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1 Mayıs bayramı-mız kutlu 
olsun.

Dünya emekçilerinin birlik, 
mücadele ve dayanışma günü 
kutlu olsun.

Bugün, işçilerin, çalışanların 
uzun bir hak arama mücadele-
sinin ürünüdür. Ama her geçen 
gün daha açıkça görülmektedir 
ki, sermayenin kar hırsının sonu 
yoktur. 

İki kuruş fazla kar için mily-
onlarca insanı işsizliğe, açlığa, 
yoksulluğa sürüklemek sermaye 
için olağan bir uygulamadır. 

Son buldukları sihirli sözcük küreselleşmedir. Küreselleşme 
demek emekçilerin yüzyılı aşkın bir mücadeleyle elde ettikleri 
hakların geri alınması demektir. 

Ülkemizde ise küreselleşme daha da ağırdır. Ülkemiz tam 
bir sömürge haline getirilmek istenmektedir.

Önce üretimi çökerttiler. Sonra sermayeden vergi almak 
yerine onlardan yüksek faizlerle borç para aldılar. Sonra sosyal 
devlet adına ne varsa ortadan kaldırmaya yöneldiler. Bu ülkenin 
bu halkın malı olan tesisleri, varlıkları birer birer sattılar. Tahkim 
yasaları çıkardılar. 

Karlarına kar kattılar. Ama saadet zinciri süremezdi. Sürme-
di. Krizler oldu. Krizlerin faturasını emekçilere kestiler. İşlerinden 
ettiler. Ücretlerini düşürdüler. Parası olmayana yaşama hakkını 
bile çok gördüler. 

Siyasi iktidar diyor ki: “ben sermayeyi ürkütemem.” 
Ürkütemez, çünkü bu siyasi iktidar sermayenn iktidarıdır. Bu 
iktidarın dinlediği tek şey ulus ötesi sermayenin sesidir. Onun 

yerli ortaklarının sesidir, bu soy-
gun düzeninden pay alanların 
sesidir. Siyasi iktidarın kulakları 
milyonların insanca yaşam 
taleplerine tıklıdır. F Tipi 
Cezaevleri’ndeki ölümlere gözleri 
kapalıdır.

Oysa herkes şunu çok iyi bil-
melidir: bu ülkenin de, bu ülkede 
yaratılan değerlerin de esas sahibi 
emekçilerdir, bizleriz.

Emek Platformu işte son krizde 
de bunu bir kez daha anlatmıştır. 
Demiştir ki “krizin nedeni ülkemize 

dayatılan ulus ötesi sermayenin politikalarıdır. IMF-Dünya 
Bankası politikalarıdır. Krizden çıkmak için IMF-Dünya Bankası 
politikalarını bırakın. Üç-beş dolar için ulus ötesi sermayeyi ikna 
etmekten vazgeçin. Bu ülkeyi satmaktan vazgeçin. Yüzünüzü 
kendi toplumsal dinamiklerinize dönün. Demokrasiyi hayata 
geçirin. Rant yerine üretim ekonomisini uygulayın.”

Emek Platformu programını böyle söylüyor. Şimdi: 
• Şimdi bu Programı bütün ülkeden halkımıza anlatma 

zamanıdır, 
• Şimdi emekçi sınıfların birliktelikleri sürdürme, bu 

birliktelikleri genişletme ve pekiştirme zamanıdır,
• Şimdi örgütlülüğümüzü güçlendirme zamanıdır,
• Şimdi sömürüye, işsizliğe, yoksulluğa, yolsuzluğa son 

verme zamanıdır,
• Şimdi bu programı hayata geçirmek için, bağımsız ve 

demokratik bir Türkiye yaratmak için siyasete müdahale etme 
zamanıdır.

Bayramımız kutlu olsun. 

Ankara’daki 1 Mayýs yürüyüþü Sýhhiye Toros Sokak’tan saat 10:00’da baþladý. Tandoðan’daki 
mitingde yaklaþýk 10 bin kiþi vardý. Miting alanýnda konuþma yapan TMMOB Yönetim Kurulu 

Baþkaný Kaya GÜVENÇ þunlarý söyledi;

1 MAYIS’TA
ALANLARDAYDIK

1 MAYIS’TA
ALANLARDAYDIK
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Bu ülkenin eliyle ve aklıyla üreten çalışanları ve emeklileri , MER-
HABA!

Bugün Türkiye’nin dört bir yanında yüz binlerce insan; kadınıyla 
erkeğiyle, işçisiyle,kamu çalışanlarıyla, emeklisiyle, işsiziyle, doktoru, 
mühendisi, veterineri, muhasebecisiyle alanlarda.

Bugün yüz binler hakkını istiyor.
Bugün yüz binler hesap soruyor.
Bugün yüz binler yolsuzluğa ve yoksulluğa hayır! Diyor.
Bize yıllardır sabredin dediler. Önce kemer sıkacağız, sonra refah gel-

ecek dediler. Yıllardan beri aynı masalı dinliyoruz. İktidardaki partiler, 
başbakanlar, bakanlar değişiyor, ama masal aynı.

Hepsi bizim sıkıntılarımızı, sorunlarımızı çözme vaadiyle hükümet 
oldu.

Ama hepsi bizi değil sermayeyi, patronları kolladı.
Bu kez aldanmak istemiyorsak, taleplerimizi, haklarımızı sonuna kadar 

savunmaya devam etmeliyiz.
Yalanlara inanmak yerine, taleplerimizi haykırmalıyız.
Bize ülke batıyor diyecekler. Bize çocuklarımızın geleceği diyecekler. 

Bize işyerleriniz batıyor diyecekler.
Bunlardan kurtulmak için daha az ücret almaya, işsiz kalmaya, aşsız 

yaşamaya katlanın diyecekler.
Ama kendileri gönüllerince yaşamaya devam edecekler.
Bir ülke düşünün ki milyonlarca insanı işsiz. Bir ülke düşünün ki 

milyonlarca insanı açlık sınırında. Bir ülke düşünün ki insanların büyük 
çoğunluğu geleceğinden ümitsiz ve yine bir ülke düşünün ki, lüks 
otomobiller için kuyruğa girenler var. Bir ülke düşünün ki bayat ekmek 
arayanlar varken yedi gün yerine beş gün et yiyin diyerek insana öğüt 
veren, yoksullukla alay edenler var.

Soruyorum; bu ülkede huzur, bu ülkede çalışma barışı, bu ülkede 
umut olur mu?

Krizden kurtulmak, geleceğe umutla bakmak istiyorsak bu tabloyu 
değiştirmek zorundayız. Reçeteyi değiştirmek zorundayız

Emek Platformu’ nun Programı bellidir. Ülkeyi krize kim soktuysa 
bedelini de o ödemelidir.

Bankaları kim hortumluyorsa, bedelini o ödemelidir.
İç ve kısa vadeli dış borç ödemeleri yeniden takvimlendirilmelidir. 

Rant ekonomisi sona ermeli,kalkınmayı hedef alan ekonomik politikalar 
uygulanmalıdır. Rant gelirleri vergilendirilmelidir. Herkes servetine denk 
düşen vergi ödemelidir.

İş güvencesi derhal çıkmalı, işsizlik sigortasının kapsamı 
genişletilmelidir.

Ekonomik kriz gerekçesiyle işten çıkartmalar engellenmeli; bu konu-
larda çalışanların örgütleri söz ve karar sahibi olmalıdır.

Örgütsüz ve ucuz emeğe dayalı ekonomi politikalarından vazgeçil-
melidir. Tüm çalışanlara ve emeklilere insan onuruna yaraşır bir gelir 
sağlanmalıdır. Vergi kaçıran, sigortasız işçi çalıştıran kayıt dışı ekono-
minin üzerine gidilmelidir.

Kamu çalışanlarına ILO standartları çerçevesinde grevli toplu 
sözleşmeli sendikal haklar tanınmalıdır.

Toplumu tümüyle yoksullaştıran ,açlığa terk etme anlayışlarıyla yapılan 
tüm zamlar geri çekilmelidir.

Krizler ve enflasyon nedeniyle eriyen ücretlerimizdeki kayıplar derhal 
giderilmelidir. Resen emeklilikten vazgeçilmelidir.

Özelleştirmeler ve işten çıkartmalar derhal durdurulmalıdır. Devleti 
küçülteceğiz diyerek sosyal devleti yok eden politikalara son verilmelidir. 
Kriz koşullarında sosyal devlet daha da güçlü olmalıdır.

Yolsuzlukların üzerine kararlılıkla gidilmeli, başta siyasiler olmak 
üzere hangi kademede olursa olsun sorumluları açığa çıkarılmalı ve 
hesap sorulmalıdır.

Anayasa, siyasi partiler ve seçim yasaları derhal değiştirilmeli, 
demokratikleştirilme sağlanmalıdır.

Bütün bunları yaparsak sermaye kaçar diyebilirler. Bu dayatmaları kabul 
etmiyoruz. Kendilerine başka yaşayacak yer bulanlar bırakın gitsinler. Bu 
ülkenin sorunlarını çözebilecek yeterli potansiyeli vardır. 

Bugünkü hükümet bizlerin güvenini kazanacak hiçbir düzenleme 
yapmadı. Uyarılarımızı dinlemedi. 

Bizler bu taleplerin temsilcileri olarak Hükümet’e defalarca başvurduk. 
Üyelerimizin, halkın taleplerine kulak verin dedik. İktidar partileri bu 
talepleri duymazdan geldi. Bu partilerin liderleri sanki başka bir ülkede 
yaşıyor gibi davrandı.

Hükümet Emek Platformunun taleplerini dinleyip sorunlarımıza çözüm 
bulacağı yerde meşru ve demokratik taleplerimizi dile getirmeyi alanları 
yasaklayarak engellemeye çalışmaktadır.Emek Platformu Başkanlar Ku-
rulunun 13 mart 2001 tarihinde almış olduğu karar çerçevesinde bugün 
55 ilde etkinliklerimiz yapılırken 19. ilde bu etkinliklerimiz anlaşılmaz 
gerekçelerle yasaklanmıştır. 

Emek Platformu olarak yapacağımız mitinglerin yasaklanması, Hükü-
metin yanlış tutumunda ısrar ettiğini göstermektedir. Bu mitingleri 
düzenleyen örgütler yıllardır demokrasiyi savunmakta, alanlarda halkın 
taleplerini dile getirmektedir. Emek Platformunun yapacağı eylemleri 
yasaklamak Emek Platformu’nun sesini duymaktan korkmak demektir.

Hükümet sivil sıkıyönetim uygulamalarından derhal vazgeçmeli, bu 
uygulamalarla Emek Platformunu susturamayacağını anlamalıdır. 

Dünya ve ülkemiz tarihi halkın sesinden korkan siyasilerin siyasi 
ömrünün uzun olmadığını göstermektedir. Hükümet bu korkudan vaz 
geçmeli, Emek Platformu’nun taleplerini yerine getirmelidir.

Bugün ağzımızı kapatmak halkın taleplerini ortadan kaldırmaz.  Bizler 
Hükümetin değil, emeğiyle geçinen halkın temsilcileriyiz. Onlar istediği 
sürece alanlarda, sokaklarda olacağız.

Hükümet sesimize kulak vermeli.Emek Platformunun programını dik-
kate almalıdır. Hükümet demokratik ve meşru eylemleri yasaklayarak 
tepkileri ortadan kaldıracağını düşünmemelidir. Yasaklama yönündeki 
girişimler demokrasiyi ortadan kaldırır. Bu yöndeki kararları kınıyor, 
değiştirilmesini talep ediyoruz.

Siyasi iktidarlar IMF ve Dünya Bankasının önerilerini dinlemekten ve 
uygulamaktan vazgeçmelidir. Bu ülkeyi kurtaracak olan, IMF ve Dünya 
Bankası, onların önerileri değildir. Bu ülkeyi sermayenin programı değil, 
Emek Platformunun programı düze çıkaracak, Emek Platformu’ nun 
Programı kurtaracaktır.

Bize sırt çevirenlere sırtımızı dönmeliyiz. Bizi alanlarda, sokaklarda 
emniyet güçleriyle karşı karşıya getirmek isteyenlere dur demeliyiz.

Bunu başardığımız gün haklarımızı kazanmamız, taleplerimizi elde 
etmemiz mümkün olacaktır.

Bunu başardığımız gün, özgür ve demokratik bir ülkede; aşı, işi, umudu 
olan insanlar olarak yaşayacağız.

Bunu başardığımız gün, çocuklarımız için, geleceğimiz için korkmaktan 
vazgeçeceğiz.

Bunu başaracağımız inancıyla hepinizi saygıyla selamlıyoruz.

14 NÝSAN “YOLSUZLUÐA VE 
YOKSULLUÐA HAYIR” MÝTÝN-

GLERÝ
AÇIKLAMA METNÝ
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Emek Platformu Başkanlar Kurulu 18 Nisan 2001 tarihinde 
TMMOB Genel Merkezinde toplanmıştır.

14 Nisan 2001 Cumartesi günü, tüm engelleme çabalarına 
rağmen, 87 merkezde 1 milyona yakın çalışanın ve emeklinin 
katılımıyla tüm yurt çapında son derece başarılı eylemler tam bir 
disiplin ve coşku içinde, amacına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, bu meşru ve demokratik ey-
lemlere katılan ve Emek Platformu Programına çeşitli biçimlerde 
destek veren halkımıza, üyelerimize ve diğer kuruluşlara teşekkür 
etmektedir.

14 Nisan 2001 tarihinde Devlet Bakanı Kemal Derviş 
tarafından açıklanan program, ulusötesi sermayenin sözcüsü IMF 
ve Dünya Bankası’nın talepleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu 
program ülkemizin ve halkımızın hiçbir sorununu çözmeyecek 
ve aksine bu sorunları daha da ağırlaştıracaktır. Emek Platformu 
Başkanlar Kurulu, Türkiye’nin sorunlarının çözümünün Emek Plat-
formu Programının hayata geçirilmesinden geçtiğini kamuoyuna 
bir kez daha açıklamaktadır.

Emek Platformu dünyada ve Türkiye’de çalışanların 
sorunlarının dile getirildiği 1 Mayıs’ın bu yıl da yurt çapında 
alanlarda, gerçek amacına uygun bir biçimde kutlanacağı inancını 
taşımakta ve bu etkinlikleri desteklemektedir. Başkanlar Kurulumuz, 
1 Mayıs’ın bu yıl ücretli izinli hale getirilmesini ve daha sonra da 
12 Eylül 1980 öncesinde olduğu gibi genel tatiller içine alınmasını 
talep etmektedir. 

Emek Platformu, Başkanlar Kurulu’nun 13 Mart 2001 tari-
hinde aldığı karar doğrultusunda çalışmalarını ve etkinliklerini 
sürdürmektedir. Emek Platformu Programının kamuoyuna daha 
etkili bir biçimde tanıtılması doğrultusundaki çalışmalarımız 
yoğunlaştırılacaktır. 

18 Nisan 2001 tarihli Emek Platformu Başkanlar 
Kurulu Toplantısı sonrası yapılan basın açıklaması 

aşağıdaki gibidir;

Emek Platformu Başkanlar 
Kurulu Toplantısı Basın 

Açıklaması TMMOB 36. Dönem 2. Danýþma Kurulu toplantýsýnýn 2. si 
TÜRK ÝÞ Salonunda Birlik Yönetim, Denetim,Onur Kurullarý, TM-
MOB geçmiþ dönemler Yönetim Kurulu Baþkanlarý, Oda ve Þube 
Yöneticileri,Ýl Koordinasyon Kurulu sekreterleri ile TMMOB iþyeri 
temsilcilerinin katýlýmýyla 7 Nisan 2001 tarihinde Ankara’da yapýldý. 
250 kiþinin katýldýðý Danýþma Kurulu’nun açýlýþ konuþmasýnda  TM-
MOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç gerek emek platformu 
çalýþmalarý gerek ise TMMOB çalýþmalarý hakkýnda bilgilendirme 
yaparak ülkenin içinde bulunduðu kriz ortamý hakkýnda deðer-
lendirme yaptý.

Danýþma Kurulu üyeleri emek platformu çalýþmalarý hakkýnda 
TMMOB’ nin çalýþmalarýný olumlu karþýladýklarýný ifade ederek 
TMMOB’ nin bundan sonraki dönemdeki çalýþmalarý hakkýnda 
görüþ ve önerilerini sundular. 

 TMMOB danýþma kurulunda;

� TMMOB çalýþma gruplarýna daha fazla katýlýmýn saðla-
narak raporlarýn oluþturulmasý yönünde çalýþmalarýn yapýlmasý,

� Ülkemizde yaþanan kriz sonucunda iþsiz kalan Mühendis 
mimarlar hakkýnda Ýl Koordinasyon Kurullarý aracýlýðý ile bir çalýþma 
yapýlmasý,

� Emek Platformu çalýþmalarýnýn ve Emek Platformu 
Programýnýn üyelerimize anlatýlmasý için bölge toplantýlarýnýn 
yapýlmasý,

� TMMOB’nin çalýþmalarýnýn odalarýn katýlýmýyla zengin-
leþtirilmesi,

� Disiplinler arasý çaýlþmalarýn ortaklaþtýrýlarak yürütülm-
esi,

� Odalarýmýzýn TMMOB’ne olan sorumluluklarýnýn gecik-
tirilmeden karþýlanmasý,

önerileri yapýldý. 

yeni e-mail adreslerimiz
TMMOB’nin e-mail adresleri deðiþti. 

Yönetim Kurulu ve tüm yazýþmalar için; 
tmmob@tmmob.org.tr, Yönetim Kurulu Baþkaný 
için; baskan@tmmob.org.tr, Genel Sekreterlik 
için; gsekreter@tmmob.org.tr yayýn iþleri ve 
yayýnlarýmýz için; yayin@tmmob.org.tr,  adre-
slerini kullana-bilirsiniz.

TMMOB Danýþma Ku-
rulu Toplantýsý Yapýldý
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Enerji sektöründe yaþanan çok baþlýlýk ve yönetim krizi ülkemizi 
bir enerji krizinin eþiðine getirmiþtir. Krizin temel nedeni sektöre za-
manýnda ve yeterince yatýrým yapýlmamýþ olmasýdýr. Çözüm üretmek 
yerine kriz yaratmayý ve kriz ortamýnda kötü çözümleri önermeyi esas 
alan enerji bürokrasisi, iki temel argümaný esas almaktadýr. Birincisi, 
“ulusal enerji kaynaklarý yetersizdir; bu yüzden nükleer santral kur-
mak gerekir”. Ýkincisi, “yatýrým için kaynak yeterli deðildir; deðiþik 
finansman yollarýna baþvurmak gerekir”. Gerçekte bu iki argüman da 
doðru deðildir. Ülkemiz hidrolik potansiyelinin %30’unu, kömürünün 
%20'’sini, jeotermal potansiyelinin %2,97’sini kullanmýþ ve rüzgar 
potansiyelin ise ne kadar olduðunu bile tespit etmemiþken ulusal 
kaynaklarýn tükendiði savý doðru deðildir. Zaten nükleer santral 
tartýþmalarý olumlu bir þekilde sonuçlanmýþ ve nükleer felaketten 
þimdilik kurtulunmuþtur. Finansman konusunda ise Yap Ýþlet Devret 
(YÝD) ve Yap Ýþlet (YÝ) modellerine yönelinerek fahiþ fiyatlý, yirmi yýl 
süreli ve yüzde yüz alým garantili sözleþmeler yapýlarak TEAÞ’ýn borç 
bataðýna sürüklenmesine neden olunmuþtur. Bu konuda dýþ kaynak 
gelecek teranesiyle Anayasa bile deðiþtirilmiþ ve sözleþmelerde Anayasa 
deðiþikliði geriye doðru iþletilmiþ YÝ ve YÝD sözleþmeleri kamu denetimi 
dýþýna çýkarýlmýþtýr.

Son dönemlerde ise yine kriz gerekçe gösterilerek; Elektrik Müh-
endisleri Odasý ve Devlet Planlama Teþkilatý’nýn uyarýlarý dikkate 
alýnmadan, Belediye yetkisindeki imar planlarýna aykýrý bir þekilde ve 
baþta Gayri Sýhhý Tesislerle ilgili mevzuat olmak üzere Çevresel Etki 
Deðerlendirme (ÇED) Raporlarý yaptýrýlmayarak, Su Kirliliði Kontrol 
mevzuatý ve Hava Kalitesinin Korunmasý Yönetmeliði deðiþtirilerek 
Mobil Santrallar gündeme getirilmiþtir. Toplam kurulu güçleri 615 
MegaWatt olan 12 mobil santral kurulmasý için ihale yapýlmýþ ve 5 
yýl süreli YÝ sözleþmeleri imzalanmýþtýr.

Mobil Santrallar bir ihtiyaçtan kaynaklanmamaktadýr.

Yine bu yýl sonunda veya en kötümser olasýlýkla bir yýl sonra devreye 
girecek olan yeni doðal gaz santrallarý ile elektrik arzýnda bir fazlalýk 
oluþacaktýr. Dolayýsýyla Mobil Santrallara ihtiyaç yoktur. Hele hele 
bunlarla beþ yýl süreli yüzde yüz alým garantili sözleþmeler yapýlmasýna 
hiç gerek yoktur. Sanayi üretimindeki ciddi düþüþler nedeniyle ülke-
mizde elektriðe olan talepteki artýþ geçmiþ yýllar ortalamasýnýn çok 
altýnda gerçekleþmektedir.  

Mobil Santrallar çevre tahribatýna neden olacaktýr.

Mobil Santrallar  enerji literatüründe‘Sömürge Tipi Santral’ olarak 
nitelenmektedir. Bunun temel nedeni ise çevreye verdikleri yüksek 
tahribat ve birim maliyetlerinin çok yüksek olmasýdýr. Bu yüzdendir ki 
Mobil Santral ihalesinde bir hukuk skandalý yaratýlarak ÇED Raporu 
aranmamasý þartý getirilmiþtir. Eðer ÇED Raporu aransaydý bu santral-
lar gerekli izni alamayacaklardý.

Mobil Santrallara karþý tepkiler haklýdýr ve desteklenmelidir. 
Mobil Santrallerden vazgeçilmelidir.

Mobil Santrallar özellikleri nedeniyle kurulmasý düþünülen yörel-
erdeki kamuoyu tarafýndan haklý olarak tepkiyle karþýlanmaktadýr. 
Bartýn’da  Bartýn Çayý’nýn Karadeniz’e döküldüðü doðal SÝT alanýna 
Cengiz Enerji A.Þ. tarafýndan yapýlmasý düþünülen, 100 MW gücünde 
ve günde 550-600 Ton 6 numara fuel oil tüketecek olan Mobil San-
trala karþý içinde meslek kuruluþlarý, dernekler, üniversite öðretim 
üyeleri, muhtarlar, köylüler,  kitle örgütleri demokratik tepkilerini dile 
getirmiþler ve yerel kamu oyunda haklý tepkileri kabul görmüþtür. Bu 
tepkiler karþýsýnda 6 Nisan 2001 tarihinde Bartýn Valiliði’nin ev sa-
hipliðinde, santralý kuracak þirketin temsilcilerinin de içinde yeraldýðý, 
Bartýn Valisi, Bartýn Belediye Baþkaný, öðretim üyeleri, bürokratlar, kitle 
ve meslek örgütü temsilcileri, muhtarlar, yurttaþlar, yöre milletvekilleri, 
TEAÞ Çevre Koruma Daire Baþkaný’nýn da katýldýðý bir bilgilendirme 
toplantýsý düzenlenmiþtir.

Kamu adýna görev yapanlar, özel kuruluþlarýn hukukunu savun-
muþlardýr.

Toplantýda yabancý þirket temsilcilerinin tek taraflý ve gerçek dýþý 
açýklamalarýna ve maalesef þirket temsilcisi gibi konuþan TEAÞ Çevre 
Koruma Dairesi Baþkaný’na tepki göstererek bilimsel doðrularý söyleyen 
Bartýn Orman Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. Erdoðan ATMIÞ’a 
ve Elektrik Mühendisleri Odasý Bartýn Temsilcisi Mahmut DEMÝROK’a 
önce Bartýn Milletvekilleri müdahale etmiþ, TEAÞ Çevre Daire Baþkaný 
Metin YILDIRAN’da konuþmacýlarý yalancýlýkla suçlamýþtýr. Yerel televi-
zyon BTV’den tümüyle olmak üzere çeþitli ulusal TV’lerde de yayýnlanan 
toplantýda Bartýn Valisi Fatih ERYILMAZ’ýn Sayýn ATMIÞ’ý konuþurken 
azarlamasý ve aþaðýlayarak konuþmasýný engellemeye çalýþmasý ise ka-
bul edilir bir davranýþ deðildir.  

Kamu adýna görev yapan valiler her þeyden önce kamu hukukunu 
savunmak ve vatandaþýn demokratik haklarýný kullanmasýný saðla-
makla yükümlüdürler. Bu görevlerini yaparken hiç bir vatandaþa kötü 
davranmaya ve vatandaþlar arasýnda ayrým yapmaya hakký yoktur. 
Üzülerek izlediðimiz görüntülerden vatandaþýn bilgilenmesine yardýmcý 
olmasý gereken bir valinin maalesef bilgi edinme hakkýný engellemeye 
çalýþtýðýna þahit olduk.

Görevi gereði halkýný bilgilendirmek olan Yrd.Doç. Dr. Erdoðan 
ATMIÞ, Mahmut DEMÝROK ve Ziraat Mühendisleri Odasý Bartýn 
Temsilcisi Ayþe Sevtap UZUN’a karþý yapýlanlarý kýnýyor ve haklý 
tepkilerini destekliyoruz. Yaþananlarýn bir kez daha yaþanmamasý 
için olayýn takipçisi olduðumuzu belirtiyor,  Bartýn Valisi Sayýn Fatih 
ERYILMAZ’ý vatandaþlar arasýnda ayrým yapmamaya ve yabancý þir-
ket temsilcilerine gösterdiði hoþ görüyü kendi vatandaþýna göstermeye 
davet ediyoruz.

22 Nisan 2001 tarihinde, TMMOB Genel Sekreteri M. Fikret ÖZBÝLGÝN tarafýndan, Bartýn’da yapýlan açýklama 
aþaðýdaki gibidir;

BARTIN VALÝSÝ KÝMÝN TEMSÝLCÝSÝ?
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F-tipi cezaevlerine karşı sürdürülen ölüm orucu/açlık grev-
leri sonucu ölümler ve ölüm sınırına gelmiş olanların sayıları 
hızla artmaktadır. Hükümetin “hayata dönüş” operasyonu ve 
F-tipi cezaevlerini açarak cezaevi sorununa karşı almış olduğu 
tavrın sonuçları göstermiştir ki, tutuklu ve hükümlülerin insani 
taleplerinin bile gözardı edilmesi ölümlerin artmasına neden 
olmaktadır.

TMMOB ve bağlı Odaların Yönetim Kurulu Başkanları olarak, 
ölüm orucu/açlık grevi eylemlerinin daha fazla ölüm olmadan 
son bulması için öncelikle Adalet Bakanı’nı ve hükümeti F-tipi 
cezaevlerinde sürdürülmekte olan tecrit uygulamalarını ortadan 
kaldırmaya yönelik önlemleri almaya çağırıyoruz. Sorunların 
çözümü doğrultusunda   görüşmelerin tekrar başlatılmasını; 
Adalet Bakanı’nın 9 Aralık’ta kamuoyuna açıkladığı taahhütlerini 
yerine getirmesini talep ediyoruz.

Kaya GÜVENÇ
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı
Cihan DÜNDAR
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı
H.Ali YİĞİT
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı
R.Tansel TİMUR
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Başkanı
H.Şaban KOÇA
TMMOB Gemi Makina İşletme Mühendisleri Odası Başkanı
Recep HELVACI
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı
Hüseyin ÜLKÜ
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı
Muzaffer TUNÇAĞ
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı
Aydın ÇELEBİ
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı
Prof.Dr.Mürşit PEKİN
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Başkanı
Prof.Dr.Tevfik GÜYAGÜLER
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı
Mehmet SOĞANCI
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
Yusuf Ziya KAYIR
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Başkanı
Çetin GÜL
TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı
Oktay EKİNCİ
TMMOB Mimarlar Odası Başkanı
Salih SÖNMEZIŞIK
TMMOB Orman Mühendisleri Odası Başkanı
Mete TOPGÜDER
TMMOB Petrol Mühendisleri Odası Başkanı
A.Betül UYAR
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Başkanı
Necati UYAR
TMMOB Şehir Planlama M.Mühendisleri Odası Başkanı
Ziya ÖZEK
TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Başkanı
Prof.Dr.Gürol ERGİN
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı

HÜKÜMETE VE KAMUOYUNA

F Tipi Cezaevleri sorununa ilişkin olarak TMMOB 
ve Oda Başkanları’nın 20 Nisan 2001 tarihli ortak 

açıklamasını yayınlıyoruz;

18 Nisan 2001
Sayın Bülent ECEVİT
T.C. BAŞBAKANI
ANKARA

Sayın Başbakan,
19 Aralık 2000 tarihinde gerçekleştirilen cezaevi 
operasyonlarından bugüne kadar dört aya yakın bir za-
man geçmiştir. Bu süre içerisinde cezaevlerindeki sorunlar 
çözülememiş durumdadır. Bu sorunların başında ölüm oruçları 
sonucunda birbiri ardına gerçekleşen ölümler gelmektedir.
Ülkemizin derin bir krizi yaşamakta olduğu, toplumun 
karamsarlığa değil, umuda ihtiyaç duyduğu şu günlerde 
birbiri ardına gelen ölüm haberleri insanların vicdanlarında 
derin yaralara neden olacaktır. Ölümler karşısında hiçbir 
şey yapmamış olmanın getireceği sıkıntılar, toplum olarak 
geleceğimizi de olumsuz yönde etkileyecektir. Cezaevlerin-
deki insanlarını yaşatma becerisini gösteremeyen bir toplumun 
geleceğe umutla bakabilmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle 
ölümleri engellemeye dönük olarak, cezaevlerindeki koşulları 
iyileştirici adımların hızla atılması gerektiğine inanıyoruz.
Sayın Başbakan,
Bu adımlar Türkiye’nin uluslar arası imajı bakımından gerekli-
dir.
“F Tipi” olarak isimlendirilen yeni cezaevlerindeki koşulların en 
temel insan haklarına, uluslararası hukuk kurallarına aykırılığı 
birçok çevre tarafından ısrarla ileri sürülmektedir.
“F Tipi” cezaevi uygulamasının yasal temelini oluşturduğu 
ileri sürülen TMY’nin 16.Maddesi esasında bütün demokratik 
kitle örgütleri yöneticileri üzerinde Demokles’in Kılıcı olarak 
durmaktadır. Örgütlerimizin kimi yöneticileri salt düşünce 
özgürlüğüne yönelik istemleri nedeniyle Terörle Mücadele 
Yasası hükümlerine göre yargılanmaktadır. 
Bütün bu tablo karşısında, başta “F Tipi” olmak üzere tüm ceza-
evlerindeki koşulları iyileştirecek, insan haklarına ve uluslararası 
standartlara uygun hale getirebilecek adımların atılmasının, ta-
viz değil, demokrasi ve insan haklarına saygının bir göstergesi 
olacağı açıktır.
İnancımız odur ki, bu konuda atılacak olan adımlar, Hükü-
metinizin demokratik hukuk devleti olma yönündeki kararlılığını 
gösterecek, saygınlığını artıracaktır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,

Salim USLU Süleyman ÇELEBİ    
Sami EVREN
HAK-İŞ     DİSK   
KESK

HAK-İŞ, DİSK, KESK, Türkiye Barolar Birliği, TMMOB 
ve TTB tarafından Başbakan Ecevit’e yazılan mektup 

aşağıdadır;

Baþbakan Ecevit’e
Mektup
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Siyasal iktidarýn IMF, Dünya Bankasý ve uluslararasý örgütlere 
öncelikle yasalaþacaðýný bildirdiði 15 yasadan biri olan “Doðal-
gaz Piyasasý Yasa Tasarýsý” 04.04.2001 tarihinde, Bakanlar 
Kurulu’nca TBMM’ne sevk edilmiþtir.
Doðalgaz, elektrik ve haberleþme gibi þebeke/að halinde iletilen 
ve daðýtýlan hizmetler doðal tekeldir. Doðal tekel niteliðindeki 
alanlarý rekabetçi yapýya dönüþtürme iddiasý gerçek dýþý olup 
halka farklý seçenekler sunmasý olanaklý deðildir. Amaçlana 
tekel niteliðini deðiþtirmeden deðer yaratan bu alaný kamudan 
alýp özel þirketlere vermektir.
Tasarý 10.04.2001 tarihinde TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii 
Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda görüþülerek, TBMM 
Bütçe Plan Komisyonu’na gönderilmiþ, 12.04.2001 tarihinde 
Bütçe Plan Komisyonu’nda görüþüldükten sonra üzere TBMM 
Genel Kurul gündemine alýnmýþtýr.
Doðalgaz Piyasasý Yasa Tasarýsý hazýrlýklarý uzunca bir süre-
dir kapalý kapýlar ardýnda sürdürülmüþtür. Tasarýnýn hazýrlýk 
sürecinde, baþta Meslek Odalarý olmak üzere konuyla ilgili 
kesimlerin birikim ve görüþlerinden yararlanýlmamýþtýr. Þeffaf 
biçimde hazýrlanmayan, yeterince tartýþýlmayan ve kamuoyu-
nun bilgisinden adeta saklanan bu Tasarýnýn, önümüzdeki 
birkaç gün içinde yeterince irdelenmeden, çok hýzlý bir þekilde 
TBMM’nden geçmesi beklenmektedir.
Tasarý, Doðalgaz Sektöründeki Kamu Tekelini Ortadan 
Kaldýrmaktadýr
Yasa Tasarýsý, doðalgaz piyasasýný baþtan sona, özelleþtirme 
anlayýþý ile yeniden düzenlemektedir. 
Tasarýyla getirilen düzenlemelerle, doðalgaz sektöründe ithalat, 
iletim, daðýtým, satýþ faaliyetlerindeki kamu tekeli tamamen 
ortadan kaldýrýlmaktadýr.
Tasarýnýn gerekçesinde belirtildiði üzere “Bu tasarýnýn kanun-
laþmasýyla birlikte doðalgaz sektöründeki altyapý yatýrým-
larýnýn yerli ve yabancý özel yatýrýmcýlar tarafýndan hýzla 
tamamlanmasý imkaný yaratýlmýþ olacaktýr.”
Tasarýya göre doðalgaz sektöründe üretim, ithalat, iletim, 
daðýtým, toptan satýþ, depolama faaliyetlerinin tamamýnýn, 
anonim veya limited þirket þeklinde kurulmuþ özel sektör kuru-
luþlarýnca yerine getirilmesi öngörülmektedir.
Tasarý ile elektrik üretiminde olduðu gibi bir kamu hizmeti 
olan doðalgaz üretimi, temini, ithalatý, daðýtýmý konularýnýn, 
piyasa koþullarýnda özel hukuk hükümlerine göre sürdürülm-
esi ve elektrik sektörünün de baðlý olduðu “Enerji Piyasasý 
Düzenleme Kurulu” isimli baðýmsýz bir kurul tarafýndan bu 
piyasanýn düzenlenmesine iliþkin yeni ve karmaþýk bir sistem 
oluþturulmaktadýr.
Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulu eliyle doðalgaz ve elektrik 
piyasalarýnýn düzenlenmesi öngörülmektedir.
Tasarýnýn TBMM’ne sunulan metninde Doðalgaz Piyasasý 

Düzenleme Kurulu’nun kurulmasý öngörülmüþ iken 10.04.2001 
günü TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonunda yapýlan görüþmelerde, Doðalgaz 
Piyasasý Düzenleme Kurulu yerine doðalgazýn yanýsýra elek-
trik piyasasýný da düzenlemek üzere “Enerji Piyasasý Düzen-
leme Kurumu ve Kurulu” kurulmasýný öngören deðiþiklikler 
yapýlmýþtýr.
Böylece 20.02.2001 tarihli ve 4269 sayýlý Elektrik Piyasasý 
Kanunu, bu kanunun yürürlüðe girmesinden iki ay bile geç-
meden, deðiþiklikler yapýlmasý ve Elektrik Piyasasý Düzenleme 
Kurumu ve Kurulunun Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu ve 
Kurulu adýyla, doðalgazla ilgili faaliyetleri de kapsamýna almasý 
hedeflenmiþtir.
Tasarýda Doðalgazda Hizmetin Yerine Getirilmesi 
Güçleþmektedir
Tasarý, doðalgazla ilgili üretim, iletim daðýtým, toptan satýþ, 
depolama, ithalat hizmetlerinin, her birinin ayrý özel þirketler 
eliyle yapýlmasýný öngörmektedir.
Bütün bu hizmetleri yerine getirecek olan, baþka bir deyiþle 
doðalgazýn iletim, daðýtým, toptan satýþ, ithalat, ihracat ve 
depolanmasý dahil olmak üzere, alým-satýmý veya hizmet ve 
ticari faaliyetleri ile bu faaliyetlere iliþkin iþlemlerden oluþan 
faaliyeti, piyasa faaliyeti olarak tanýmlanmaktadýr.
Þirketlere, bu piyasa faaliyetlerinde bulunabilmeleri için Doðal-
gaz Kurumu her bir piyasa faaliyeti için izin belgesi olarak lisans 
verilecektir.
Bu durumda, ithalatçý þirket doðalgazý ithal edecek, iletim 
þirketi yurtiçine daðýtacak, toptan satýþ þirketi ithalatçýdan 
ve/veya iletim þirketinden satýn aldýðý gazý daðýtým þirketine 
satacaktýr. Daðýtým þirketi ise gazý tüketicilere satacaktýr. Gaz, 
tüketiciye ulaþana kadar dört-beþ el deðiþtireceði için, her bir 
þirket de kendi karýný koyacak ve doðalgazýn kullanýcýya satýþ 
fiyatý artacaktýr.
Tasarýnýn 11.Maddesinde “Daðýtým Þirketinin birim gaz alým 
fiyatý, birim hizmet bedeli, amortisman bedelleri ve diðer faktörl-
erden meydana gelecek olan perakende satýþ fiyatlarý ve tarife 
esaslarý Kurum’ca belirlenir. Perakende satýþ tarifeleri enfla-
syon ve diðer hususlar gözönüne alýnarak, daðýtým þirketinin 
Kurum’a baþvurmasý halinde yeniden tespit edilir. Kurum, bu 
fiyatlarýn tespitinde hizmet maliyeti yatýrýma imkan saðlayacak 
makul düzeyde karlýlýk ve piyasada cari olan doðalgaz alýþ 
fiyatlarýný ve benzer durumlarý dikkate alýr” denmektedir.
Bu kurgu, fiyatlarýn piyasada þirketler için yeterince karlý bir 
þekilde oluþturulacaðýný göstermektedir.
Tasarýda Doðalgaz Sektöründe Kamusal Planlama Terk 
Edilmektedir
Tüm hizmetler farklý þirketler tarafýndan yerine getirileceði ve 
her bir þirketin tek gayesi kendi karýný azamileþtirme olacaðý 

doğalgaz piyasası kanun tasarısı 
üzerine

17 Nisan 2001 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Kaya GÜVENÇ tarafından pılan açıklamayı 
yayınlıyoruz;
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için, doðalgaz sektörünün tümünü, ithalat-teminden iletime, 
iletimden daðýtýma ve satýþa kadar ulusal düzeyde planlama 
imkaný ortadan kalkacaktýr.
Tasarýda, doðalgaz yatýrýmlarýnýn imar planlarýna iþlen-
mesinde kentsel düzenlemeden sorumlu belediyeler devredýþý 
býrakýlarak, kentsel planlamaya þirketlerin tek yanlý müdahalesi 
kurumsallaþtýrýlmaktadýr.
Tasarýya Göre Halkýn Seçme Olanaðý Bulunmamaktadýr
Kentlerde doðalgaz daðýtýmý yapýsý gereði birden fazla alter-
natife imkan býrakmamaktadýr. Dolayýsýyla, rekabetle birlikte 
seçeneklerin artacaðý söylenen bu düzenlemelerle bir seçenek 
oluþmamakta,  halka hiçbir þans býrakýlmamaktadýr.
Tasarý, doðalgaz piyasa faaliyetlerinde bulunacak kuruluþlarýn, 
kurulacak Enerji  Piyasasý Düzenleme Kurumu’ndan lisans al-
malarýný öngörmektedir. Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu, 
bir iþletmeci ve yatýrýmcý kuruluþ deðildir. Kurumun faaliyeti, 
doðalgaz sektöründe serbest piyasa iþleyiþinin gerçekleþmesini 
saðlamak üzerinde yoðunlaþmaktadýr. Nitekim, tasarýnýn 20. 
maddesinde Kurumun görevi “Tüzel kiþilerin (özel þirketler olarak 
okunmalý) yetkili olduklarý doðalgaz faaliyetleri ve bu faaliy-
etlerden kaynaklanan hak ve yükümlülükleri tanýmlayan lisans 
ve sertifikalarýn verilmesi, piyasa ve sistem performansýnýn 
izlenmesi, performans standartlarýnýn, daðýtým ve müþteri 
hizmetleri yönetmeliklerinin oluþturulmasý, tadili ve uygulat-
týrýlmasý, maliyet yansýtan fiyatlarýn incelenmesi ve piyasada 
bu kanuna uygun þekilde davranýlmasýný saðlamak” olarak 
tanýmlanmaktadýr.
Tasarýnýn 5. Maddesi, doðalgaz sektöründe, mühendislik ve 
müteahhitlik faaliyetlerini üstlenecek kuruluþlarýn Enerji Pi-
yasasý Kurumu’ndan sertifika almasýný öngörmekte ve doðal-
gazla ilgili herhangi bir yapým ve hizmet faaliyetinin sertifika 
sahibi olmayan kiþiler tarafýndan yapýlmasýný yasaklamaktadýr. 
“Yapým ve hizmet faaliyeti yapmak isteyenler, Kurum tarafýndan 
hazýrlanan Yönetmeliðe göre Kurum’a baþvurur. Söz konusu 
Yönetmeliðin öngördüðü yeterlilik þartýný taþýyanlara sertifika 
verilir” denilmektedir.
Tasarý Yerel Yönetimleri Devre Dýþý Býrakmaktadýr
Tasarýyla, doðalgaz ithalatý, daðýtýmý, satýþý tümüyle özel 
kuruluþlarýn etkinlik alanýna býrakýlmaktadýr. Tasarý, Bursa 
ve Eskiþehir’deki mevcut BOTAÞ Ýþletme Müdürlüklerinin,  6 
ay içerisinde özelleþtirilmek üzere Özelleþtirme Ýdaresi Baþkan-
lýðýna devrini öngörmektedir. Ankara, Ýstanbul ve Ýzmit’te 
doðalgaz daðýtým ve satýþ faaliyetini sürdüren belediye kuru-
luþlarýnýn da (EGO, ÝGDAÞ, ÝZGAZ) mevcut dýþ kredi bor-
çlarýný ödedikten sonra en geç 3 yýl içerisinde özelleþtirilmeleri 
öngörülmektedir. Kentsel doðalgaz þebekelerinin tesisi bir kent-
sel alt yapý çalýþmasý olmasýna karþýn, kentsel gaz daðýtým 
þebekelerini tesis edecek ve iþletecek þirketlerde, belediyelerin 
en fazla %10 oranýnda ortak olmasýna imkan tanýnmaktadýr ve 
bir anlamda belediyeler devre dýþý býrakýlmaktadýr.
Ayrýca, kentlerin birden fazla daðýtým bölgesine ayrýlmasý ve 
her bölgenin ayrý ayrý ihalesi öngörülmektedir.
Tasarýnýn 5.Maddesinde, “Doðalgazýn þehiriçi daðýtým 
hizmetlerinin ihale yoluyla þirketlere yaptýrýlmasý, ihaleyi ka-
zanan þirketlere daðýtým lisansý verilmesi, daðýtým lisansý olan 
kuruluþun mülkiyetindeki daðýtým þebekesini lisans süresi sona 
ermeden baþka bir tüzel kiþiye satabileceði” hükümleri yeralmak-
tadýr. Bu madde, örneði elektrik özelleþtirilmelerinde görülen, 
bölgesel elektrik þirketlerinin iþletme hakký ihalesini kazanan 
gruplarýn bir süre sonra hiçbir harcama yapmadan yüksek bir 

artý deðerle bu haklarýný baþka þirketlere devrini hatýrlatmak-
tadýr. Bu maddeyle olanak saðlanan bir þirketin devraldýðý mül-
kiyeti bir nevi “spekülasyon” yaparak ve üzerine bedel ödeyerek 
satmasýnýn  bedelleri kuþkusuz halka yansýyacaktýr. 
Kentsel daðýtým þirketlerinin amacý , yalnýzca gaz satýþý 
yapmak olarak öngörülmektedir. Tasarýda, “Tüketicilerin ko-
nutlarýnda iç tesisatýn bakýmsýzlýðý nedeniyle doðabilecek 
zarar ve ziyandan ilgili þirketler sorumlu deðildir” denmekte-
dir. Daðýtým þirketleri böylece gaz sattýklarý kullanýcýlarýn 
iç tesisatlarýný kontrol etme yükümlülüðünden sýyrýlmakta, 
tüketicilerin güvenliði tehlikeye atýlmaktadýr.
Tasarýda Siyasal Etkilere Açýk Bir Özelleþtirme Süreci 
Baþlatýlmaktadýr
Yasa tasarýsýnýn geçici 1.Maddesinde 12 aylýk bir hazýrlýk 
dönemi tanýmlanmakta, bu hazýrlýk döneminin 6 ay uzatýlabil-
eceði belirtilmektedir.
Hazýrlýk döneminde þehirlerde doðalgaz daðýtým yetkisi alacak 
þirketlerin ihale yoluyla seçimi için E.T.K.B. adýna BOTAÞ görev-
lendirilmektedir.
Öte yandan, BOTAÞ’ýn gaz ithalatýný, 2009 yýlýna kadar 
toplam yýllýk ithalat miktarýn, yýllýk ulusal tüketimin %20’sine 
düþürene kadar, tüm haklarýyla özel sektöre devredeceði 
Tasarýda  öngörülmektedir. Yine tasarýya göre, her takvim 
yýlýnda devredilecek miktarýn, kanunun yürürlüðe girdiði tarihte 
alým taahhüdünde bulunulan doðalgaz miktarýnýn %10’undan 
az olamayacaðý belirtilmektedir. Bu maddeler, BOTAÞ’ýn gaz 
alým sözleþmelerini ve ithalatýný özel kuruluþlara devredeceðini 
göstermektedir.
Tasarýnýn Geçici 2.Maddesinde “BOTAÞ’ýn mevcut sözleþmel-
erinin var olduðu ülkeler ile bu sözleþme süreleri sona erinceye  
kadar bu ülkeler ile hiçbir ithalatçý þirket tarafýndan “Yeni Gaz 
Alým Sözleþmeleri Yapýlamaz” denmektedir.
Bu kurgu, tüm serbestleþtirici olduðu iddialarýna karþýn, kentsel 
gaz daðýtým þirketleri ihalelerinin ve BOTAÞ’ýn gaz alým sö-
zleþmelerinin devrinin Bakanlýðýn kararlarýna baðlý olacaðýný, 
baþka bir deyiþle çokça politik mülahazalarla yapýlacaðýný 
göstermektedir.

Tasarýya Göre Düzenleme Kurulu Baðýmsýz Deðil, Siyasi 
Etkilere Açýk Bir Kurul Olmaktadýr
Kurul üyelerinin tamamý, Bakanlar Kurulu’nca çeþitli Bakan-
lýklarýn göstereceði adaylar arasýndan atanacaktýr. Atanan-
larýn, kendilerini atayan siyasal iktidardan ne denli baðýmsýz 
davranacaklarý tartýþmalý bir konudur.
Sözde sivil yapýlar oluþturmak adýna, kamu denetiminin 
dýþýnda kapalý yapýlar oluþturulmaktadýr.
Sonuç
1. Tasarý, doðalgaz sektöründeki kamu tekelini ortadan 
kaldýrmaktadýr.
2. Tasarýda doðalgazda hizmetin yerine getirilmesi 
güçleþmektedir.
3. Tasarýda doðalgaz sektöründe kamusal planlama bir 
kenara terk edilmektedir.
4. Tasarýya göre halkýn seçme olanaðý bulunmamak-
tadýr.
5. Tasarý yerel yönetimleri devre dýþý býrakmaktadýr.
6. Tasarýda siyasal etkilere açýk bir özelleþtirme süreci 
baþlatýlmaktadýr.
7. Tasarýya göre düzenleme kurulu baðýmsýz deðil, 
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TMMOB
GÜNCESÝ
TMMOB

GÜNCESÝ
2 Nisan Pazartesi

• HADEP Baþkaný Murat BOZLAK ve Yönetim Kurulu 
üyeleri TMMOB’yi ziyaret ettiler. Ziyarette ülkemizin içinde bu-
lunduðu kriz konusunda karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunuldu.

• DÝSK’e baðlý Dev-Maden-Sen’in 30 Mart- 2 Nisan 2001 
tarihleri arasýnda gerçekleþtirdiði “Yolsuzluða ve Yoksulluða  Karþý 
Tavþanlý Ýstimlak Maðduru Köylülerin Ankara Yürüyüþü”ne destek 
verildi ve Abdi Ýpekçi Parký’nda yaklaþýk 1000 Tavþanlý Köylüsünün 
katýldýðý basýn açýklamasýna katýlýndý. Basýn açýklamasýnda bir 
konuþma yapan TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ 
köylülerin haklý taleplerinin yanýnda olduðunu ve desteklediðini 
açýkladý.

5 Nisan Perþembe

• TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý tarafýndan düzen-
lenen Bor Sempozyumunda TMMOB Baþkaný Kaya GÜVENÇ Bor 
madenlerinin özelleþtirilmesine karþý ve Bor madenlerinin ülkemiz 
için önemini belirten bir konuþma yaptý.

• TMMOB ,Meslek Birlikleri, Siyasi Partiler ve Demokratik 
Kitle Örgütleri ile birlikte ölüm oruçlarý konusunda basýn açýklamasý 
yaptý. Basýn açýklamasýnda ölüm oruçlarýnýn daha fazla ölümlere 
neden olmadan sonuçlandýrýlmasý için hükümete çaðrý yapýldý.

7 Nisan Cumartesi

TMMOB 36. Dönem 2. Danýþma Kurulu toplantýsý Ankara’da 
yapýldý. Toplantýya 220 Oda / Þube yöneticileri , TMMOB delege-
leri ve üyeler katýldý. Toplantýda Emek Platformu çalýþmalarý ve 
TMMOB’nin çalýþmalarý hakkýnda görüþmeler yapýldý.

8 Nisan Pazar

TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç, Doç. Dr. Cem Somel ile birlikte 
Emek Platformu Çorum Ýl Komitesi tarafýndan Emek Platformu Pro-
gramýnýn tanýtýmý için düzenlenen panele katýldý. Panel öncesinde 
Emek Platformu temsilcisi ile Ziraat Odasý ve Esnaf-Sanatkar Odasý 
temsilcileri birer konuþma yaptýlar.

9 Nisan Pazartesi

TMMOB Baþkaný Kaya GÜVENÇ Halkevleri Genel merkezinin 
düzenlemiþ olduðu Halkevleri tarihçesi sinevizyon gösterisinin 
galasýna katýldý.

11 Nisan Çarþamba

• TMMOB Baþkaný Kaya GÜVENÇ MTA Genel Müdür-
lüðünde Emek Platformu Ýþyeri Komitesi tarafýndan düzenlenen 
Çarþamba eylemine katýlarak bir konuþma yaptý.  Toplantýya An-
kara ÝKK Temsilcisi ve Genel Sekreter Yardýmcýsý katýldý. Eylemden 
sonra sendika odasýnda üyelerle ve emek platformu bileþenleri 
üyeleri ile emek programý konusunda tanýtým yapýldý.

• TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç, TMMOB II. Baþkaný 
Dursun YILDIZ ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri EÝEÝ Genel 
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Müdürlüðünde Emek Platformu Ýþyeri Komitesi tarafýndan düzen-
lenen kapalý salon toplantýsýna katýldý. Toplantýda emek platformu 
programý anlatýldý.

• TMMOB Baþkaný Kaya GÜVENÇ ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Ethem TORUNOÐLU ODTÜ-Bergama Buluþmasý adlý et-
kinliðe katýldý ve bir konuþma yaptý.

• Oda Saymanlarý Toplantýsýnýn 3. TMMOB’de yapýldý. 
Toplantýda yeni dönem TMMOB bütçesi hakkýnda ve Oda nakit 
aktarýmlarý hakkýnda görüþmeler ve çalýþmalar yapýldý.

13 Nisan Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu toplandý yapýldý.

• EP Baþkanlar Kurulu toplantýsý TMMOB’de yapýldý. 
Toplantýda 14 Nisan eylemlilikleri hakkýnda son durum deðer-
lendirilerek Ankara eylemliliði konusunda görüþmeler yapýlarak 
basýn açýklamasý yapýldý.

14 Nisan Cumartesi

• Türkiye’nin 90 yerleþim biriminde Emek Platformu 
tarafýndan kararlaþtýrýlan etkinlikler yapýldý. Hafta içinde Emek 
Platformu Baþkanlar Kurulu sýk sýk bir araya gelerek çalýþmalarý 
deðerlendirdiler, yasaklarýn kaldýrýlmasý için Ýçiþleri Bakaný ve An-
kara Valisi ile görüþmeler yaptýlar. 

• Emek platformu eylemliliði çerçevesinde Kýzýlay 

Güvenpark’ta TMMOB Baþkaný Kaya GÜVENÇ dönem sözcüsü 
olarak Emek Platformu Baþkanlarý ile birlikte basýn açýklamasý 
yaptý. Basýn açýklamasýndan sonra TMMOB önünde toplanan 
300 üye ile birlikte Ankara Valiliðinin eylemleri yasaklama kararý 
protesto edilerek basýn açýklamasý yapýldý.

16 Nisan Pazartesi

Körler Federasyonu Baþkaný ve Yönetim Kurulu üyeleri TMMOB’yi 
ziyaret etti. Ziyarette Körler Federasyonunun Emek Platformuna 
katýlým talepleri TMMOB’ne iletildi ve yaþanan kriz konusunda 
görüþmeler yapýldý.

17 Nisan Salý

Doðalgaz Piyasasý Kanun Tasarýsý hakkýnda TMMOB Baþkaný 
Kaya GÜVENÇ basýn açýklamasý yaptý.

18 Nisan Çarþamba

• EP Baþkanlar kurulu toplantýsý TMMOB Baþkaný Kaya 
GÜVENÇ baþkanlýðýnda toplandý. Toplantýda yeni dönem çalýþma-
larý hakkýnda görüþmeler yapýlarak basýn açýklamasý yapýldý.

• F-Tipi cezaevleri sorunlarý ve yaþanan ölüm oruçlarý 
süreci ile ilgili Baþbakanla TMMOB, Meslek Örgütleri, Sendikalar 
ve Ýnsan Haklarý Derneði Baþkanlarý görüþmek için Baþbakanlýða 
gidildi. Ancak Baþbakanýn görüþme talebini kabul etmemesinden 
sonra Baþkanlar Numune Hastanesinde aileleri ziyaret etti.

19 Nisan Perþembe

• Avrupa Birliði – Türkiye Karma Ýstiþare Komitesi toplantýsý 
Ankara’da yapýldý. Toplantýya TMMOB adýna Kaya Güvenç katýldý. 
Son krizin de görüþüldüðü toplantýda, TMMOB Baþkaný Kaya GÜ-
VENÇ son krize iliþkin Emek Platformunun görüþlerini, Hükümet 
tarafýndan 14 Nisan toplantýlarýna getirilen yasaklamalarý, F-tipi 
cezaevlerine iliþkin son geliþmeleri dile getirdi. 

• DÝSK, HAK-ÝÞ, KESK, TBB, TTB ve TMMOB Baþkanlarý 
Baþbakana ortak bir mektup yazarak F tipi cezaevleri ve ölüm 
oruçlarýnýn daha fazla ölümler olmadan bir çözüme ulaþtýrýlmasý 
için hükümeti göreve çaðýrdý.

20 Nisan Cuma

Ölüm oruçlarý konusunda TMMOB Baþkaný Kaya GÜVENÇ ve 
Fizik Mühendisleri Odasý, Jeofizik Mühendisleri Odasý ve Ýç Mimar-
lar Odasý hariç 20 Oda Baþkaný imzalý ortak bir basýn açýklamasý 
yapýlarak daha fazla ölümler olmadan hükümeti göreve çaðýrdý.

21 Nisan Cumartesi

• TMMOB Maden Mühendisleri Odasý Zonguldak Þubesi 
tarafýndan düzenlenen “Küreselleþme Politikalarý ve Madencilik” 
konulu panele katýlýndý. TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya 
GÜVENÇ’in yöneticiliðini yaptýðý panelde Elektrik Mühendisleri 
Odasý Baþkaný Ali YÝÐÝT, Maden Mühendisleri Odasý Baþkaný 
Prof.Dr. Tevfik GÜYAGÜLER, TÜRK ÝÞ Genel Maden Ýþçileri Sen-
dikasý Baþkan Danýþmaný M. Tayfun ÖZUSLU , Ýktisatçý Seyhan 
ERDOÐDU panelist olarak küreselleþmenin deðiþik boyutlarýný 
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anlatarak sorularý yanýtladýlar.

• Zonguldak ÝKK toplantýsý yapýldý. Toplantýya Zonguldak 
örgüt birim yöneticilerinin yaný sýra TMMOB Yönetim Kurulu 
Baþkaný Kaya GÜVENÇ, TMMOB Genel Sekreteri M. Fikret ÖZ-
BÝLGÝN, TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Serdar Ö. KAYNAK ile 
Elektrik Mühendisleri Odasý Baþkaný Ali YÝÐÝT katýldý. Toplantýda 
TMMOB çalýþmalarý hakkýnda bilgi verilerek Zonguldak’ta yaþanan 
sorunlar ve çalýþmalar hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Ýstifa 
eden ÝKK Sekreteri yerine Makina Mühendisleri Odasý Zonguldak 
Þube Baþkaný Tufan Telatar ÝKK Sekreterliðine seçildi.

• Zonguldak Emek Platformu bileþenleri ile yapýlan to-
plantýda TMMOB Baþkaný Kaya GÜVENÇ programýn tanýtýmýný 
yaptý. 

• F tipi Cezaevi Sorunlarý konusunda Ankara’da bir panel 
düzenlendi. TMMOB Yönetim Kurulu Feray SALMAN’ ýn yönettiði 
ve TMMOB Ýnsan Haklarý Çalýþma Grubu’nun organizasyonunu 
yaptýðý panele ÝHD Genel Baþkaný Hüsnü ÖNDÜL ve Selim AÇAN 
konuþmacý olarak katýldý. Paneli yaklaþýk 50 üye izledi.

22 Nisan Pazar

• TMMOB Baþkaný Bergama Çevre Yürütme Kurulu 
tarafýndan Tepecik Köyünde düzenlenen “Bergama Köylülerinin 
Direniþinin 10. Yýlýnda” adlý etkinliðe katýldý. TMMOB’ye verilen 
ödül için bir teþekkür konuþmasý yapan Kaya Güvenç, verilen 
mücadele nedeniyle köylüleri ve mücadeleye destek veren kiþi 
ve kuruluþlarý kutladý ve iþsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk zincirinin 
kýrýlmasý için herkesin Bergamalý, her yerin de Bergama olmasý 
dileðini iletti. Törende Bergama köylülerin mücadelesine destek 
veren bilim insanlarýna, kuruluþlara, kiþilere ve öðrencilere ödül-
ler verildi. TMMOB’nin yaný sýra ödül alanlar arasýnda TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Celal Beþiktepe ile Mimarlar Odasý Baþkaný 
Oktay Ekinci de yer aldý. 

• Bartýn’da ÝKK toplantýsý yapýldý. TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyesi Serdar Ö. KAYNAK, TMMOB Genel Sekreteri M. 
Fikret ÖZBÝLGÝN , Elektrik Mühendisleri Odasý Baþkaný Ali YÝÐÝT 
ile Kocaeli Þube Yöneticileri ve Ýl 
Koordinasyon Kurulu bileþenlerinin 
katýldýðý toplantýda TMMOB-ÝKK 
iliþkileri, Bartýnda yapýlan çalýþma-
lar, bölgede kurulmak istenen mobil 
santral ve bu konuda Valilikçe yapýlan 
toplantýda yaþanan olumsuzluklar 
deðerlendirilerek basýn toplantýsý 
yapýldý. Toplantýya mobil santrale 
karþý mücadele veren kurumlarýn 
temsilcileri de katýldý.

• Bartýn Emek Platformu bileþenleri ile birlikte toplantý 
yapýlarak 14 Nisan mitingi ve öncesi eylemlilikler hakkýnda bilgi 
alýndýktan sonra, yeni dönem çalýþmalarý konusunda bilgilendirme 
yapýldý.

• Bartýn Belediye Baþkaný Makina Mühendisi M. Rýza 
YALÇINKAYA ziyaret edilerek Bartýn ilinin sorunlarý hakkýnda 
karþýlýklý görüþ alýþ-veriþi yapýldý.

30 Nisan Pazartesi

• DSÝ Genel Müdürü Doðan ALTINBÝLEK ile DSÝ’deki pro-
testolar ve açýlan soruþturmalarla ilgili olarak TMMOB Yönetim 
Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ, TMMOB Yönetim Kurulu II.Baþkaný 
Dursun YILDIZ, Ýnþaat Mühendisleri Odasý Ankara Þube Baþkaný, 
Makina Mühendisleri Odasý Ankara Þube Baþkaný ve TMMOB An-
kara ÝKK Sekreteri’nden  oluþan heyet görüþmelerde bulundular.

• TMMOB’nin de içinde yer aldýðý Ankara 1 Mayýs 
tertip komitesi TMMOB’de bir basýn açýklamasý yaparak tüm 
Ankara’lýlarý 1 Mayýs mitingine davet etti.
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MAYIS-HAZÝRAN 2001
TMMOB VE ODA ETKÝNLÝKLERÝ

Çizelge Odalardan gelen bilgiler çerçevesinde düzenlenmiþtir
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Atatürk Bul. No:131 Kat:9 Bakanlıklar 06650 Ankara

Tel: (0312) 418 12 75 Fax: (0312) 417 48 24
TMMOB Adına Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Kaya Güvenç

Teknik Sekreter: Selma KANBUR
Matbaa: Kardelen Ofset Tel: 0 312 435 37 90

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizin dört bir yanında da kut-
lanan 1 mayıs işçi sınıfının BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA 
günü Ankara’da da büyük bir coşkuyla hazırlıkları sürmekte-
dir.  Ya-rın saat 10.00’da Sıhhıye Toros sokakta toplanılarak 
Tandoğan miting alanına yürünecektir.

Kalbi ve yüreği halktan emekçiden ve demokrasiden yana 
olan bütün Ankara’lıları Tandoğan meydanına bekliyoruz. 1 
Mayıs bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de işçi sınıfının 
evrensel değerlerin yanında ayrıca ülkemizin içinde bulunduğu 
güncel sorunlar üzerinde taleplerimizi kararlılıkla ve gücümüzü 
birleştirerek ifade ettiğimiz bir gün olarak kutlanacaktır.

BU 1 MAYISTA, siyaseti inandırıcılıktan uzak ve güvenilmez 
hale getirenlerden hesap sormak için alanlarda olacağız.

BU 1 MAYISI, ekonomiyi ve sosyal yaşamı tahrip ederek 
defalarca uygulanmak istenen “acı istikrar paketlerine” karşı 
emekçilerin ve halkın taleplerini daha gür ve daha etkili olarak 
seslendirildiği bir gün olarak kutlayacağız.

BU 1 MAYISI, “ ekonomik 
kurtuluşu” IMF ve Dünya Bankası 
masalarında halka rağmen imza-
lanan ve geleceğimizi ipotek altına 
almaya çalışan yerli ve yabancı ser-
mayeye karşı mücadele günü olarak 
kutlayacağız.

BU 1 MAYISI, “ekonomik kurtuluş 
savaşı veriyoruz” demagojisiyle ül-
kenin birikimlerini ve kaynaklarını 
küresel sermayeye peşkeş çekenlere 
karşı küresel direnişin günü olarak 
kutlayacağız.

Köklü demoktratikleşme sorunları olan ülkemizde BU 1 MAY-
ISTA, siyasette çoğulcu Türkiye gerçeğini ve demokrasiyi kendi 
partileri ve meclis için daha dünkü kurultaylarında “kusurlu” 
gören kaşarlanmış siyaset erbabına karşı bir demokrasi şenliği 
olarak kutlayacağız.

BU 1 MAYISI, kendi sorumluluk alanında olan cezaevlerinde 
bu ülkenin yurttaşları, insanlar bir bir ölürken cenaze tabutlarının 
gölgesinde tenis kortlarında antreman yaparak “devlet teröristle 
pazarlık yapmaz” söylemleriyle ölümlere duyarsız kalanlara 
karşı bir duyarlılığı hatırlatma günü olarak kutlayacağız.

BU 1 MAYISTA, “BAŞKA BİR TÜRKİYE VAR” umudunu 
yeşertmek için alanları dolduracağız.

BU 1 MAYISTA, emekçilerin ve çalışanların ekonomik ve 
siyasi gelecekleri ile ilgili olarak siyasette daha etkili bir biçimde 
olmanın olanaklarının yaratıldığı bir gün olarak kutlayacağız.

1 MAYIS GELECEĞİMİZDİR. 

YASAKLARA, ANTİ DEMOKRATİK 
UYGULAMALARA, 

SERMAYENİN EKONOMİK 
TERÖRÜNE VE KÜRESEL 

SALDIRILARA KARŞI BİR DİRENİŞ 
GÜNÜDÜR. 

BÜTÜN ANKARA’LILARI KA-
TILMAYA , OMUZ  VERMEYE VE 
DAYANIŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ.

TÜRK ÝÞ – HAK ÝÞ – DÝSK - KESK – TMMOB

1 MAYIS’A
ÇAĞRIMIZDIR!


