklarýndan
DERHAL çekilmesini,
2.Bölgede barýþçýl çözüm olanaklarýnýn
önünün açýlmasý için gerekli
giriþimlerin DERHAL baþlatýlmasýný,
3.Baþta bölgeye silah satýcýsý
durumunda olan ülkeler olmak üzere,
tüm dýþ güçlerin bölgeye müdahalelerine
son verilmesini,
saðlayacak etkin, kararlý adýmlar ve
tutumlar geliþtirmeniz gerektiðini
hatýrlatmak istiyoruz.
Bizlerin de ulusal ve uluslararasý
düzeyde her türlü çabayý göstereceðimizi
size iletmek istiyoruz.
Yeni bin yýlýn tarihine geçecek bu
vahþete son vermenin hepimizin
çabasýna baðlý olduðunu ifade eder,
saygýlar sunarýz.
Ýsmet Demirdöven (Çaðdaþ Gazeteciler
Derneði Baþkaný) Süleyman Çelebi (DÝSK
Baþkaný)  Hüsnü Öndül (Ýnsan Haklarý
Derneði Baþkaný) 
Sami Evren (KESK
Baþkaný)  Onur Þengün (Türk Diþhekimleri
Birliði Baþkaný) 
Mehmet Domaç (Türk
Eczacýlarý Birliði Baþkaný)  Kaya Güvenç
(Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði
Baþkaný) 
Füsun Sayek (Türk Tabipler
Birliði Baþkaný) 
Mustafa Özyürek
(TÜRMOB Baþkaný) 
Yavuz Önen
(Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý Baþkaný)
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BÝRLÝÐÝMÝZÝN
“ÝPEKYOLU VADÝSÝ SERBEST BÖLGESÝNÝN KURULUP ÝÞLETÝLMESÝNE DAÝR”

BAKANLAR KURULU KARARININ ÝPTALÝ VE YÜRÜTÜLMESÝNÝN DURDURULMASI
ÝSTEMÝYLE DANIÞTAY’A AÇTIÐI DAVADA

“BAKANLAR KURULU KARARININ
YÜRÜTÜLMESÝNÝN DURDURULMASINA”
KARAR VERÝLDÝ
TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç konuyu aydýnlatýcý ve 3 yýldýr süren dava sürecine ve geliþmelere iliþkin
basýn toplantýsý yaptý. 12 Mart 2002 günü TMMOB’de basýn toplantýsýnda Ýpekyolu Serbest Bölgesi’nde
teknik incelemelerde bulunan Yönetim Kurulu ve Çalýþma grubu üyelerimiz
Celal Beþiktepe ve Cemalettin Küçük detaylý açýklamalarda bulundular..
DANIÞTAY Ýdari Dava Daireleri Genel Kurulu, TMMOB’nin
“Ýpekyolu Vadisi Serbest Bölgesinin Kurulup Ýþletilmesine Dair”
Bakanlar Kurulu Kararýnýn iptali ve yürütülmesinin durdurulmasý
istemiyle açtýðý davada:
3218 sayýlý Serbest Bölgeler Kanunu’nun Anayasa’ya aykýrý olduðu
kanýsýna varýlmasý üzerine anýlan Kanunun iptali istemiyle itiraz
yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne baþvurulmasýna ve bu Yasaya
dayanýlarak tesis edilen Bakanlar Kurulu Kararýnýn yürütülmesinin
durdurulmasýna karar vermiþtir.
TMMOB, Baþbakanlýk ve Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý’na karþý,
9.12.1998 günlü, 98/12125 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararýyla
yürürlüðe konulan “ÝPEKYOLU VADÝSÝ SERBEST BÖLGESÝNÝN
YER VE SINIRLARININ BELÝRLENMESÝ VE KURULUP
ÝÞLETÝLMESÝNE DAÝR KARAR”ýn iptali ve yürütmesinin
durdurulmasý istemiyle 1999 Þubat ayýnda dava açmýþtýr.
15.12.1998 günlü, 23554 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan bu
karar ile Sakarya ve Kocaeli Ýlleri sýnýrlarý içinde yer alan saha
“Ýpekyolu Vadisi Serbest Bölgesi” olarak tespit edilmiþ ve bölgeyi
kurup, iþletmekle “Ýpekyolu Vadisi Serbest Bölge Kurucu ve
Ýþleticisi Anonim Þirket” (EGS Holding ) yetkili kýlýnmýþtýr
(EK-1).
TMMOB, Serbest Bölge sahasýný detaylý olarak incelemiþtir
Adapazarý ve Kocaeli Ýl sýnýrlarý içinde 30 km.lik Karadeniz sahil
ve kýyý þeridini içine alarak 100 bin dönümlük (Adapazarý Ýl
merkezinin 2 katý) alaný kapsayan Ýpekyolu Vadisi Serbest Bölgesini
detaylý olarak inceleyen TMMOB, bölge içinde:
1-Köy yerleþim yerlerinin (Ýhsaniye, Manavpýnarý, Gölköprü,
Baltaköy, Karamüezzinler, Denizköy, Baþoðlu ve Arifaða köyleri) ve
köylülerin yaþam kaynaklarý olan tarým arazileri, mýsýr ve fýndýk
bahçeleri ile meralarýn bulunduðunu ve bölgenin % 50’nin bu
nitelikteki araziler olduðunu,

edilerek tescil edilen Acarlar Gölü’ne deþarj olduklarý ve gölü
beslediklerini (EK-2).
5-30 km’lik kýyý ve sahil þeridi ile kýyý boyunca uzanan 600 metre
geniþliðinde kumul þeridin bulunduðunu,
6-Bölgenin önemli kuþ göç yollarýnýn birleþtiði havzalardan biri
olduðu ve bölgede dünyanýn hiçbir yerinde bulunmayan nadir bitki
örtüsünün olduðunu,
7-Serbest Bölge sahasýndaki zemin yapýsýnýn çok büyük
bölümünün “Alüvyon” ve “Pliyosen Çökeller”den oluþtuðunu
(MTA Genel Müdürlüðünce hazýrlanan “Afet Bölgesinin Jeoloji
Haritasý”nda da saptandýðý gibi) tespit etmiþtir.
Bakanlar Kurulunca:
1-Hiçbir bölge araþtýrmasýna ve fizibilite raporuna dayanmadan,
2-Hiçbir bölge ülke, bölge ve yerel düzeydeki fiziki planlara
dayanmadan,
3-Mahallinde hiçbir araþtýrma ve inceleme yapýlmadan, yöredeki
ekonomik ve sosyal yapý dikkate alýnmadan,
4-Hiçbir zemin etüdü yapýlmadan, bilimsel ve teknik araþtýrma ve
çalýþma yapmaya gerek duymadan, deprem risk haritalarý dikkate
alýnmadan,
5-Yöre halkýný yok sayarak ve bir sermaye grubunun istemi üzerine
kýsa bir sürede alýnan,
Anayasa ve yasal düzenlemelere, özellikle çevre, tarým, orman,
tabiat ve kültür varlýklarý ile ilgili mevzuat hükümlerine ve kamu
yararýna aykýrý “Serbest Bölge” kararýnýn iptali istemiyle Birliðimizin
Baþbakanlýða karþý açtýðý dava 3 yýldýr sürmektedir (EK-3).

3-Devletin hüküm ve tasarrufu altýnda bulunan iyi vasýflý baltalýk
ve koru ormaný bulunduðunu, 29796 dönüm olan ormanlýk alanlarýn
bölge alanýna oranýnýn % 30 olduðunu,

TMMOB, bu süreçte, ihracat için yatýrým ve üretimi artýrmak,
yabancý sermaye ve teknoloji giriþini hýzlandýrmak, ekonominin
girdi ihtiyacýný ucuz ve düzenli þekilde temin etmek amacýyla kurulan
“Serbest Bölgeler”deki faaliyetlerin yüzde 88’nin üretim dýþý
faaliyetler olduðunu, bölgelerin alým-satým merkezleri ve rant alanlarý
haline geldiðini vurgulamýþ, “Ýpekyolu Serbest Bölgesi”nin de rant
amacýyla ilan edildiðini açýklamýþtýr.

4-Derelerin, su kaynaklarýnýn bulunduðu ve bunlarýn serbest bölge
alaný ile sýnýr oluþturan ve 1.Derece Doðal Sit Alaný olarak ilan

Nitekim, Ýpekyolu Vadisi Serbest Bölgesi’ni kurup, iþletmekle
yetkili kýlýnan EGS Holding, 10 Ocak 1999 günü Adapazarý Ýlinde

2-Yöre halkýnýn konu hakkýnda hiçbir bilgisinin olmadýðýný,
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politikalarýnýn etkin bir þekilde uygulanmasý gerektiðini ortaya
koymuþtur.
532. maddesi - Depremlerin ülkemizin gerek nüfus gerekse
ekonomik aktivite bakýmýndan en yoðun bölgesini etkilemiþ, özellikle
Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da aðýr can ve mal kaybýna yol açmýþtýr.
533. maddesi – Kocaeli, Sakarya, Yalova illerine öncelik vermek
üzere Marmara Bölge Planý hazýrlýk çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr.
545. maddesi - Marmara Bölge ,

,

,

,,,

.

,
.
TMMOB, dava sürecinde, Kalkýnma Planýnýn bu ilke ve
politikalarý karþýsýnda bölge planý yapýlmadan, ilke ve esaslarý
belirlenmeden, yasal amaç ve ilgili diðer mevzuat yönünden inceleme
yapýlmadan alýnan Bakanlar Kurulu Kararýnýn hukuka ve kamu
yararýna aykýrý olduðunu söylemiþtir.

yapýlan proje tanýtým toplantýsýnda, bölgede Hong Kong benzeri
“serbest þehir” kurulacaðýný açýklamýþtýr. Türkiye hukuk mevzuatý
ve imar yasalarýnda, serbest þehir kavramý olmamasýna karþýn,
yetkililer, serbest þehir projesini “Amacýmýz, küçük deðil, 2-3
milyon nüfuslu tepeden týrnaða yeni bir kent yaratmaktýr.“
þeklinde tanýtmýþlardýr. Toplantýlarda ve daðýtýlan broþürlerde sürekli
“serbest þehir” reklamý ve tanýtýmý yapýlmýþtýr.

Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Bakanlar Kurulu
Kararý ile meralar, ormanlar, tarýmsal araziler, akarsular, hazine
arazileri, köy yerleþim yerleri, konut ve yapý kooperatifleri ve bazý
yerleþim alanlarýný kapsayacak þekilde serbest bölge sýnýrlarýnýn tespit
edildiðini belirterek; serbest bölgelerin yasal çerçevesini çizmeyen,
herhangi bir temel ilke koymayan, ülkenin herhangi bir bölgesinde
serbest bölge ilan etmeye, yer ve sýnýrlarýný belirlemeye Bakanlar
Kurulunu yetkili kýlan 3218 sayýlý Serbest Bölgeler Kanununun
Anayasaya aykýrý olduðu kanýsýna vararak itiraz yoluyla Anayasa
mahkemesine baþvurulmasýna ve Bakanlar Kurulu Kararýnýn
yürütülmesinin durdurulmasýna karar vermiþtir.

Türkiye’nin sýnýrlarý içinde olmakla birlikte gümrük hattý dýþýnda
sayýlan, ülkede geçerli ticari, mal ve iktisadi alanlara iliþkin hukuki
ve idari düzenlemelerin uygulanmadýðý, fiziki olarak ülkenin diðer
kýsýmlarýndan ayrýlan yerler olarak tanýmlanan “serbest bölgeler”,
emekçilerin grev hakký olmadan köle olarak çalýþtýrýldýðý, çitlerle
çevrili, sermayenin soygun ve sömürüsünün sýnýr tanýmaz alanlarý
haline gelmiþtir (EK-4).
TMMOB, yetkilileri, özellikle 17 Aðustos ve 12 Kasým
depremleriyle yaþadýðýmýz felaketten ders alýnarak, 1. derece deprem
bölgesinde olan Serbest Bölge kararýný iptal etmeye, bu uygulamadan
vazgeçmeye davet etmiþtir.
17 Aðustos depremi, Serbest Bölgenin sýnýrý olan Sakarya nehrinin
.
Karadeniz’le buluþtuðu yere 2 km. mesafede bulunan Adapazarý Ýli
Karasu yerleþim birimini etkilemiþ, yüzlerce can kaybýna,
yaralanmalara ve yapýlarda yýkým ve aðýr hasarlara neden olmuþtur.
Alüvyon zeminler, yaþanan yapýsal yýkým ve can kayýplarýnýn
yaþandýðý alanlardýr.
Deprem etkilerinin azaltýlmasýnýn yolu, her þeyden önce, ülke ve
bölge düzeyinde sosyal, ekonomik ve kalkýnmayla uyumlu yerleþim
politikalardan geçmektedir. Bunlar temelde, özellikle doðal afet riskli
sakýncalý alanlarý dikkate alarak, nüfusun bu bölgelerde yýðýlmasýný
önlemek, yatýrýmlarýn ülke düzeyinde dengeli daðýlýmý saðlamak ve
kaynaklarýn doðru kullanýmýný amaçlayarak saðlýklý ve yaþanabilir
çevreler yaratabilmektir. Marmara Depremi, böylesi bir planlama
politikasýnýn eksikliðini gözler önüne sermiþtir.

,

Hukuk devletinin gerçekleþtirilmesinin yalnýzca idari yargý
kararlarýyla saðlanamayacaðýnýn vurgulandýðý bu karardan; hukuk
düzeninin ilkelerinden, insan
,

Halkýn demokratik katýlýmýna, denetimine, demokrasiye, bilime
ve planlamaya yer olmayan bir sistemde, hiçbir ekonomik programýn
insan hak ve özgürlüklerini kýsýtlayarak, insanlýk onurunu ezerek
yükselemeyeceði, baþarýlý olamayacaðý gözler önüne serilmiþtir.
Doðal ve kültürel deðerlerimizi, yaþam kaynaklarýmýzý ve ülke
insanýný, sermayenin daha fazla soygun ve vurgunu için, rant
projelerine tercih eden Bakanlar Kurulu Kararýndan vazgeçilmeli,
çözümün bilimin, tekniðin, planlamanýn, demokrasinin evrensel
deðerlerini, temel hukuk ilkelerini esas alan politika ve
uygulamalardan geçtiði anlaþýlmalý ve görülmelidir.
Kaya GÜVENÇ
Yönetim Kurulu Baþkaný

Oysa, 8. Beþ Yýllýk (2001-2005) Kalkýnma Planýnýn:
476. maddesi - 1999’da yaþanan Marmara ve Bolu-Düzce
depremleri, yanlýþ arazi kullanýmý, çarpýk yapýlaþma gibi nedenlerin
de etkisiyle, büyük zararlar meydana getirmiþ, bölgesel geliþme

Basýn açýklamasýnýn Ek 1 ve Ek 4’ünün tamamýný Ek 2’nin özetlenmiþ
halini arka sayfalarýmýzda yayýnlýyoruz. Ek 3 ise geçen sayýlarýmýzda
ayrýntýlý olarak yayýnladýðýmýz hukuki sürecin özetini içerdiði için
yayýnlayamýyoruz.
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EK-2

Ek-1

ÝPEKYOLU VADÝSÝ SERBEST BÖLGESÝNDEKÝ ORMAN ALANLARI
SERBEST BÖLGE SAHASINA GIREN ORMAN VE 2/B ALANLARI
KÖYÜ

2/B

KARASU

Ihsaniye

168.750

51.1250

“Madde 1 - Sakarya ve Ýzmit illeri sýnýrlarý içinde yer alan ekli
krokide iþaretli saha, Ýpekyolu Vadisi Serbest Bölgesi olarak
tespit edilmiþtir.
Madde 2 - Ýpekyolu Vadisi Serbest Bölgesi’ni kurup iþletmekle
Ýpekyolu Vadisi Serbest Bölge Kurucu ve Ýþleticisi Anonim Þirketi
yetkili kýlýnmýþtýr.
Madde 3- Ekli krokide belirtilen hudutlar dahilindeki tüm
kamulaþtýrma iþlemlerinde Maliye Bakanlýðý Milli Emlak Genel
Müdürlüðü’nün görevlendirilmesi uygun görülmüþtür.
Madde 4 - Bu karar yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.
Madde 5 - Bu kararý Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý’nýn baðlý olduðu
Bakan yürütür.“
Serbest bölge sahasýnýn haritasý Bakanlar Kurulu kararýnýn eki olarak
yayýmlanmýþtýr.
Bakanlar Kurulu Kararýnýn eki krokiye göre Serbest Bölge
Sahasý:

2

SAKARYA

KARASU

Camitepe

16.8000

17.5000

3

SAKARYA

KARASU

M.pýnarý

116.6250

45.0550

4

SAKARYA

KARASU

Hürriyet

130.4075

20.9701

5

SAKARYA

KARASU

Denizköy

-

-

6

SAKARYA

KAYNARCA

Topçu

3.0500

56.0250

7

SAKARYA

KAYNARCA

Turnalý

72.5000

191.2500

8

SAKARYA

KAYNARCA

Kayacýk

1.2500

184.9725

9

SAKARYA

KAYNARCA

Kulaklý

37.2950

428.5880

10

SAKARYA

KAYNARCA

Arifaða

14.8250

149.1250

11

SAKARYA

KAYNARCA

Birlik

396.9473

1142.2450

SAKARYA ILI TOPLAMI

958.4748

2286.8556

12

KOCAELI

KANDIRA

Çamkonak

-

625.4763

Sakarya nehrinin Karadenizle buluþtuðu yerden baþlayýp Ýzmit Kefken’e
doðru uzanan 30 km’lik Karadeniz sahil ve kýyý þeridini içine almakta ve
100 bin dönüm (100 km2) büyüklüðünde bir alaný kapsamaktadýr. Bölgenin
% 90’ý Sakarya, % 10’u Ýzmit illeri sýnýrlarý içinde kalmaktadýr. Bugüne
kadar ilan edilen 17 adet “serbest bölge”nin toplam alanýndan daha büyük
olan “Ýpekyolu Vadisi Serbest Bölgesi“ Sakarya’nýn il merkezi olan
Adapazar’ýnýn iki katý büyüklüðünde olan bir alandýr. Bu alan, Ýstanbul’un
Avcýlar, Küçükçekmece, Bakýrköy, Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu, Fatih
ve Eminönü ilçelerinin alanlarý toplamý kadardýr.
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KOCAELI

KANDIRA

Çamkonak

51.0575

67.3250

51 075

6.928.013

Ek-4
SERBEST

KOCAELI ILI TOPLAMI
G E N E L

ORMAN
(hektar)

T O P L A M

1009.5323 2979.6569
NOT : 1 ha=10 dönüm= 10.000 m2

Tablodan görüleceði gibi, orman alaný 2979.6569 hektar=29 796 dönüm, 2/B alaný ise 1009.5325
hektar.=10 095 dönümdür.
Bu veriler, serbest bölge alanýnýn % 30‘unun orman alanlarý olduðu gerçeðini
gözler önüne sermektedir..

BÖLGE nedir?

Baþbakanlýk Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý Serbest Bölgeler Genel Müdürlüðü web (http://
www.foreigntrade.gov.tr) sayfasýna göre:
Serbest Bölgeler “Türkiye’nin sýnýrlarý içinde olmakla birlikte gümrük hattý dýþýnda sayýlan, ülkede
geçerli ticari, mal ve iktisadi alanlara iliþkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadýðý, sýnai,
ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler için daha geniþ teþviklerin tanýndýðý ve fiziki olarak ülkenin diðer
kýsýmlarýndan ayrýlan yerler olarak tanýmlanabilir.”
Bu resmi tanýma göre Serbest Bölgeler
Türkiye sýnýrlarý içinde olup gümrük hattý dýþýnda kalan,
Türkiye’deki hukuki ve idari düzenlemelerin geçerli olmadýðý,
Teþviklerin daha çok tanýndýðý,
Türkiye topraklarýndan fiziki olarak ayrýlan alanlardýr.
Hazine ve Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý
Serbest Bölgelerde saðlanan teþvik ve avantajlarý þöyle sýralýyor:
·Her türlü vergi, resim, harç, gümrük ve kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümleri
uygulanmaz.
·Serbest Bölgelerden elde edilen kazançlar ve gelirler hiçbir izne ve vergiye tabi olmaksýzýn yurt
dýþýna veya Türkiye’ye transfer edilebilir. Türkiye’ye transferi halinde de gelir ve kurumlar vergisinden
muaftýr.
·Serbest bölgeler ile Türkiye’nin diðer yerleri arasýnda yapýlan ticarette dýþ ticaret rejimi hükümleri
uygulanýr. Baþka bir deyiþle, Türkiye’den serbest bölgeye satýlan mallar ihracat rejimine, serbest
bölgeden Türkiye’ye satýlan mallar ise ithalat rejimine tabi olup, serbest bölge kullanýcýlarý Türkiye’den
ihraç fiyatýna (KDV’siz) mal ve hizmet satýn alabilirler.
·Serbest bölge ile diðer ülkeler ve diðer serbest bölgeler arasýnda dýþ ticaret rejimi hükümleri
uygulanmaz.
·Serbest bölgeye getirilen Türkiye veya AB menþeli mallar, Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere
giriþinde gümrük vergisi ödenmez.

(Çok enteresan Serbest Bölgeler Dünyada dýþ pazarlara yönelik kurulur, biz de iç pazara da
yöneliktir)
·Yurtdýþýndan bölgeye getirilen mallar için gümrük vergisi ödenmez.
·Serbest bölgenin faaliyete geçmesinden itibaren 10 yýl süreyle grev ve lokavt uygulanmaz.
·Fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluþlarýna verilen yetkiler serbest
bölgelerde uygulanmaz.
·Serbest bölgedeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödeme dövizle yapýlýr.
Serbest Bölgede faaliyette bulunmanýn aþaðýdaki firmalar için daha avantajlý olduðu söylenebilir:
·Ülke içindeki vergisel nitelikli mali yüklerden ve bürokrasiden kurtulmak isteyen firmalar,
·Emek yoðun sektörlerde faaliyette bulunan firmalar,
·Dövizle iþlem yapmak isteyen üreticiler, toptancýlar, bankalar ve sigortacýlar,
·Transit ticaret, reekspot ve takas ticareti faaliyette bulunan firmalar,
·Altyapýsý hazýr moder3 iþ ortamý arayan firmalar,

SERBEST BÖLGELERDE YAPILABÝLECEK FAALÝYETLER
Üretim, alým-satým, depo iþletmeciliði, iþyeri kiralama, montaj-demontaj, bakým-onarým,bankacýlýk,
sigortacýlýk, kýyý bankacýlýðý, finansal kiralama ve diðer konular olarak belirlenmiþtir.
Serbest Bölgelerin niçin, neden ve hangi amaçla kurulduðu gayet açýk, yorumlanmaya fazlaca
ihtiyaç yok.
Emekçilerin grev hakký olmadan köle olarak çalýþtýrýldýðý, vergi, çevre vb. yükümlülüklerin olmadýðý,
çitlerle çevrili, kulelerle gözetlenen, kamu hizmeti olarak polis ve gümrük birimlerinin olduðu çalýþma
kamplarý.
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(hektar)

göre

ILÇESI

SAKARYA

Say.

ILI

1

3302

S.NO

Kanuna

ÝPEK YOLU VADÝSÝ SERBEST BÖLGESÝ
15 Aralýk 1998 gün 23554 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanan “Ýpekyolu Vadisi
Serbest Bölgesi’nin Yer ve Sýnýrlarýnýn Belirlenmesi ve Kurulup Ýþletilmesine Dair“ 9 Aralýk
1998 ve 98/12125 sayýlý Bakanlar Kurulu kararý ile Türkiye’deki serbest bölgeler zincirine
bir yenisi daha eklendi.
Bakanlar Kurulu kararýna göre;
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TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI’NA AÇTIÐIMIZ
DENETLEME DAVASINDA KARAR

ÝDARE MAHKEMESÝ
TMMOB’NÝN ODALARINI DENETLEME
YETKÝSÝNÝ
TEYÝT ETTÝ.
TMMOB Yönetim Kurulu’nun Ýnþaat Mühendisleri Odasý Yönetim
Kurulu’nun 29.9.2001 gün ve 504 sayýlý “Türk Mühendis ve Mimar
Odalarý Birliði’nin yasal olarak Odalarý denetleme yetkisinin
olmadýðý” yönündeki kararýnýn iptali için Ankara 10.Ýdare
Mahkemesi’ne açtýðý 2001/1739 Esas no.lu davada, Mahkeme
“TMMOB’nin Odalarýný denetleme yetkisini teyit eden” 2002/168
sayýlý kararý”ný almýþtýr. Karar metnini aþaðýda sunuyoruz.
DAVANIN ÖZETÝ : Ýnþaat Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulunun 29.9.2001
günlü 30 numaralý toplantýsýnda aldýðý 504 sayýlý Türk Mühendis Mimar Odalarý
Birliði’nin yasal olarak odalarýný denetleme yetkisinin olmadýðý yönündeki kararýnýn;
birlik yasasý ve tüzüðüne aykýrý olduðu, kararýn uygulanmasý halinde Birlik oda
iliþkisinin zarar göreceði iddialarý ile iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETÝ : Ýnþaat Mühendisleri Odasýnýn tüzel kiþiliði olduðu,
vesayet altýnda olmadýðý, odanýn kendi denetim hakký ve iþleyiþinin yasada belirtildiði,
kararýn hukuka uygun olduðu belirtilerek davanýn reddi gerektiði savunulmuþtur.
TÜRK MÝLLLETÝ ADINA
Hüküm veren Ankara 10. Ýdare Mahkemesi'nce 2577 sayýlý Yasanýn 14. maddesi
uyarýnca dava dosyasý incelenerek iþin gereði görüþüldü:
Dava: Ýnþaat Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu’nun 29.9.2001 günlü 30
numaralý toplantýsýnda aldýðý 504 sayýlý Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði'nin
yasal olarak odalarýný denetleme yetkisinin olmadýðý yönündeki kararýnýn iptali
istemiyle açýlmýþtýr.
2577 sayýlý Ýdari Yargýlama Usulü Kanunu'nun 2. maddesinin 1/a bendinde; iptal
davalarýnýn, idari iþlemler hakkýnda, yetki, þekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden
biri ile hukuka aykýrý olduklarýndan dolayý iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler
tarafýndan açýlan davalar olduðu hükmü getirilmiþ, 2. fýkrasýnda da, idari yargý
yetkisinin idari eylem ve iþlemlerin hukuka uygunluðunun denetimi ile sýnýrlý
olduðu idari mahkemelerin yerindeki denetimi yapamayacaklarý, yürütme görevinin
kanunlarda gösterilen þekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kýsýtlayacak,
idari eylem ve iþlem niteliðinde veya idarenin takdir yetkisini kaldýracak biçimde
yargý kararý veremeyecekleri hükmü baðlanmýþ olup, bu maddeye göre bir iþlemin
iptal davasýna konu edilebilmesi için kesin ve yürütülmesi zorunlu nitelikte olmasý,
dolayýsýyla hukuk düzeninde bir deðiþiklik yaratmasý gerekmektedir.
6235 sayýlý TMMOB yasasýnýn 7303 sayýlý yasa ile deðiþik 6. maddesinde Birlik
Yönetim Kurulunun görevleri belirtilmiþ olup "umumi heyetçe alýnacak kararlarý
tatbik etmek, odalarýn çalýþmalarýný kontrol ve teshil etmek........" hükmü
düzenlenmiþtir.
Dosyanýn incelenmesinden; Oda yönetim kurulu tarafýndan Birliðin denetimle
ilgili yazýlarýndan bilgi alýndýðýna TMMOB'nin yasal olarak böyle bir yetkisinin
olmadýðýna þeklinde karar verilmesi üzerine Birlik tarafýndan bu kararýn iptali
istemiyle dava açýldýðý anlaþýlmaktadýr.
Bu durumda, TMMOB yasasýnda birliðin oda çalýþmalarýný denetleme yetkisinin
açýkça belirtilmiþ olduðu, yasa hükmüne raðmen tesis edilen dava konusu iþlemin
icrai niteliði bulunmadýðý, söz konusu iþlemin birliðin denetim yetkisini ortadan
kaldýracak yaptýrým gücüne sahip olmadýðý, birlik tarafýndan bu iþlem gereðince
olumlu veya olumsuz bir davranýþ biçimi gösterilmesi gerekmeyip, yasa ile verilen
denetleme yetkisi her zaman kullanýlabileceðinden, dava zorunlu iptal davasýna
konu edilebilecek iþlem olmadýðý sonucuna varýlmýþtýr.
Açýklanan nedenlerle, davanýn incelenmeksizin reddine, ..... 31.1.2002 gününde
oybirliðiyle karar verildi.

ÇANKAYA ÝLÇE SEÇÝM KURULU

TMMOB’NÝN ÝNÞAAT
MÜHENDÝSLERÝ ODASI GENEL
KURUL DOÐAL DELEGE
LÝSTESÝNE ÝTÝRAZINI KABUL
ETTÝ.
Ýnþaat Mühendisleri Odamýzýn 38. Olaðan Genel Kurulu
için Oda Yönetim Kurulu’nca hazýrlanan delege
listelerinde Oda Danýþma Kurulu Üyeleri ile Þube
Yönetim Kurulu Üyelerinin “doðal delege” olarak yer
almasý üzerine Birliðimizce Çankaya Ýlçe Seçim Kuruluna
yapýlan itiraz kabul edildi. Kurulun kararýndandan bir
bölümü aþaðýda sunuyoruz.
“Burada söz konusu uyuþmazlýðýn, 6235 sayýlý Kanunun Birlik
Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun, Oda Genel Kurullarýnýn
düzenleme ve çalýþma biçimine iliþkin Tüzük ve Yönetmelik yapma
yetkisi noktasýnda doðduðu görülmüþtür. 6235 sayýlý Kanunla deðiþik
7303 sayýlý Kanunun 4-a maddesi, Birliðe tüzük yapma yetkisi
vermiþtir, ayný Kanunun muvakkat 4. maddesi, Birlik Ýdare Heyeti,
bu kanunun neþrinden itibaren üç ay içinde, Birlik ve Odalarýn
durumunu, nizamname ve talimatnamelerini, bu kanun hükümlerine
uydurmaya mecburdur.
Bu maddelerde Birliðin Odalarýn üstünde bir kuruluþ olduðu açýkça
belirtilmiþtir.
TMMOB Tüzüðünün 24. maddesinni (Z) fýkrasýnda "Oda Tüzük
ve Yönetmeliklerinin yürürlükteki TMMOB Tüzüðü ve ilgili yasal
düzenlemelere göre inceleyerek karara baðlamak, Birlik Yönetim
Kurulunun görevleri arasýnda sayýlmýþ, 58. maddesinde ise delege
sistemi ile Genel Kurulunu oluþturan odalarýn Oda Yönetimi,
Denetleme ve Onur Kurullarýnýn asýl üyeleri ile Birlik Yönetim
Denetleme ve Yüksek Onur Kurullarýnýnoda mensubu asil üyelerinin
Genel Kurulun doðal delegeleri olacaðý belirtilmiþtir.
Bu durumda, .... Odalarýn dolayýsýyla ÝMO'nun TMMOB'nin
yapacaðý hukuki düzenlemelere uyma zorunluluðu vardýr.
Nitekim TMMOB Tüzüðü 119 maddesi "Birliðin Tüzüðü sýra ve
düzen bakýmýndan Oda Tüzüklerinin üstündedir. Oda Tüzüklerinde
bulunmayan konularda ya da Birlik Tüzüðündeki hükümlerle Oda
Tüzüðündeki hükümlerin çeliþmesi halinde Bkirlik Tüzüðü hükümleri
uygulanýr. Birlik ve Oda Yönetmelikleri için de ayný sýra ve düzen
geçerlidir." hükmü ile uygulamada birliði amaçlamýþtýr.
Diðer taraftan 6235 sayýlý Yasanýn geçici 4. maddesi Birlik Yönetim
Kurulunun ve Yasanýn yayýmý tarihinden itibaren üç aya içinde
Birlik ve Odalarýn durumunu Tüzük ve yönetmeliklerini bu Kanun
hükümlerine uydurmaya zorunlu olduðu 4. madesinin 2. fýkrasý (a)
bendinde Birliðin kuruluþ amacýna yönelik kararlar almak Birlik
Genel Kurulunun görevleri arasýnda olduðundan bahiste bu durumda
kendisine baðlý odalar arasýnda mevzuatta birlik ve bütünlüðü
saðlamakla görevli olan Birlik Yönetim Kurulunun bu konuda
yetkilendirmesine iliþkin Tüzük hükmünün 6235 sayýlý Yasaya aykýrý
olmadýðý Danýþtay 8. Dairesinin 21.06.2000 tarih ve 2000/4828
sayýlý kararýndan da anlaþýlmaktadýr.
Yukarýda açýklanan nedenlerle itirazýn kabulüne, Ýnþaat Mühendisleri
Odasý 38. Dönem Genel Kurulu için askýya çýkarýlan delege listelerinde
yer alan Oda Danýþma Kurulu üyeleri .... Þube Yönetim Kurulu
üyeleri ... ‘nin delege listelerinden çýkarýlmasýna, Birlik Yönetim Kurulu
asýl üyesi Dursun Yýldýz’ýn doðal delege sayýlmasýna ve delege listesine
kaydedilmesine, ... 02.04.2002 tarihinde kesin olarka karar verildi.”
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Yetkilileri Hukuka Davet ediyoruz.

BERGAMA ÝÇÝN BÝR YÜRÜTMEYÝ
DURDURMA DAHA
Ýzmir 3. Ýdare Mahkemesi, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Normandy
(Eurogold) Madencilik A.Þ.'ye tanýnan bir yýllýk deneme üretimi izni
için “yürütmeyi durdurma” kararý verdi.
Ýzmir Barosu, 22 Aralýk 2000’de Saðlýk Bakanlýðý’nýn Gayrisýhhi
Müesseseler Yönetmeliði 11. maddesine dayanarak þirkete verdiði bir
yýllýk deneme üretimi iznine karþý, Ýzmir 3. Ýdare Mahkemesi’nde dava
açmýþtý. Ýdare Mahkemesi önce Baþbakanlýk tarafýndan hazýrlatýlan
TÜBÝTAK raporuna dayanarak yürütmeyi durdurmaya gerek
görmemiþti.
Ardýndan baro, Baþbakanlýk Müsteþarlýðý tarafýndan Dokuz Eylül
Üniversitesi Çevre Mühendisliði Bölümü’ne hazýrlatýlan ’TÜBÝTAK
Raporu’nun Deðerlendirilmesi Raporu’nu gerekçe göstererek 14 Aralýk
2001 tarihinde yeniden mahkemeye baþvurdu. Ýzmir 3. Ýdare Mahkemesi
bu defa baþvuruyu haklý bularak 10 Ocak 2002’de, dava sonuçlanýncaya
kadar Saðlýk Bakanlýðý’nýn verdiði bir yýllýk deneme izni için ‘yürütmenin
durdurulmasý’na oybirliðiyle hükmetti.
Mahkeme, kararýnda þirketin altýn üretimi izninde hukuka aykýrýlýk
bulunduðunu belirterek þunlara dikkat çekti:
”Bergama Ovacýk ve Çamköyleri civarýnda bulunan altýn madeninin
doðrudan veya çevrenin bozulmasý ile dolaylý olarak insan yaþamýný
etkileyeceði kesin olan siyanür liçi yöntemiyle iþletilmesine izin
verilmesi yolundaki iþlem kamu yararýna aykýrý bulunarak kesinleþmiþ
yargý kararýyla iptal edilmiþ iken, iþletici þirketin tesiste bazý ilave
yatýrýmlar yaparak ek önlemler aldýðýndan bahisle ‘siyanürle altýn
arama yöntemi’ni yeniden tartýþmaya açarak davalý idareye
baþvurmasý üzerine, konunun yeniden gündeme getirilerek ve
TÜBÝTAK tarafýndan firmaca alýnan önlemlerle risklerin ihmal
edilebilir boyutlara indirildiði yolunda düzenlenen rapor da esas
alýnarak, siyanür liçi yöntemiyle iþletilecek olan altýn madenine bir
yýl süreli deneme izni verilmesi yolundaki dava konusu iþlem
kesinleþmiþ yargý kararýnýn uygulamada deðiþtirilmesi sonucu ortaya
çýkmýþtýr ki, bu durumun hukuk devleti ilkesiyle baðdaþmadýðý açýktýr.
Bu durumda, dava konusu iþlemde hukuka uyarlýlýk
bulunmamaktadýr.”
Mahkeme, siyanürlü yöntemle altýn madenciliði konusunda kesinleþmiþ
Danýþtay ve Ýzmir 1. Ýdare Mahkemesi kararlarý bulunduðunu da
anýmsatarak, kararda þöyle dedi: “Açýklanan nedenlerle hukuka aykýrý
bulunan ve uygulanmasý halinde giderilmesi güç zararlarýn doðumuna
sebebiyet verecek nitelikte olan dava konusu iþlemin teminat
aramaksýzýn dava sonuçlanýncaya kadar yürütülmesinin
durdurulmasýna 2577 sayýlý Ýdari Yargýlama Usul Kanunu'nun 27.
maddesi uyarýnca 10.01.2002 gününde de oybirliðiyle karar verildi."

Yargý Kararlarý Uyarýnca kapatýlmasý
gündemde olan Normandy Madencilik
AÞ’nin Bergama Ovacýk Altýn Madeni
Ýþletmesi’ne Bakanlar Kurulu Kararýyla
iþletme izni verileceði haberleri üzerine
TMMOB ve TTB ortak basýn toplantýsý
yaptý.
Basýn toplantýsýnda açýklanan metin aþaðýdadýr.

Normandy (Eurogold) Madencilik A.Þ. tarafýndan siyanür
liçi yöntemiyle altýn çýkarýlmasý amacýyla Bergama Ovacýk
Altýn Madeni Ýþletmesi için Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan
verilen deneme izni iþlemine, kabul edilebilir bir risk
unsuru olduðu gerekçesiyle Ýzmir 3.Ýdare Mahkemesi’nce
10.01.2002 gün ve Esas No:2001/401 no.lu kararla
yürütmeyi durdurma kararý verilmiþtir.
Sözkonusu yürütmenin durdurulmasý kararý 4.3.2002 günü
Saðlýk Bakanlýðý’na teblið edilmiþ ve Saðlýk Bakanlýðý’nýn
Ýzmir Valiliði Ýl Saðlýk Müdürlüðü’ne gönderdiði yazý ile
“deneme izninin ve iþletmenin faaliyetinin durdurulmasý”
istenmiþtir.
Ancak Bakanlar Kurulu’nun tesisin kapatýlmasýna 2 gün
kala geçmiþte Yataðan-Gökova termik santrallerine iliþkin
davalarda olduðu gibi mahkeme kararlarýna karþýn tesisin
faaliyetine devam ettirileceði kararýný aldýðý basýnda ve
medyada yer almýþtýr.
Danýþtay’ýn 1997’de Bergama Ovacýk Altýn Madeni’nin
iþletilmesinde kamu yararý bulunmadýðý ve projenin çevresel
riskler taþýdýðý yönündeki kararýna karþý Hükümetin yargý
kararlarýný çiðneyerek TÜBÝTAK’a rapor hazýrlatmasý, buna
dayanarak Saðlýk Bakanlýðý’nca çalýþma izni verilmesi ve
Bakanýn basýnda yer alan açýklamalarý, bu Kararnamenin
henüz yayýnlanmamakla birlikte Hükümetin bu konudaki
niyetini ortaya koymaktadýr.
Gerek bu kararname, gerekse de “Maden Kanunu ve Bazý
Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Kanun Tasarýsý”
ile madencilik arama ve iþletmelerinde yeni bir ÇED
düzenleneceði ve ÇED ile ilgili usul ve esaslarýn bir
yönetmelikle belirlenmesi, faaliyetleri engelleyici durumlarda
karar yetkisinin Bilimsel ve Teknik bir Kurula býrakýlmasý
vb. gibi düzenlemelerle kesinleþmiþ yargý kararlarý ve hukuk
hiçe sayýlacaktýr.
Bu kararýn doðru olmadýðýna, deðiþikliklerin bu yönde
yapýlmayacaðýna inanmak istiyoruz. Böyle bir iþlem bilimsel
raporlarý göz önünde tutarak karar veren Yargýya karþý bütün
erklerin yürütmede toplanmasý anlamýna gelecek ve yargý
göstermelik duruma düþecektir. Bilimin ortaya koyduðu
çýplak gerçeklere ve yargý kararlarýna bu saygýsýzlýkta ýsrarý
anlamak mümkün deðildir.
Hükümeti ve açýklamalar yapan Saðlýk Bakanlýðý’ný
Anayasamýzýn 138 inci maddesini açýkça ve aðýr biçimde
ihlal anlamýna gelecek bu kararname ile ilgili haberler ve
deðiþiklikler konusunda açýklama yapmaya davet ediyoruz.
TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ - TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ
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Yabancýlarýn
Çalýþma
Ýzinleri
Hakkýnda
Kanun
Tasarýsý

“Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanun Tasarýsý”nýn TBMM’de Saðlýk, Aile, Çalýþma ve
Sosyal Ýþler Komisyonu’ndaki görüþmelerine katýlan Birliðimiz, TMMOB yasasýndaki maddelerde
yer alan ve yabancýlarýn ülkemizdeki çalýþmalarýnýn, çalýþma izinlerinin alýndýðý alanlarla sýnýrlý
olmasýný saðlayan hükümlerin korunmasý yönünde ve tasarý üzerine görüþlerini yazýlý ve sözlü
olarak açýklamýþ, savunmuþ ve tasarýnýn komisyondan geçmesi üzerine aþaðýda sunduðumuz metni
siyasi partilerin Grup Baþkan Vekilleri ile ilgili Bakanlara iletmiþtir.

6235 SAYILI TMMOB YASASI’NIN
ÝLGÝLÝ MADDELERÝ VE TASARIDA
YAPILAN DEÐÝÞÝKLÝK

Komisyon görüþmeleri sýrasýnda, Hazine Müsteþarlýðý Yabancý Sermaye Genel Müdürlüðünün, TMMOB
Kanunu’nun 34. ve 35. maddelerinin bütünüyle yürürlükten kaldýrýlmasý yönündeki görüþlerinin
kabul görmemesi, önemli bir yanlýþý önledi ve Birliðimizce memnuniyetle karþýlandý.

MEVCUT

Kanun Tasarýsý, bu þekliyle TBMM’den geçerse, mühendislik ve mimarlýk gibi nitelikli iþ gücünü
gerektiren meslek alanlarýnda çalýþan yabancýlarýn, Türkiye’de herhangi bir iþte çalýþmalarýnýn ya da
istedikleri zaman istedikleri gibi iþ deðiþtirmelerinin önü açýlmýþ olacak. Oysa, her geçen gün karmaþýk
bir hale gelen mühendislik ve mimarlýk alanlarýnda yabancýlarýn baþka ülkelerde çalýþmalarý konusunda,
hatta AB’ne üye ülkelerin elemanlarý arasýnda dahi ciddi sýnýrlamalar bulunmaktadýr. Eðitim
akreditasyonu, alt uzmanlýk alanlarýnda belgelendirme, vb. uygulamalar, en azýndan TMMOB Yasasýnýn
ilgili hükümlerinin mevcut haliyle kalmasýný gerektirmektedir.

MADDE 34: Yabancý müteahhitler veya yabancý
müesseseler: Türkiye’de Devlet daireleri ile resmi ve
hususi bilumum müessese ve þahýslara karþý resen
veya yerli müesseselerle müþtereken taahhüt ettikleri
mühendislik veya mimarlýk ile alakalý iþlerde yalnýz
bu iþe münhasýr kalmak ve odalar birliðinin
mütalaasýný almak ve Bayýndýrlýk Vekaletinin
tasvibinden geçmek þartýyla yabancý mütehassýs
çalýþtýrabilirler.
MADDE 35: 34. maddede yazýlý hususlardan gayrý
iþlerde yabancý yüksek mühendis, yüksek mimar,
mühendis ve mimar kullanýlabilmesi odalar birliði
idare heyetinin mütalaasý üzerine Bayýndýrlýk
Vekaletince karar verilmesine baðlýdýr. Yalnýz Devlet
daireleri ile resmi ve hususi müessese ve þahýslar
tarafýndan istiþari vazifelerle getirilen ve teknik tedrisat
için gelenler bu kayda tabi deðildirler. Bunlar da ancak
getirildikleri iþ mevzuu dahilinde kalarak bunlarýn
haricinde mesleki faaliyette bulunamazlar.
Not: Tasarý ile çýkartýlan bölümlerin altý çizilmiþtir.

DEÐÝÞÝK
MADDE 34: Yabancý müteahhit veya yabancý
kuruluþlar, Türkiye’de Devlet daireleri ile resmi ve
özel kuruluþ ve þahýslara karþý re’sen veya yerli
kuruluþlarla birlikte taahhüt ettikleri mühendislik veya
mimarlýk ile ilgili iþlerde, Bayýndýrlýk ve Ýskan
Bakanlýðýnýn ve Odalar Birliðinin görüþleri alýnarak,
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca verilen
çalýþma izni ile yabancý uzman çalýþtýrabilirler.
MADDE 35: 34. madde kapsamýna girmeyen iþlerde
yabancý mühendis ve yüksek mühendisler ile mimar
ve yüksek mimarlar, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý
ile Odalar Birliðinin görüþleri alýnarak, Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca verilen çalýþma izni ile
çalýþtýrýlabilir.

Yabancýlarýn Türkiye’deki çalýþmalarýný izne baðlamak ve bu yabancýlara verilecek çalýþma izinleri ile
ilgili esaslarý belirlemek amacýyla hazýrlanan, “Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanun Tasarýsý”,
21.03.2002 tarihinde TBMM Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonunda kabul edildi.
Anýlan Tasarý ile 6235 sayýlý TMMOB Kanunu’nun, yabancý mühendislerin ve mimarlarýn Türkiye’de
çalýþmalarýna yönelik 34. ve 35.maddelerinde deðiþiklikler yapýlarak bu maddeler yeniden düzenlendi.
Buna göre, mevcut TMMOB Kanununda yabancýlarýn Türkiye’de yapacaklarý çalýþmalarda, 34. madde
içerisinde yer alan “yalnýz bu iþe münhasýr kalmak” hükmü ile 35. maddede bulunan “ancak getirildikleri
iþ mevzuu dahilinde kalarak bunlarýn haricinde mesleki faaliyette bulunamazlar” hükmü, bu
maddelerden çýkartýldý.

Durum baþka ülkelerde bu çerçeve içinde düzenlenmektedir. Örneðin, “yabancý ülkelerin nitelikli
iþgücüne gereksinim duyan” AB’nin konuya iliþkin düzenlemelerinde ücretli iþler için “iþ imkanýnýn
yerli iþgücü pazarýndan karþýlanamýyor olmasý”, serbest çalýþma için ise “bu kiþiye çalýþma izni veren
ülke için istihdam açýsýndan ya da ekonomik kalkýnma açýsýndan bir katma deðerin oluþmasý” temel
kriterler olarak sayýlmaktadýr. Yine ayný belgelerde, çalýþma izinleri için “söz konusu etkinliklerin
yerine getirilebilmesi için gerekli olan becerilere sahip olunmasý ve belgelenmesi” ile “AB’ye üye
ülkelerin vatandaþlarý için geçerli olan koþullarýn bu yabancýlar için de yerine getirildiðinin kanýtlanmasý”
gereði belirtilmektedir.
6235 sayýlý TMMOB Yasasýnýn 34. ve 35. maddelerinin iptali ya da iþlevini daraltacak þekilde
deðiþtirilmesi, mühendislik ve mimarlýk alanlarýnýn düzenlenmesini zorlaþtýracak, hatta yabancý meslek
mensuplarýný ayrýcalýklý bir statüye kavuþturacaktýr.
Bu görüþlere ek olarak, her yýl üniversitelerimizden 25.000 kadar mühendis ve mimarýn mezun olduðu
ülkemizde bugün 400.000’e yakýn mühendis ve mimar bulunduðu ve bunlarýn yaklaþýk olarak 1/
3’ünün iþsiz ya da mesleklerinin dýþýnda çalýþmakta olduklarý gerçeði göz ardý edilmemelidir. Bir
yandan bu iþsizliðin giderilmesi, bir yandan da çalýþanlarýn mesleklerini uygulayabilecekleri ortamlarýn
geliþtirilmesi ve sorumluluklarýyla uyumlu ücret düzeylerine kavuþturulmasý gerekirken, yabancý meslek
mensuplarýnýn ülkemizde bir anlamda serbestçe hareket etmelerine yol açacak düzenlemenin bir
yararýný göremiyoruz. Ülkemizde siyasi iradenin arkasýnda durduðu ulusal bilim ve teknoloji
politikalarýnýn ve bu politikalara uygun kalkýnma planlarýnýn yürürlüðe konulmasýný, bu sorunlarýn
giderilmesi için zorunlu buluyoruz. Bunu, ayný zamanda, zorunlu durumlarda çalýþmalarýna ihtiyaç
duyulan yabancý mühendislerin ya da mimarlarýn da ülkemizin kalkýnmasýna ve halkýmýzýn refah
düzeyinin yükseltilmesine katkýda bulunabileceði koþullarý yaratabilecek temel bir politika olarak
gördüðümüzü belirtmek istiyoruz.
Bu yöndeki düzenlemenin çýkarýlacak Yönetmeliðe býrakýlmasýný sakýncalý buluyoruz. Çünkü,
Anayasamýza göre yabancýlara yönelik sýnýrlamalarýn yasa ile düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrýca,
mevcut yasadan ilgili hükümlerin çýkartýlmýþ olmasý, Yasamanýn bu yöndeki kýsýtlamaya gerek duymadýðý
þeklinde yorumlanacak ve bu yöndeki hususlarýn Yönetmeliklere yansýtýlmasýna engel oluþturacaktýr.
Bu veriler çerçevesinde, Tasarýnýn yabancý mühendislerin ve mimarlarýn ülkemizde çalýþmalarýný ve
serbestçe dolaþmalarýný kolaylaþtýrýcý deðil, mesleðimizin özellikleri göz önünde bulundurularak
düzenleyici hükümler getirmesi gerektiði kanýsýndayýz.
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AKTAÞ DERHAL KAMUYA DEVREDÝLSÝN !
Elektrik Mühendisleri Odasý’nýn açtýðý davanýn Enerji Bakanlýðý ve Aktaþ Elektirik AÞ arasýndaki
imtiyaz sözleþmesinin iptali kararý verilerek sona ermesi üzerine Odamýz tarafýndan 31 Mart
2002 yayýnlanan basýn açýklamasýný özetleyerek sizlere sunuyoruz.
Elektrik Mühendisleri Odasý olarak, Aktaþ Elk.A.Þ. ile imzalanmýþ
olan Ýstanbul ili Anadolu Yakasý elektrik daðýtýmýna iliþkin imtiyaz
sözleþmesinin iptali istemi ile açmýþ olduðumuz davada, 29 Mart
2002 tarihinde verilen iptal kararý ile artýk sona gelmiþ bulunuluyor.
Aktaþ Elektrik Daðýtýmý Ýle Görevlendiriliyor
Resmi Gazetenin 7.9.1989 gün ve 20275 sayýlý nüshasýnda
yayýmlanan 89/14393 sayýlý Bakanlar Kurulu kararý ile Aktaþ Elektrik
Ticaret AÞ, Ýstanbul ili Anadolu yakasýnda (16.görev bölgesi) elektrik
daðýtýmý ve ticareti hizmetini yürütmekle görevlendirilir.
Görevlendirmeye konu iþlem, 3096 sayýlý "TEK Dýþýndaki
Kuruluþlarýn Elektrik Üretimi, Ýletimi, Daðýtýmý ve Ticareti Ýle
Görevlendirilmesi Hakkýnda Kanun"un 5.maddesi çerçevesinde, o
güne kadar, bir KÝT olan TEK tarafýndan yürütülen elektrik daðýtým
hizmetinin, anýlan görev bölgesinde özel bir þirket olan Aktaþ Elektrik
AÞ. tarafýndan yürütülmesi iþlemidir.
Bakanlar Kurulu'nun görevlendirmesi sonrasý, önce þirket ile Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý arasýnda 24.11.1989 tarihli "Görev
Verme Sözleþmesi" imzalanmýþ, ardýndan da þirket ile Türkiye
Elektrik Kurumu arasýnda 30.3.1990 Tarihinde "Ýþletme Hakký Devir
Sözleþmesi", 1.7.1990 tarihinde "Elektrik Satýþ Anlaþmasý/ESA"
imzalanmýþtýr.
Yargý Süreci
Ýþletme hakký devir sözleþmesi imzalandýktan sonra, Vahap Eycan
isimli iþçi, devir kararýnýn özlük haklarýný ihlal ettiði gerekçesiyle
sözleþmenin iptali istemiyle dava açar. Dava Danýþtay 10. Dairesi'nin
1991/1 E. sayýlý dosyasýnda görülmeye baþlanýr. Gerekli inceleme
sonrasý daire, 1993/1752 K.sayýlý 29.4.1993 günlü oybirliðiyle alýnmýþ
kararýyla, þirket ile TEK arasýnda imzalanmýþ iþletme hakký devir
sözleþmesinin iptaline karar verir.
Kararý temyiz mercii olarak inceleyen Dava Daireleri Genel Kurulu,
usul ve esaslara uygun bulduðu kararý onaylar ve böylelikle yargý
süreci sona ermiþ olur. (Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Genel Kurulu
1993/358 E. 1994/10 K.sayýlý 21.1.1994 günlü kararý)
Karar gereði Aktaþ’ýn iþten el çektirilip, TEDAÞ'ýn göreve dönmesi
beklenirken, idare, yargý kararýný uygulamayarak, hukuken bir
geçerliliði bulunmayan 28.12.1994 gün ve 94/6544 sayýlý Bakanlar
Kurulu kararýný alarak Aktaþ Elektriðin faaliyetini sürdürmesine
olanak tanýr.
Þirketin sözleþmesiz olarak çalýþma süreci 1997 yýlýna kadar sürmüþ
ve 2.12.1997 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý ile þirket
arasýnda imzalanan "Ýmtiyaz Sözleþmesi" yürürlüðe sokulmuþtur. Bu
sözleþmenin iptali istemi ile dava açan ise Elektrik Mühendisleri
Odasý olmuþtur. Elektrik Mühendisleri Odasý tarafýndan açýlan
davanýn dilekçesinde, Aktaþ Elektrik Þirketi'nin kamu hizmeti
yürütmesinin mümkün olmadýðý, þirket hakkýnda Baþbakanlýk Teftiþ
Kurulu tarafýndan hazýrlanan 8.8.1997 tarihli rapor ile Yüksek
Denetleme Kurulu raporlarýnda bir çok usulsüzlüðün tespit edildiði,

sýrf bu raporlarýn varlýðýnýn bile bu þirketin kamu hizmeti yürütmesine
engel olmasý gerektiði ifade edilmiþtir.
Elektrik Mühendisleri Odasý'nýn açtýðý davada, Danýþtay 10. Dairesi,
önce yürütmenin durdurulmasý istemini reddeder. Ret kararýný itiraz
mercii olarak inceleyen Dava Daireleri Genel Kurulu, 24.8.1999
tarihli kararýyla, ret kararýný kaldýrarak, iþlemde kamu yararý
bulunmadýðý gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasýna karar verir.
Karar sonrasý, uygulama süresinin sonunda Bakanlýk Aktaþ'a el
koyduðunu açýklar ve 16 kiþilik bir heyet oluþturarak Aktaþ'a
gönderir. Biçimsel bir iþlem olan bu el koyma kararý, 10. Dairenin
16.11.1999 tarihli, davanýn esastan reddi kararý ile ortadan kalkar.
10. Dairenin ret kararý tarafýmýzca temyiz edilir ve nihayetinde
16.6.2000 tarihli yürütmenin durdurulmasý kararý verilir. Son olarak
ta 29.3.2002 tarihinde Danýþtay 10.Dairesi’nce iþlem iptal edilir.
.........
Sonuç Olarak
Danýþtay 10.Dairesi’nin iptal kararý ile birlikte , artýk Aktaþ Elk.A.Þ.
bir gün dahi elektrik daðýtým iþine devam etmemelidir. Hukukun
üstünlüðünün gereði de budur. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlýðý’na düþen , derhal Aktaþ Elk.A.Þ. ‘nin tabelasýný sökerek
Ýstanbul Ýli Anadolu Yakasý’nýn elektrik daðýtým görevini
devralmaktýr. Daha önceki yargý kararýnýn uygulanmamasýndan
cesaret almak isteyenler yanýlýrlar. Zira Elektrik Mühendisleri Odasý
olarak açtýðýmýz davanýn takipçisi olduðumuz gibi , verilen yargý
kararýnýn yerine getirilmesinin de takipçisi olacaðýz. Yargý kararýný
yerine getirmeyecek olan görevliler hakkýnda suç duyurusunda
bulunacaðýmýzý ve tazminat davasý açacaðýmýzý þimdiden duyuruyoruz.
Diðer yandan Aktaþ Elektriðin fiilen görev yaptýðý yýllar içinde oluþan
kamu zararý Þirket tüzel kiþiliði ile Þirket ortaklarýndan tahsil
edilmelidir.
Ülkemizin yaþamakta olduðu bugünkü kriz ortamýnda , ülke
kaynaklarýnýn Aktaþ örneðinde olduðu gibi heba edilmesinin önüne
geçmek için , medyamýzý , ilgilileri ve tüm kamuoyunu duyarlý olmaya
çaðýrýyoruz. Özelleþtirme adý altýnda , gerek ülkemiz enerji sisteminin
tahrip edilmesinin gerekse ülke kaynaklarýnýn çarçur edilmesinin
önüne geçilmelidir.

ÖZELLEÞTÝRMELER DERHAL
DURDURULMALIDIR!
AKTAÞ, ÇEAÞ, KEPEZ gibi örnekler özelleþtirme
uygulamalarý ile ilgili yeterince fikir vermektedir.
Özeleþtirmenin ne anlama geldiðini görmek için bu
örneklere bakmak yeterli olacaktýr. Ýddia edildiði gibi,
enerji piyasasý kurularak sektörün rekabete açýlacaðý,
dolayýsýyla daha ucuz ve kaliteli enerji üretileceði bir
aldatmacadýr. Bu aldatmacaya artýk bir son verilmelidir.
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Ýstanbul ÝKK’dan Ýmza Kampanyasý

BARKA’nýn VASÝYETÝ

Ýstanbul’a Sahip
Çýkýlmasý Ýçin Çok Az
Umut Kaldý...
Ýstanbul'u bekleyen bir depremde 50 bin kiþinin Öleceði, 300 bin kiþinin
yaralanacaðý ve 1 milyon 200 bin kiþinin evsiz kalacaðýný bilim insanlarý
açýklýkla söylüyor. Ama, ne yazýk ki, can kayýplarýný azaltmaya yönelik,
yapýlarýn incelenip güçlendirilmesi için bir kaç bireysel çabanýn dýþýnda
hiçbir örgütlü giriþim yok.
Ýzmit Depremi'ndeki insan kayýplarýnýn %70 kadarý 4-8 katlý, kusurlu
betonarme yapýlar yassý kadayýf gibi, kat kat üstüne yýkýldýðý için oldu.
Ýstanbul'da bu nitelikte 5-6 bin yapýnýn göçeceði öngörülüyor. Bunlarda,
yaygýn ve sistemli bir iyileþtirme yapýlýrsa en az 20 bin yurttaþýmýzýn
yaþamý kurtulacak. Bunun, yurttaþlarýn tek tek giriþimleri ile
gerçekleþtirilmesi olanaksýz. Bu görev özelleþtirilemez, savsaklanamaz,
ertelenemez, geciktirilemez.
Ýstanbul'a Sahip Çýkýlmasý için Çok Az Umut Kaldý
Böylesi bir ulusal hazýrlýk kampanyasýnýn önündeki yasal engellerin
kaldýrýlmasý ve buna olanak saðlayacak bir yasal altyapý hazýrlanmasý;
özel ve yetkin bir kamu örgütü kurulmasý; eðitim ve standart
çalýþmalarýnýn yapýlmasý; kaynak bulunmasý ve fonlar oluþturulmasý;
kredilendirmenin düzenlenmesi; semt ve yapý türü önceliklerinin
saptanmasý ve bu programýn 10 yýlý geçmeyecek bir zaman dilimi içinde
tamamlanacak þekilde uygulanmasýna geçilmesi gerekli.
Barka, bunlarý tartýþan Ulusal Deprem Konseyi'nin somut önerileri de
dile getiren "Deprem Strateji Raporu"nun hazýrlandýðýný; ancak,
Konsey'in iki aydýr (daha Aralýk 2001 ayý sonlarýnda) toplanamadýðý
için son biçimini veremediðini söylüyor.
Ulusal Deprem Konseyi hemen toplanmalý ve daha fazla gecikmeden
Raporu'mý açýklamalýdýr.
Bu Rapor'da Barka'nýn mirasý vardýr ve biz bunun deðiþtirilmeden
açýklanmasýný O'nun vasiyeti kabul ediyoruz. Barka'nýn Ocak ayýnda
tamamlanabilir, tamamlanmalýdýr dediði bu Rapor hemen
açýklanmalýdýr.
Ýstanbul'u ve Ýstanbullularý kurtarmak için yapýlacaklar konusundaki
bilimin görüþ ve Önerileri açýklamalýdýr. Konsey bu tarihsel görevini
daha fazla geciktirmemelidir.
Uzlaþma saðlanamýyorsa, karþý görüþlerle birlikte açýklanmalýdýr, bu
Rapor. Açýklanmalýdýr ki, yetkililer neleri yapmakla sorumlu olduklarýný
son bir kez ve en üstü düzeyde bir kurumun aðzýndan duysunlar ve
kamuoyu da bu somut görev ve sorumluluklarýn yerine getirilmesini
isteyebilsin.
Ýmza kampanyasý “Ulusal Deprem Konsey’ini hazýrlamakta olduðu
“ Ulusal Deprem Strateji Raporu”nu tamamlamaya ve açýklamaya
çaðrýyý benimsiyorum.” baþlýklý metne imza toplamak þeklinde
yürütülüyor.

Ýstanbul ÝKK Sekreterimiz Münür
Aydýn ve diðer Emek Platformu
temsilcileri hakkýnda dava açýldý.
31.03.2002 tarihinde Emek Platformu’nun aldýðý karar
gereðince basýn açýklamasý yapan Emek Platformu
Ýstanbul Bileþenlerine açýlan dava 19.03.2002 tarihinde
Ýstanbul’da görüþüldü. Davada savunma yapan ÝKK
Sekreterimizi Münür Aydýn, basýn açýklamasýný IMF
ve Dünya Bankasý’nýn politiklarýnýn halký
yoksullaþtýrmasýna karþý Emek Platformu’nun
görüþlerini açýklamak için yapýldýðýný belirtti. ÝKK
Sekreterimiz ayrýca, 2911 sayýlý Toplantý ve Gösteri
Yürüyüþleri Yasasý’nýn Anayasa’ya aykýrý olduðunu
belirtti. Emek Platformu’nun diðer bileþenleri ayný
görüþleri paylaþtýklarýný ifade ettiler.
Savcý da belirtilen görüþlere katýlarak, 2911 sayýlý
yasanýn Anayasa’ya aykýrýlýðýný bildirmek üzere
dosyanýn iadesini talep etti. Dava ile ilgili süreç devam
ediyor.

Bursa ÝKK Basýn Açýklamasý Yaptý.

3 ÞUBAT AFYON SULTANDAÐI
DEPREMÝ, KENTÝMÝZ VE NÝLÜFER
GERÇEÐÝ
Bursa ÝKK basýn açýklamasýnda "17 Aðustos Kocaeli depremi
ile kamuoyu deprem bilimi ve bilim insanlarý ile tanýþtý. Sorunun
bilim ve tekniðe aykýrý davranmak ve denetimsizlik olduðunu
depremi uhrevi bir sonuç, alýnyazýsý, tanrýnýn cezalandýrmasý
anlayýþýnýn dýþýndaki tüm toplumun kabullendiði bir gerçek. O
halde bizde eksik olan nedir ? Kadercilik, rant arzusu, ekonomik
çöküntü, kolaycýlýk ve denetimsizlik. Kýsacasý sistemin kendisi"
denilerek deprem riski karþýsýnda önlem almasý gereken kamu
otoritelerinden;
TBMM'nin 3194 sayýlý Ýmar Kanununa geçici bir madde
ekleyerek imara aykýrý uygulamalarýndan dolayý yapý
kullanma izni alamamýþ binalara elektrik, su, telefon, altyapý
hizmetleri saðlayacak yasada deðiþiklik yaptýðý,
Büyükþehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi'nin arasýnda ise
önlem üretmek yerine "dosya savaþlarý" yaþandýðýna dikkat
çekildi.
Açýklamada "Her iki örnekten hareketle imar sorunlarýnýn
çözümünde affedici olmamalýyýz. Sorunlarý mesleki
çözümlemeler ile ele almaz isek depremsellik riskini ortadan
kaldýramayýz. Bu tip binalarýn içinde yaþanýyor olmasý teknik
riskleri ortadan kaldýrmýyor. Aksine çözüm üretme sorumluluðu yüklüyor. Her iki konuda depremsellik açýsýndan riskler gözetilmeden ekonomik kaygýlar, duygusal yaklaþýmlar içeren siyasý
çözüm önerileridir" dendi. Açýkllmanýn sonounda 10 madde
halinde Bursa’da belediyeler ve Valilik tarafýndan yapýlmasý
gereken mesleki, teknik ve bilimsel çalýþmalar sýralandý.
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ÝKK’larda Yeni Dönem
Baþlýyor
ÝKK’larýn aldýðý kararlar doðrultusunda,
Adýyaman ÝKK Sekreterliði’ne Orman
Mühendisleri Odasý Adýyaman Ýl Temsilcisi
Mesut Seçilmiþ,
Artvin ÝKK Sekreterliði’ne Ýnþaat
Mühendisleri Odasý Artvin Ýl Temsilcisi
Zeki Polatdemir,
Çanakkale Ýl Koordinasyon Kurulu
Sekreterliði’ne Mimarlar Odasý Çanakkale
Þubesi Baþkaný Ünal Ömercioðlu,
Diyarbakýr Ýl Koordinasyon Kurulu
Sekreterliði’ne Ýnþaat Mühendisleri Odasý
Diyarbakýr Þubesi Yönetim Kurulu Üyesi
Tansel Önal,

HAZÝNE ARAZÝLERÝNÝN SATIÞI YASASI KAPSAMINDA KURULAN DEÐER
TESPÝT KOMÝSYONLARINDA YER ALAN ÝKK’LARIMIZLA ANKARA’DA BÝR
TOPLANTI YAPILDI.

HAZÝNE ARAZÝLERÝ
TOPLANTISI YAPILDI.
4706 sayýlý “Hazineye Ait Taþýnmaz Mallarýn Deðerlendirilmesi ve Katma Deðer
Vergisi Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun”un 1.Maddesinin (c) bendi
uyarýnca oluþturulan deðer tespit komisyonlarýnda “Türk Mühendis ve Mimar Odalarý
Birliði Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri (taþra teþkilatý olmayan illerde Birlik tarafýndan
önerilen temsilci)’nin yeralmasý hükme baðlanmýþtý.
Yasada yer alan bu hüküm üzerine, TMMOB Yönetim Kurulu, 13 Ekim 2001 tarihli
toplantýsýnda konu ile bir dizi kararlar alarak bu konuda ÝKK’lar tarfýndan uygulanacak
ilke ve kurallarý tespit etti.
Hazine arazilerinin satýþýna karar verilirken, satýþa iliþkin deðer tespitinde aranacak
kriterlerin kamu yararýna çalýþmalarýmýzý tamamlayýcý bir anlayýþla yürütülebilmesi
için Yönetim Kurulu kararý çerçevesinde çalýþmalara baþlandý.

Samsun ÝKK Sekreterliði’ne Mimarlar
Odasý Samsun Þubesi II.Baþkaný Selami
Özçelik,

Ýlgili Odalarýmýzýn katýlýmýyla oluþturulan çalýþma grubunun sekreteryasý Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odasý tarafýndan oluþturulan “Satýþý Önerilen Parselin
Satýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý” formuna uygun olarak inceleme ve hazýrlýk yapýlmasý
çalýþma grubu tarafýndan karara baðlanarak, bu form ÝKK’lara gönderildi.

TMMOB Yönetim Kurulu tarafýndan
atandýlar.

Deðer tespit komisyonlarýnda yer alan ÝKK’larýmýzýn sekreterleri veya temsilcilerinin
katýlýmýyla bu süreç hakkýnda bilgi alýþveriþinde bulunmak ve TMMOB perspektifini
ülke çapýnda bir bütünlük içinde uygulamak amacýyla 9 Mart 2002 tarihinde Ankara’da
TMMOB merkezinde bir toplantý düzenlendi.

Arkadaþlarýmýza yeni görevlerinde
baþarýlar diliyoruz.
KIRKLARELÝ ÝL KOORDÝNASYON KURULUMUZ

“KIRKLARELÝ’NDE HAVA KÝRLÝLÝÐÝ,
ETKÝLERÝ, NEDENLERÝ VE ÇÖZÜM
ÖNERÝLERÝ”
konulu bir panel düzenledi.
Panel Kimya Mühendisleri Odasý temsilciliði
tarafýndan hazýrlanan sunuþla açýldý.
Panele konuþmacý olarak katýlan ÝKK
sekreterimiz Hakan Havancýlar, Hüseyin
Kahraman, Ahmet Zaimler, Salim Yýldýz
konunun nedenleri üzerine teknik
analizlerden oluþan ve çözüm önerileri içeren
konuþmalar yaptýlar.
Panel sonucu oluþturulan Sonuç Bildirgesinde
5 baþlýk atýnda hava kirliliðine iliþkin ölçüm
deðerleri, hava kirliliði sonucu oluþan ekolojik
dengelerin insan ve çevre saðlýðýný etkilediði,
hava kirliliðinin kaynaklarý, alýnmasý gereken
önlemler, hava kirliliðinin kamuoyuna
açýklanmasý gerekliliði vurgulandý.

Harita ve Kadastro ve Ýnþaat Mühendisleri Odalarý ile Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Manisa,
Þanlýurfa, Adana, Aydýn ve Bursa Ýl Koordinasyon Kurullarý Sekreterleri’nin katýldýðý
Hazine Arazilerinin Satýþýna iliþkin yapýlacak çalýþmalarla ilgili “Satýþý Önerilen Parselin
Satýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý” konusunda ortaya çýkan sorunlar, ÝKK’lar ile iletiþim
ve koordinasyon konularýnýn görüþüldüðü toplantýya Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odasý Baþkaný Hüseyin Ülkü baþkanlýk etti.
KONU ÝLE ÝLGÝLÝ TMMOB YÖNETÝM KURULU KARARI
Hazine Arazilerinin Satýþý Yasasýnýn deðer tespit komisyonlarýnda görevlendirdikleri ÝKK
Sekreterlerinin çalýþma esaslarýnýn belirlenmesine, bu alandaki kamu yararýna
çalýþmalarýmýzýn ayrýntýlý olarak hazýrlanmasý amacýyla:
a. TMMOB düzeyinde bir üst kurulun oluþturulmasýna, üst kurulda Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odasý, Ýnþaat Mühendisleri Odasý, Mimarlar Odasý, Orman Mühendisleri
Odasý, Peyzaj Mimarlarý Odasý, Þehir Plancýlarý Odasý ve Ziraat Mühendisleri Odasý
temsilcilerinin ve bu kurulun gerekli gördüðü diðer Odalarýn yer almasýna, kurul
sekreterliðinin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý tarafýndan yürütülmesine,
b. Kurulun, ÝKK Sekreterlerinin çalýþmalarýný nasýl yürüteceklerine iliþkin bir yönerge
hazýrlamasýna, yönergenin yürürlüðe konulmasý için Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,
c. Ýlgili ÝKK bünyesinde inceleme kurullarýnýn oluþturulmasýna, bu kurullarda yukarýda
belirtilen Odalarýn yaný sýra deðer tespiti yapýlan arazinin özelliklerine göre ilgili diðer
Odalarýn birimlerinin katýlýmýnýn saðlanmasýna,
d. ÝKK Sekreterlerinin ilgili inceleme kurullarýnýn raporu olmadan toplantýlara
katýlmamalarýna ve Komisyonlarda inceleme kurullarýnýn raporlarý doðrultusunda görüþ
belirtmelerine,
e. ÝKK olmayan yerlerde satýþ durumunda, o ildeki ilgili birimlerle benzer bir çalýþmanýn
yapýlmasýnaoybirliðiylekararverildi.
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TMMOB
GÜNCESÝ
1 Þubat- 31 Mart 2002

2 Þubat Cumartesi
 TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa M.Atagün ve
Nüvit Soylu Gýda Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Genel
Kuruluna katýlarak örgütlülük ve dayanýþma konusunda
görüþlerini açýkladýlar.

3 Þubat Pazar

Türkiye Sivil Toplum Kuruluþlarý Eþgüdüm Derneði’nin
kuruluþ toplantýsýna Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa M.Atagün
ve Nüvit Soylu katýlarak TMMOB’nin örgütlülük anlayýþý
açýklandý.

TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Oðuz Gündoðdu,
Nüvit Soylu, Mustafa M.Atagün ÝTÜ Taþkýþla binasýnda
düzenlenen Prof.Dr.Aykut Barka’nýn cenaze törenine katýlarak,
aný defterini imzaladý.


4 Þubat Pazartesi
Afyon - Sultandað depremi nedeniyle, Birlik Baþkanýmýz
Kaya Güvenç'in baþkanlýk ettiði, TMMOB II. Baþkaný Dursun
Yýldýz, Yönetim Kurulu üyeleri Oðuz Gündoðdu ve Hakký Atýl
ve Genel Sekreter Yardýmcýsý E.Serdar Karaduman’dan oluþan
TMMOB Heyeti, bölgede bulunan Birliðimize baðlý
Odalarýmýzýn temsilcilerinin de katýlýmýyla Afyon Sultandaðý,
Eber ve Çay yerleþimlerinde ön inceleme ve gözlemlerde
bulundu.


5 Þubat Salý

Afyon Sultandað depremini yerinde incelyen TMMOB
Heyetinin ön incelemelerde ulaþtýðý sonuçlar TMMOB
Baþkaný Kaya Güvenç tarafýndan bir basýn toplantýsý ile
kamuoyuna açýklandý. Basýn toplantýsýna Jeofizik Mühendisleri
Odasý Baþkaný Ýbrahim Aydýn ve Jeoloji Mühendisleri Odasý
Baþkaný Aydýn Çelebi de katýlarak açýklamalarda bulundular.

6-7 Þubat Çarþamba/Perþembe

Kýbrýs Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði
(KTMMOB)'nin 6-8 Þubat 2002 tarihleri arasýnda Lefkoþa'da
düzenlemiþ olduðu "Çaðdaþ Kentler ve Yerel Yönetimler
Sempozyumu"na katýlan TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç
baþkanlýðýndaki Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Yeþil ve Genel
Sekreter M. Fikret Özbilgin’den oluþan TMMOB Heyeti,
Kýbrýs'ta çeþitli görüþmelerde bulundu.

Heyetimiz 7.2.2002 Perþembe günü KTMMOB Genel
Baþkaný Ahmet Ulaþ ve TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç'in ortak
basýn açýklamasý sonrasý Türkiye'ye döndü.

8 Þubat Cuma
 Özgürlük ve Dayanýþma Partisi Genel Baþkaný Ufuk Uras
ve beraberindeki heyet TMMOB’ni ziyaret etti. Birlik
Baþkanýmýz bulunduðu ziyarette ÖDP Heyeti, “Ýþ Güvencesi
Yasasý” ile ilgili görüþlerini anlatarak, bu konuda yürüttükleri
imza kampanyasý ile ilgili olarak bilgiler verdi.

Emek Platformu Baþkanlar Kurulu toplantýsý yapýldý.
Toplantýya Birlik Baþkanýmýz Kaya Güvenç ve Genel
Sekreterimiz M.Fikret Özbilgin katýldýlar.

9 Þubat Cumartesi

TMMOB Petrol Mühendisleri Odasý ve Ziraat
Mühendisleri Odasý Genel Kurullarý yapýldý. TMMOB Ziraat
Mühendisleri Odasý Genel Kurulu’na katýlan TMMOB Baþkaný
Kaya Güvenç son geliþmelere yönelik görüþlerini içeren bir
konuþma yaptý.TMMOB Petrol Mühendisleri Odasý Odasý
Genel Kurulunda ise Birlik Baþkanýmýz Kaya Güvenç’in
gönderdiði yazýlý mesaj okundu.

13 Þubat Çarþamba
 F tipi cezaevleri ile ilgili gözlem ve görüþlerini kamuoyu
ile paylaþtýklarý gerekçesiyle açýlan davada Devlet Güvenlik
Mahkemesi’nde 3 yýl 9 ay ceza alan KESK’e baðlý T.Yargý-Sen
Yöneticileri ile ilgili olarak yapýlan kahvaltýlý basýn toplantýsýna
TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç katýldý.
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14 Þubat Perþembe

T.Yargý-Sen’in Yargýtay’da görülmekte olan temyiz
duruþmasýna TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç katýldý.

15 Þubat Cuma


Dünya Gazetesi’nin düzenlemiþ olduðu Ankara
Buluþmasýna TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç katýldý.

2 Mart Cumartesi

TMMOB II. Mühendislik ve Mimarlýk Kurultayý Yürütme
Kurulu toplantýsý yapýldý.




1 Mart Cuma

TMMOB Yüksek Onur Kurulu toplantýsý yapýldý.

16 Þubat Cumartesi

TMMOB Maden Mühendisleri Odasý, Metalurji
Mühendisleri Odasý ve Tekstil Mühendisleri Odasý Genel
Kurullarý yapýldý. TMMOB Maden Mühendisleri Odasý ve
Metalurji Mühendisleri Odasý Genel Kurullarý’na katýlan
TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç son geliþmelere yönelik
görüþlerini içeren konuþmalar yaptý. TMMOB Tekstil
Mühendisleri Odasý Genel Kurulu’nda ise Birlik Baþkanýmýz
Kaya Güvenç’in gönderdiði yazýlý mesaj okundu.

27 Þubat Çarþamba
Emek Platformu Teknik Komite toplantýsý yapýldý.
Toplantýda önümüzdeki dönem için program taslaðý
oluþturlmasý için görüþmeler yapýldý. Toplantýya Genel Sekreter
Yardýmcýsý E.Serdar Karaduman katýldý.



Çevre Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen Dünya
Sürdürülebilir Kalkýnma Zirvesi (Rio+10) Ulusal Hazýrlýk
Bilgilendirme Toplantýsý’na Yönetim Kurulu Üyeleri Nüvit
Soylu ve Ethem Torunoðlu katýldý.

Avrupa Birliði Konvansiyan Hazýrlýk Toplantýsý’na
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ýsmail Küçük katýldý. Avrupa
Birliði’nin geleceðine dair aday ülkelerin taleplerinin gündeme
alýnmasýna iliþkin AB tarafýndan önerilen hazýrlýk toplantýlarýnýn
ilki olan bu toplantýda katýlýmcýlar (sivil toplum örgütleri ve
kiþiler) kendi alanlarýna dair görüþleri dile getirmiþlerdir.
Birliðimiz adýna,

a) AB uyum yasalarý çerçevesinde çýkarýlan ve çýkarýlacak
olan yasalarýn ülkemiz gerçekleri göz ardý edildiði sürece çözüm
olarak görülmemesi gerektiði,
b) Ülkemizde sürekli olarak altyapýsý olmayan m ühendislik
fakültelerinin açýldýðý,
c) AB uyum süreci tartýþmalarýnda ülkemizde kamusal alanýn
unutulduðu,
d) AB uyum süreci tartýþmalarýnda ülkemizde enerji, sanayi,
çevre, þehirleþme gibi alanlarda AB’de olmadýðý þekilde kabul
edilemeyecek bir yöne doðru kayýldýðý,
konularýnda hatýrlatmalar yapýlmýþtýr.

 TMMOB Fizik Mühendisleri Odasý, Gemi Mühendisleri
Odasý ve Orman Mühendisleri Odasý Genel Kurullarý yapýldý.
TMMOB Orman Mühendisleri Odasý Genel Kurulu’na katýlan
TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç açýlýþta bir konuþma yaparak
güncel konulara ve örgütlülüðümüze iliþkin görüþlerini açýkladý.
Genel Kurula Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin’de katýldý.
TMMOB Fizik Mühendisleri Odasý ve Gemi Mühendisleri
Odasý Genel Kurullarýnda ise Birlik Baþkanýmýz Kaya Güvenç’in
gönderdiði yazýlý mesaj okundu.

TÜBÝTAK’ta yapýlan Vizyon 2023; Bilim ve Teknoloji
Stratejileri, Teknoloji Öngörüsü Projesi Çalýþtay Programý
toplantýsýna TMMOB Yönetim Kurulu üyesi ve Bilim ve
Teknoloji Politikalarý Çalýþma Grubu sorumlusu Ekrem Poyraz
ve Çalýþma Grubu üyesi Nezahat Tezel katýldýlar.

3 Mart Pazar

Ýnsan Haklarý Derneði Karadeniz Ereðli Þubesi’nin
düzenlemiþ olduðu ve Yöneticiliðini Ýnsan Haklarý Derneði
Baþkaný Hüsnü Öndül’ün yaptý “Yoksulluk Ýnsan Haklarý
Ýhlalidir, Kriz ve Krizin Toplumsal Boyutlarý” konulu panele
TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç, DÝSK Dev-Maden-Sen Genel
Baþkaný Çetin Uygur ve Bilgi Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý
Erol Katýrcýoðlu konuþmacý olarak katýldý.

6 Mart Çarþamba

TMMOB Maden Mühendisleri Odasý’nýn yeni Yönetim
Kurulu Üyeleri Birliðimizi ziyaret etti. Toplantýda genel konular
ve öncelikle “Maden Kanunu”nda yapýlmak istenen deðiþiklikler
görüþüldü.

7 Mart Perþembe

TMMOB, KESK ve TTB olarak 631 sayýlý KHK ile ilgili
olarak “Eþit Ýþe Eþit Ücret” etkinlikleri kapsamýnda Ortak Basýn
Açýklamasý yapýldý.

8 Mart Cuma
 Kamuda çalýþan üyelerimizin ücretlerine iliþkin 631 sayýlý
KHK ile yapýlmak istenen iyileþtirmelerle ilgili olarak TMMOB
Basýn Açýklamasý yaptý.

Türk Müþavir Mühendis ve Mimarlar Birliði Derneði
Genel Kurulu’na katýlan TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç konuk
konuþmacý olarak son geliþmelere iliþkin TMMOB görüþlerini
aktardý.
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9 Mart Cumartesi

TMMOB Gemi Makinalarý Ýþletme Mühendisleri Odasý
ve Gýda Mühendisleri Odasý Genel Kurullarý yapýldý. TMMOB
Gýda Mühendisleri Odasý Genel Kurulu’nda katýlan TMMOB
Baþkaný Kaya Güvenç açýlýþta bir konuþma yaptý. Gemi
Makinalarý Ýþletme Odasý Genel Kurulunda ise Birlik Baþkanýmýz
Kaya Güvenç’in gönderdiði yazýlý mesaj okundu.

Harita ve Kadastro ve Ýnþaat Mühendisleri Odalarý ile
Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Manisa, Þanlýurfa, Adana, Aydýn ve
Bursa Ýl Koordinasyon Kurullarý Sekreterleri’nin katýldýðý
Hazine Arazilerinin Satýþýna iliþkin yapýlacak çalýþmalarla ilgili
“Satýþý Önerilen Parselin Satýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý”
konusunda ortaya çýkan sorunlar, ÝKK’lar ile iletiþim ve
koordinasyon ve kamuda çalýþan üyelerimizin ücret
sorunlarýndaki son geliþmelerin görüþüldüðü toplantý yapýldý.
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Baþkaný Hüseyin
Ülkü’nün baþkanlýk ettiði toplantýya TMMOB Yönetim Kurulu
Üyesi Ýsmail Küçük katýldý.



DÝSK/Dev.Maden-Sen, TTB ve TMMOB/ÇMO iþbirliði
ile sürdürülen ve SDC (Ýsviçre Kalkýnma ve Ýþbirliði Ajansý)
tarafýndan desteklenen Türkiye’de Madencilik Sektöründe; Ýþ
Kanunu, Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði, Madencilik ve Çevre
Standartlarý konulu toplantýya TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Ethem Torunoðlu katýldý.

11 Mart Pazartesi
 Jeoloji Mühendisleri Odasý’nýn düzenlemiþ olduðu Türkiye
Jeoloji Kurultayý’na TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç, Genel
Sekreteri M.Fikret Özbilgin, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakký
Atýl ve Ýsmail Küçük katýldý. Kurultay açýlýþýnda bir konuþma
yapan TMMOB Baþkaný, Maden Kanununda yapýlmak istenen
deðiþiklere, kamuda çalýþan mühendis ve mimarlarýn ücret
sorunlarýna ve son geliþmelere iliþkin TMMOB görüþlerini
açýkladý.

12 Mart Salý
 Filistin Büyükelçisi Fouad Yaseen’i ziyaret eden TMMOB
Baþkaný Kaya Güvenç, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa
M.Atagün, Celal Beþiktepe, Serdar Ö.Kaynak, Cemalettin
Küçük, Ýsmail Küçük, Feray Salman, Genel Sekreter M.Fikret
Özbilgin ve Ýnþaat Mühendisleri Odasý Genel Sekreteri Þevket
Çorbacýoðlu’ndan oluþan TMMOB Heyeti, Filistin’e yönelik
saldýrýlar konusunda Filistin Devlet Baþkaný Yaser Arafat’a
iletilmek üzere destek mesajý içeren bir mektup sunarak basýn
açýklamasý yaptý.

“Ýpekyolu Vadisi Serbest Bölgesi’nin Kurulup Ýþletilmesine
Dair” Bakanlar Kurulu kararýnýn iptali ve yürütmenin
durdurulmasý istemiyle TMMOB’nin açmýþ olduðu davada
Danýþtay Ýdari Dava Daireleri’nin vermiþ olduðu itiraz yoluyla
Anayasa Mahkemesi’ne baþvurulmasý ve kararýn yürütülmesinin
durdurulmasý kararý üzerine geliþmeleri ve konuyu aydýnlatýcý
basýn açýklamasý yapýldý. TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç’in

basýn açýklamasý sonrasýnda bölgede inceleme ve çalýþmalarda
bulunan Yönetim Kurulu ve Çalýþma Grubu üyeleri Celal
Beþiktepe ve Cemalettin Küçük toplantýya katýlanlara ayrýntýlý
açýklamalarda bulundular.


TMMOB Denetleme Kurulu toplantýsý yapýldý.

13 Mart Çarþamba
 KESK Ankara Þubeler Platformu, Ankara Tabip Odasý ve
TMMOB Ankara Ýl Koordinasyon Kurulu’nun 631 sayýlý KHK
ile ilgili olarak Güvenpark’ta düzenlemiþ olduðu Kitlesel Basýn
Açýklamasý’na TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç, Yönetim Kurulu
üyeleri ile Odalarýmýzýn Baþkan ve Yöneticileri ile üyelerimiz
katýldý.
 Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanun Tasarýsý’nýn
TBMM Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu’nda
görüþülmeye baþlanýlmasý üzerine Komisyon toplantýsýna
TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç, II. Baþkan Dursun Yýldýz, Genel
Sekreter M. Fikret Özbilgin ve çalýþma grubu üyesi M. Sýtký
Çiðdem katýlarak tasarýya iliþkin TMMOB görüþleri komisyon
üyelerine ilettiler.

Ayný gün Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý’nda
Bakanlýk, Hazine Müsteþarlýðý Yabancý Sermaye Dairesi
temsilcileri ve TMMOB’nin katýlýmýyla yapýlan toplantýya
TMMOB Genel Sekreteri M.Fikret Özbilgin, Çalýþma Grubu
üyeleri M.Sýtký Çiðdem ve Þirin Gülcen Eren katýldý.

14 Mart Perþembe
 Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanun Tasarýsý’nýn
görüþüldüðü TBMM Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler
Komisyonu toplantýsýna TMMOB yetkilileri katýldý.
 Müteahhitler Birliði Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Enver
Haydaroðlu Birliðimizi ziyaret etti. Birlik Baþkanýmýzýn katýldýðý
görüþmede aðýrlýkla Yapý Denetimi üzerinde görüþmelerde
bulunuldu.

15 Mart Cuma
 Ankara Çevre Koruma Vakfý Mütevelli Heyet toplantýsýna
TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç katýldý.

16 Mart Cumartesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odasý, Çevre
Mühendisleri Odasý, Jeoloji Mühendisleri Odasý ve Þehir
Plancýlarý Odasý Genel Kurullarý yapýldý. TMMOB Makina
Mühendisleri Odasý Genel Kurulu’na katýlan TMMOB Baþkaný
Kaya Güvenç son geliþmelere ve sektöre yönelik TMMOB
görüþlerini içeren bir konuþma yaptý. TMMOB Çevre
Mühendisleri Odasý, Jeoloji Mühendisleri Odasý ve Þehir
Plancýlarý Odasý Genel Kurullarýnda ise Birlik Baþkanýmýz Kaya
Güvenç’in gönderdiði yazýlý mesaj okundu.
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 TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Genel Kurulu’nun
aldýðý karar uyarýnca temsili bir kurul Baþbakanlýk Binasýna
kadar yürüyerek “eþit iþe eþit ücret kararnamesini” protesto
etti. Kurula TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç eþlik etti.

18 Mart Pazartesi
 Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanun Tasarýsý’nýn
görüþüldüðü TBMM Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler
Komisyonu toplantýsýna, TMMOB yetkilileri katýldý.

23 Mart Cumartesi


TMMOB Yönetim Kurulu Toplandý.



TMMOB Yüksek Onur Kurulu toplantýsý yapýldý.


TMMOB II.Mühendislik ve Mimarlýk Kurultayý
Düzenleme Kurulu toplantýsý yapýldý. Düzenleme Kurulu’nda,
Kurultayýn TMMOB Genel Kurulu’ndan sonraki bir tarihte
yapýlmasýna karar verildi.

26 Mart Salý

19 Mart Salý

Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanun Tasarýsý
hakkýnda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Müsteþarý Fikri
Þahin ile görüþen TMMOB Baþkaný ve Genel Sekreteri, tasarýya
iliþkin TMMOB görüþ, öneri ve taleplerini iletti.
 Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanun Tasarýsý’nýn
görüþüldüðü TBMM Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler
Komisyonu toplantýsýna TMMOB yetkilileri katýldý.

TKP adýna Birliðimizi ziyaret eden Arif Basa Nazým
Hikmet’in eserlerinin yayýn haklarýyla ilgili parti görüþleri ile
Siyasi Partiler Yasasý’ndaki Komünist Parti Yasaðýna iliþkin
baþlattýklarý kampanya hakkýnda Yürütme Kurulu üyelerine
bilgi sundu.

20 Mart Çarþamba
 Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanun Tasarýsý’nýn
görüþüldüðü TBMM Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler
Komisyonu toplantýsýna, TMMOB yetkilileri katýldý.

Orman Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi ve Orman
Fakültesi Dekanlýðý’nýn düzenlemiþ olduðu Orman Fakültesi
Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kenan Ok’un yöneticiliðini yaptýðý
“Meslek Örgütleri ve Toplumdaki Yeri” konulu panele
TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç, Mimarlar Odasý Baþkaný
Oktay Ekinci ve Elektrik Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi
eski Baþkaný Ünal Erdoðan katýldý.

TMMOB Ýstanbul Ýl Koordinasyon Kurulu’nun PERPA
Yönetiminin talebi üzerine düzenlemiþ olduðu ve yöneticiliðini
ÝKK Sekreteri Münir Aydýn’ýn yaptýðý Ýnþaat Mühendisleri
Odasý Ýstanbul Þubesi Baþkaný Cemal Gökçe, Jeofizik
Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Baþkaný Oðuz Gündoðdu
ve Jeoloji Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Baþkaný Yýldýrým
Güngör’ün konuþmacý olduðu panele katýlan TMMOB Baþkaný
Kaya Güvenç açýlýþta bir konuþma yaparak görüþlerini aktardý.

21 Mart Perþembe
Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanun Tasarýsý’nýn
görüþüldüðü TMMOB yetkililerinin de katýlarak görüþlerini
ilettiði ancak kabul görmediði TBMM Saðlýk, Aile, Çalýþma ve
Sosyal Ýþler Komisyonu toplantýsýnda Tasarý kabul edildi.



Çevre Bakanlýðý’nýn Türkiye’de ÇED Direktifinin
Uyumlaþtýrýlmasý ve Uygulanmasý Projesi (MATRA) tanýtýmýný
toplantýsýna Yönetim Kurulu Üyemiz Nüvit Soylu ve Ethem
Torunoðlu katýldý.

28 Mart Perþembe
 MPM 41. Genel Kuruluna TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç,
Genel Sekreter M. Fikret Özbilgin ve Yönetim Kurulu
Üyelerimiz Celala Çoban, Ekrem Poyraz ve Nüvit Soylu katýldý.


TMMOB Ödülleri Seçici Kurullar ortak toplantýsý yapýldý.

29 Mart Cuma

F tipi cezaevlerinde ve diðer cezaevlerinde sürmekte
olan ölüm soruçlarýyla ilgili Ýnsan Haklarý Derneði’nde
Demokratik Kitle ve Meslek Örgütleri ile Tutuklu ve Hükümleri
yakýnlarý Dernekleri’nin katýldýðý toplantýya Genel Sekreter
M.Fikret Özbilgin katýldý.

30 Mart Cumartesi
 TMMOB II . Baþkaný Dursun Yýldýz NTV televizyonunda
“Doðru Tercih” programýna katýlarak TMMOB’nin
Mühendislik ve Mimarlýk Eðitimi Raporu sonuçlarý ile ilgili
açýklamalarda bulundu ve mühendislik-mimarlýk eðitimindeki
tercihler konusunda sorularý yanýtladý.

http://www.tmmob.org.tr

web sayfamiz
düzenli olarak

güncelleniyor...

TMMOB_ILETISIM Listesine kaydolun.
TMMOB’den haberler, bültenler, web sayfasýnda yapýlan
güncellemelerden haberdar olun...
TMMOB_ÝLETÝSÝM listesine üye olmak için gsekreter@tmmob.org.tr adresine epostanýzý, adýnýzý, üye olduðunuz oda veya mesleðinizi ve bulunduðunuz ili belirten bir
e-posta atmanýz yeterli....
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