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“Halklar, kültürler, inançlar, etnik kökenler arasında kör bir düşmanlığa,
işsizliğe, açlığa, yoksulluğa, sömürüye karşı SAVAŞA HAYIR!”

SAVAŞ
İSTEMİYORUZ!

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB 2 Ekim 2001 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptılar.

11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleþik
Devletleri’nde meydana gelen saldýrýlarda binlerce insan yaþamýný yitirmiþ ve yaralanmýþtýr.
Nedeni ne olursa olsun, hangi adla yapýlýrsa
yapýlsýn terör ve þiddet kabul edilemez.
Son üç hafta içinde gündem ABD’deki
geliþmeler ve onu izleyen sürece kilitlendi.
ABD’nin karþýlaþtýðý saldýrý ve benzeri yöntemler yanlýþ olduðu gibi emperyalist sistemin dünya halklarýna karþý giriþtiði ve sivilleri
de hedef alan operasyonlarýn yanlýþlýðý da
ortadadýr.
Þiddeti þiddetle çözmek; kültürler, dinler,
uluslar arasýnda düþmanlýðý körüklemek;
yoksullaþtýrýlan, insanca yaþama olanaklarý
ellerinden alýnan halklara karþý topyekün
savaþ ilan etmek de bu saldýrýlar kadar
yanlýþ ve tehlikelidir.
Bu savaþ Dünyayý tümüyle emirleri altýna
almaya çalýþan emperyalist bir sistemin
hegemonyasýný herkese kabul ettirme
savaþýdýr.
Bu savaþ söylendiði gibi teröre ve teröristlere deðildir, binlerce insanýn canýna mal
olan saldýrýnýn faillerini cezalandýrmak için
de deðildir. ABD yönetiminin bugüne kadar
izlediði politikalar bunun açýk kanýtlarýyla
doludur.
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Bugün suçlu ilan edilenleri eðiten, besleyen ve ayakta
tutanlarýn, kim olursa olsun, suçlular kadar sorumluluklarý
vardýr.
Savaþ çözüm deðildir. Savaþýn ve terörün kaynaðý
dünyanýn bugün içinde bulunduðu eþitsizliklerdir. Bu olumsuzluklarýn çözüme ulaþma þansý, öncelikle savaþa hayýr
diyerek artýrýlabilir. Bunu görmeyen ve savaþ çýðýrtkanlýðý
yapanlar ise geliþmelerin tüm insanlýða yaþatacaðý acýlardan sorumlu olacaklardýr. Bunca zenginliðe bunca olanaða
ve bilgi birikimine raðmen giderek artan açlýk, yoksulluk
ve eþitsizliklere öfke duymak varken savaþan bir dünyaya
doðru gidiþte sessiz kalabilmeyi kabullenmek mümkün
deðildir. Umudumuz insanlýðýn ortak olarak biriktirdiði
deðerler ve sonuçta insandýr.
Bugün bize gerekli olan; hedefi, zemini ve süresi belli
olmayan bir savaþ deðil, dünya nüfusunun önemli bir
kýsmýný yoksulluða, yoksunluða mahkum eden eþitsizlikleri
giderecek programlarýn yaþama geçirilmesidir.
Refahýn, adaletin, özgürlüklerin ve demokrasinin tüm
dünyada ve ülkemizde egemen olabilmesinin olanaklarýný
yaratmak için mücadele verilmelidir.
Savaþý ekonomik, siyasi sorunlarýn çözümünde araç,
ABD yönetiminden “yardým” koparma fýrsatý olarak gören
zihniyetlere, politikalara karþý mücadele yükseltilmelidir.
Birkaç milyar Dolar için binlerce insanýn yaþamýna,
onarýlmasý mümkün olamayacak yaralarýn, tahribatýn
yaratýlmasýna neden olacak bir savaþa kendisine insan
diyen hiç kimse onay veremez.
Kendi çýkarlarý ve hedefleri doðrultusunda hiçbir kural ve
hukuk tanýmayan ABD yönetiminin kayýtsýz þartsýz izinden
giden iktidar her þeyden önce ülkemize karþý sorumsuz
davranmaktadýr.
Son yaþanan olaylar gerekçe gösterilerek hepimizin
ekmeðine el uzatýlmak istenmesini, gündelik toplumsal
yaþamýn, demokratik hayatýn kýsýtlanmasýný kabul etmiyoruz. Ülkemiz herhangi bir maceraya ne kapýlmalý ne de
alet olmalýdýr. Bu ortamýn dýþýnda kalmalýdýr.
Siyasal iktidar tarafýndan kayýtsýz þartsýz destek sunulan
ABD, aslýnda Türkiye halkýna, demokratik kurumlarýna,

hak ve özgürlükler mücadelesine de savaþ ilan etmiþ
durumdadýr. Ülkemizin böyle bir maceraya sürüklenmesi
ekonomik krizin derinleþmesi, hak ve özgürlüklerin budanmasý, halkýn ve emekçilerin daha da yoksullaþmasý
sürecini doðuracaktýr.
Türkiye’yi yönetenler; ABD’nin savaþ politikasýna
baðlanmýþ, insanlýðýn ortak olarak biriktirdiði deðerlere
karþý ülkeyi komþularýyla çatýþma içine itecek bir yola
girmiþlerdir.
Körfez Savaþý gibi yakýn bir deneyim gözardý edilerek
ülkemizi yeni bir maceraya sürüklemeye hiç kimsenin
hakký yoktur.
Yeni bir Türkiye, yeni bir dünya mümkündür! Eþitlikçi,
adil, demokratik ve özgür bir dünya için, farklý kimlik ve
kültürlerden tüm halklarla küreselleþmeye ve yarattýðý
yoksulluða, eþitsizliðe, emperyalist hegemonyacýlýða karþý
mücadele vermeliyiz.
Halklar, kültürler, inançlar, etnik kökenler arasýnda kör
bir düþmanlýða, iþsizliðe, açlýða, yoksulluða, sömürüye
karþý SAVAÞA HAYIR!
SAVAÞ DEÐÝL, DÜNYA’DA BARIÞ!
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ANAYASA
DEÐÝÞÝKLÝKLERÝ
Ortak Basýn
Açýklamasý
17 Eylül 2001 tarihinde “Anayasa Deðiþiklikleri ile ilgili
olarak TMMOB’nin de içinde bulunduðu onbir kuruluþ temsilcisinin altýna imza attýðý metnin sunulduðu bir basýn açýklamasý yapýlmýþtýr. Açýklama sýrasýnda polis müdahale etmiþtir.
Müdaleyi kýnayan bir açýklama yapýlmýþtýr. Müdahaleye
raðmen okunan basýn açýklamasý aþaðýdadýr

deðiþiklik önerilerini, eksik ama ileri bir adým olarak görüyoruz.
Getirilmek istenen deðiþiklikler içerisinde hak ve özgürlüklerin
geliþtirilmesi açýsýndan olumlu hükümler olduðu gibi, eksik hatta
sakýncalý düzenlemeler de bulunmaktadýr.
Bu çerçevede,
�
Anayasanýn baþlangýç bölümünde, “hiçbir düþünce ve
mülahazanýn” ibaresi yerine “hiçbir eylem” denilerek; sýnýrlamalarýn eylemlere indirgenmesini;
�
13. maddesinin deðiþtirilerek, hak ve özgürlüklerle ilgili
genel sýnýrlama nedenlerinin kaldýrýlmasýný,
�
14. maddesinde anayasa hükümlerinin kiþiler yanýnda
devlet tarafýndan da kötüye kullanýlamayacaðýnýn belirtilmesini,
�
19. maddesindeki deðiþiklikle gözaltý sürelerinin kýsaltýlmasýný ve haksýz iþlemler dolayýsýyla ödenecek tazminatlar için
sorumlulara rücu edilmesinin kabulünü;
�
20. madde ile kiþilerin özel kaðýtlarýna ve eþyalarýna el
konulmasýnýn hakim onayýna baðlanmasý ve belli sürede onaylanmayan el koymalarýn kendiliðinden kalkmasýný;
�

Türkiye Toplumu özellikle 12 Eylül askeri müdahalesinden sonra
sürekli bir Anayasa bunalýmý yaþamaktadýr. Bireysel ve toplumsal
hak ve özgürlükleri kýsýt ve baský altýnda tutan, hak arama yollarýný
zorlaþtýran, yurttaþlarý kullaþtýran, toplumu sessizleþtiren, Devleti
de mutlak bir otorite olarak kabul eden yürürlükteki Anayasa bu
özellikleriyle sürekli ve yaygýn bir eleþtiriye hedef olmuþtur.
Temel hak ve özgürlükler alanýndaki adaletsizlikler, ekonomik
sosyal ve kültürel alanlarda da yaþanmýþtýr. Çok kimlikli kültürel
toplumsal çoðulcu yapýyý tekleþtirme politikasý yaþadýðýmýz anayasal
temel sorun alanlarýndan birini oluþturmaktadýr. Anayasaya sinmiþ
bulunan bu kabul edilemez anlayýþ Türkiye’nin uluslararasý alanda
da büyük zorluklar yaþamasýna neden olmuþtur. Mevcut Anayasanýn tümüyle deðiþtirilmesi gereði ertelenemez hale gelmiþtir.
Yeni bir Anayasanýn toplumsal ve uluslararasý istemlere denk
düþen yeni bir anlayýþ ile hazýrlanmasý gerekmektedir. Bu nedenlerle Anayasa’nýn ve ayný anlayýþla hazýrlanmýþ pek çok yasanýn
deðiþtirilmesini Hükümet ve Parlamento da gündemine almýþ ve
çalýþmalar baþlatýlmýþtýr. Deðiþiklik sürecinin baþlatýlmýþ olmasýný
olumlu bir geliþme olarak deðerlendiriyoruz.
Ancak toplumsal yeniden yapýlandýrma gereksinimine çözüm
ararken bu deðiþiklik çalýþmalarýnýn parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerle ve Hükümet’le sýnýrlý tutulmasýný büyük bir
eksiklik ve yanlýþlýk olarak deðerlendiriyoruz. Toplumsal sözleþme
niteliðindeki Anayasa çalýþmalarýnýn açýk katýlýmlý ve toplumun tüm
kesimlerinin görüþünü alan bir süreç olarak yaþanmamýþ olmasýný
da temel bir eleþtiri olarak dile getirmek istiyoruz. Bu, toplumsal
iradeyi hiçe saymak demektir. Deðiþikliðin bazý maddelerle sýnýrlý
tutulmasýný da Anayasa’nýn tümünde var olan antidemokratik anlayýþýn bütünlüðüne ve özüne dokunulmayacaðýnýn bir iþareti olarak
görüyoruz.
ANAYASA DEÐÝÞÝKLÝKLERÝ
Yukarýda açýklanan görüþlerin ýþýðýnda Partiler Arasý Uzlaþma
Komisyonu tarafýndan hazýrlanýp,TBMM’ne sunulan anayasa
deðiþikliklerini, sunulmak istendiði gibi bir “reform paketi” olarak
deðerlendirmek mümkün deðildir. Fakat, 37 maddeden oluþan

21. maddede ayný yönde deðiþiklik yapýlmasýný;

�
22. maddede haberleþme özgürlüðü deyiminin iletiþim
özgürlüðü þeklinde günümüz gereksinimlerine uygun hale getirilmesini ve bu özgürlüðün hangi nedenlerle sýnýrlanabileceðinin açýkça
belirtilmiþ olmasýný;
�
23. maddesinde yurtdýþýna çýkma özgürlüðü yönünden
ülkenin ekonomik durumunun bir sýnýrlama nedeni olmaktan
çýkarýlmasýný;
�
26. maddedeki “kanunla yasaklanmýþ dil” kavramýnýn
çýkarýlmýþ olmasýný;
�

28. maddedeki ayný yönde deðiþiklik yapýlmasýný;

�
33. maddedeki düzenleme ile hakim kararý olmadan
derneklerin faaliyetten alýkonulmasýna olanak veren hükmün
çýkarýlmasýný;toplantý ve gösteri yürüyüþleri ile ilgili olarak 34.
maddede deðiþiklik yapýlmasýný ve idari mercilerin toplantýlarý yasaklamasýna ya da ertelemesine olanak veren anayasa hükmünün
metinden çýkarýlmasýný;
�

36. maddeye “adil yargýlanma” ilkesinin eklenmesini;

�
38. maddeye yasaya aykýrý kanýtlarýn kullanýlamayacaðýna ve sadece sözleþmeden doðan yükümlülükler için özgürlüklerin
kýsýtlanamayacaðýna dair hükümler konulmasýný;
�
40. maddede idari iþlemlere karþý baþvurulacak mercilerin, yasa yollarýnýn ve sürelerinin belirtilmesi zorunluluðunu getiren
deðiþikliði;
�
41. maddedeki kadýn erkek eþitliðini öngören
deðiþikliði;
�
46. maddede kamulaþtýrma bedellerinin peþin ödenmesini ve gecikme halinde kamu alacaklarýna uygulanan en yüksek
faiz oranýnda faiz ödenmesine iliþkin düzenlemeyi;
•
esini;

49. maddede devlete iþsizleri koruma görevi verilm-

•

51. maddede sendika hakký düzenlenirken iþçiler yerine,
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çalýþanlar teriminin kullanýlmasýný;
•
66. maddeden yabancý erkekle evlenen kadýnýn vatandaþlýðý ile ilgili hükmün çýkarýlmasýný;
•
67. maddede deðiþiklik yapýlarak, taksirli suçlardan
cezaevinde olanlara oy hakký tanýnmasýný ve seçim yasalarýndaki
deðiþikliklerin takip eden seçimden sonra yürürlüðe girmesinin
öngörülmesini;dilekçe hakký ile ilgili olarak
•
74. maddede yapýlan deðiþikliði, milletvekillerin dokunulmazlýklarýn kaldýrýlmasý ve yargýlanmasý ile ilgili olarak
•

83. maddede yapýlan deðiþiklikler;

•
87. maddeden TBMM nin af yetkisini sýnýrlayan hükmün
çýkarýlmasýný;
•
milletlerarasý sözleþmelere öncelik tanýyan 90. madde
deðiþikliðini;
•
Anayasa Mahkemesi’nin parti kapatma kararlarýný 3/5
çoðunlukla alabileceðini öngören 149. madde deðiþikliðini, ve ,
•
Geçici 15. maddenin ihtilal döneminde çýkarýlan yasalarýn
anayasa aykýrýlýðýnýn iddia edilemeyeceðine iliþkin son fýkrasýnýn
metinden çýkarýlmasýný;
olumlu deðiþiklikler olarak deðerlendiriyoruz.
Buna karþýlýk,
•
Hak ve özgürlüklerin temel sýnýrlama nedenleri olarak
‘milli güvenlik’, ‘kamu düzeni’,’genel ahlak’ gibi sýnýrlarý ve tanýmý
net olmayan, kötüye kullanýlmaya müsait kavramlarýn kullanýlmasý özgürlükler alanýndaki anayasal güvenceyi ortadan kaldýrýr
niteliktedir. Ayný kavramlarýn Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi
tarafýndan kullanýlýyor olmasý düzenlemeyi haklý kýlmaz.
•
26.ve 27. Maddelerde yapýlan deðiþiklikle, ifade
özgürlüðü ile basýn özgürlüðü gibi en temel özgürlük alanlarýnýn
kullaným esaslarýnýn düzenlenmesinin yasalara býrakýlmýþ olmasý,
siyasal iktidarlara bu yolla özgürlükleri kolaylýkla sýnýrlama olanaðý
getirmektedir. Özellikle, anlatým ve basýn özgürlüðünün önündeki
en temel engellerden biri olan ve toplumumuzun çoðulcu yapýsý
ile çeliþen “kanunla yasaklanmýþ dil” konusunda siyasi partiler
arasýnda uzlaþma saðlanamamasý ve konunun çözümünün yasalara
býrakýlmýþ olmasý kaygý vericidir. Toplumumuzun çoðulcu yapýsýna
uygun olarak herkesin anadilini kullanma ve geliþtirme hakký kabul
edilmeli, anadilde eðitim anayasal bir hak olarak düzenlenmelidir.
•
Örgütlenme özgürlüðü ile toplantý ve gösteri yapma
özgürlüklerinin sýnýrlama nedenleri anayasada belirtildikten
sonra, özgürlüklerin kullanýmýnýn yasalarla düzenlenmesi savýyla,
özgürlüklerin kullanýmý zorlaþtýrýlmamalý, yeni sýnýrlamalar getirilmemelidir.
•
Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi’ne ek 6 Nolu Protokol
hükümlerine uygun olarak ölüm cezasýnýn herhangi bir ayrýma tabi
tutmadan, kesin olarak kaldýrýlmasý yerine, savaþ, yakýn savaþ ve
terör suçlarý hallerinde ölüm cezasýnýn verilebileceðinin öngörülmesini insan haklarýna ve demokratik ilkelere aykýrý buluyoruz.
Ölüm cezasý gibi geri dönüþü olmayan bir konuda ,Yakýn savaþ ve
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terör suçlarý gibi tanýmý zor ve sýnýrlarý kesin olarak belirlenmemiþ
kavramlara yer verilmiþ olmasý ceza hukuk ilkeleri ile de baðdaþmamaktadýr.
•
Anayasanýn 51. maddesinde yapýlan deðiþiklikle özel
olarak “sendikalarýn devlet tarafýndan denetimine” yer verilmesi, sendikalarý devlet kontrolü altýna almaya yönelik geriye gidiþ
yönünde, geri bir adým olarak deðerlendirilmektedir.
•
Asgari ücretin tespiti ile ilgili 55. maddede getirilen ilkeler
“sosyal devlet” ilkesinden uzaklaþýldýðý izlenimi vermektedir. Asgari ücretin tespitinde, ülke kaynaklarýnýn hakça paylaþýmýna yer
verilmeli, sosyal devlet ilkesine vurgu yapýlmalýdýr.
•
Parti kapatmalarý konusunda 69. maddede zorlaþtýrýcý
düzenlemeler yapýlmýþ ve kapatma yerine mali yaptýrýmlarýn
uygulanabilmesi olanaðý getirilmiþ ise de; yapýlan düzenlemenin
demokratik ilkelerle ve siyasi partilerin demokrasilerin temel kurumlarý olduðu gerçeði ile baðdaþtýðý söylenemez. Suçlarýn kiþiselliði
ilkesi doðrultusunda, siyasi parti mensup ve üyelerinin suç olan
eylemleri konusunda kiþisel sorumluluk ilkesi getirilmeli, parti
kapatmalarý anayasadan çýkarýlmalýdýr.
•
Milli Güvenlik Kurulu anayasadan tümüyle çýkarýlmalýdýr.
Anayasal bir kurum olmaktan çýkarýlmadýkça, üye yapýsýnda
deðiþiklik yapýlmasý, Kurulun hükümetler üstü etkili konumunu
deðiþtirmeyecektir.
•
Anayasanýn Geçici 15. maddesi tümüyle kaldýrýlmalýdýr.
Böylece hem olaðanüstü bir dönemde çýkarýlmýþ olan yasa ve yasa
hükmündeki düzenlemelerin anayasa mahkemesi tarafýndan iptal
edilmesinin önü açýlacak, hem de olaðanüstü dönemin yöneticilerine tanýnan yargý baðýþýklýðý ortadan kalkacaktýr. Demokrasilerde
hiç kimseye ayrýcalýk tanýnamaz, sýnýrsýz yargý baðýþýklýðý verilemez.
Ýsmet Demirdöðen, Baþkan, Çaðdaþ Gazeteciler Derneði
Ali Ersin Gür, Baþkan, Çaðdaþ Hukukçular Derneði
Çetin Öner, Genel Baþkan, Edebiyatçýlar Derneði
Mustafa Coþar, Genel Sekreter, Halkevleri
Hüsnü Öndül, Genel Baþkan, Ýnsan Haklarý Derneði
Yýlmaz Ensaroðlu, Baþkan, Ýnsan Haklarý ve Mazlumlar için
Dayanýþma Derneði
Sami Evren, Genel Baþkan, Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK)
Ali Balkýz, Genel Baþkan, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði
Yavuz Önen, Baþkan, Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý
Kaya Güvenç, Baþkan, Türk Mühendis ve Mimar Odalarý
Birliði
Babür Pýnar, Baþkan , Türkiye Ortadoðu Forumu Vakfý
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Türkiye Tütün Üreticileri Kurultayı
Heyeti Birliğimizi Ziyaret Etti
15 Eylül 2001 tarihinde Akhisar’da
Türkiye’nin tütün üreten yörelerdeki
üreticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen
”Türkiye Tütün Üreticileri Kurultayı”nda
oluşturulan ve kurultay kararları ile
tütün üreticilerinin sorunlarını ilgililere,
meslek ve demokratik kitle örgütlerine,
sendikalara ve TBMM’ye iletmek üzere
Ankara’ya gelen heyet 24 Eylül 2001
tarihinde Birliğimizi ziyaret etti. TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Kaya GÜVENÇ,
Genel Sekreteri M. Fikret ÖZBİLGİN,
Genel Sekreter Yardımcısı Ercüment Ş.
ÇERVATOĞLU’nun katıldığı görüşmede
üreticilerin sorunları, özellikle de TBMM’ye
gelen ancak, Sayın Cumhurbaşkanımız
tarafından veto edilen Tütün Yasası üzerinde duruldu. Kurultay Sonuç Bildirgesi’ni
de sunan heyet; Tütün Yasası’na neden

karşı olduklarını aktararak siyasi iktidarın
IMF dayatmalarıyla kendilerine tütün
üretiminden vazgeçmeyi dayattığını, ekmeklerini tütünden kazandıklarını ve
Tütün Yasası’nın çıkarılmaması gerektiğini
vurguladılar.

Türün üreticileri Kurultayı Heyeti
26 Eylül 2001 Çarşamba günü
TMMOB’de basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında heyet; üreticilerin
sorunlarını, Tütün Kurultayında üretmiş
oldukları çözüm önerilerini ve sonuç
bildirgesini bir kez daha kamuoyuna
Görüşmede TMMOB ve bağlı
duyurdular.
Odalarımızın Tütün Yasası’na karşı
olduğunu ifade eden Birlik Başkanımız
TMMOB’nin yanısıra, KESK’e bağlı
Kaya GÜVENÇ, TMMOB’nin üreticilerin sendikalar ve Tarımcılar Vakfı’nın destek
yanında olduğunu, Tütün Yasası, Şeker vermek üzere katıldığı basın toplantısında,
Yasası vb. gibi IMF dayatmalarıyla TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Nüvit
çıkarılan ya da çıkarılmak istenen yasalara Soylu Tütün Yasası’nın çıkarılması için öne
karşı olduğunu ifade ederek bu konuda sürülen gerekçelerin yalan ve yanlışlarla
verdikleri mücadeleden dolayı üreticileri dolu olduğunu rakamlarla açıklayarak,
kutlayarak, mücadelenin ortak mücadele TMMOB’nin tütün üreticisinin yanında
olduğunu, desteklediğimizi vurguladı.
olduğunu ve Tütün Yasası’na karşı
olduğunu bir kez daha vurguladı.

TÜRKİYE TÜTÜN ÜRETİCİLERİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
4685 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri
Genel Müdürlüğü’nün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı
Kanun’da ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da;
Tütün ve Tütün üreticilerini desteklemek için net bir düzenleme yapılmamış, konu Bakanlar Kurulu’nun insiyatifine
bırakılmıştır. Yine bu yasanın 6. Maddesi’nde diğer düzenlemelerin yanında tütün ve sigara ithaliyle ilgili düzenlemeler
getirilmiştir. Bunlar üretimi kısıtlayıcı ithalata sınırsız olanak
tanıyan düzenlemelerdir.
Bu yasa;
•
Tekel’in özelleştirilerek fabrikalarının satılması,
Tekel’in yerini yabancı tekellerin alması,
•
Tekel’in yok olmasıyla birlikte yerli tütün üretimimizin
giderek düşmesi, fabrikada çalışanların işlerini kaybetmesi,
•
2001 yılı sonrası, tütünde devlet nam ve hesabına
alım yapılmayarak, bizlerin ürettiği ürünün tüccarın insafına
terk edilmesi,
•
1. Madde’nin e fıkrasında açık arttırma başlangıç
fiyatının son beş yıl içinde seçilecek 3 yılın ihraç fiyat

ortalamasının yüzde 50 eksiği olarak tarif edilerek; biz üreticilere kendi toprağımızda köle olmanın dayatılması,
•
Hem mekan hem de tür sınrlamasıyla birlikte, Ekim
Belgesi gibi idari müdahalelerle alan ve miktar sınırlamaları
da getirmesi, bunlara uymayanlara Reji dönemi benzeri para
ve hapis cezasını da kapsayan ağır yaptırımlar belirlemesiyle
bizlerin aleyhinedir. Bu yasa; tütün ve tütün mamulleri ve
alkollü içkilerde devlet tekeline son veren, özel ve yerli-yabancı
tekeller oluşturulmasını adeta teşvik eden niteliktedir. Küçük
üretici ve ithalatçıların piyasaya girişleri yine bu yasa hükmüyle
yasaklanmış durumdadır. Yasa, sadece Philip Morris-Sabancı
Ortaklığı ile R. J. Reynolds-Japon Tobacco gibi tekellerin
egemenliğini tütün ve tütün mamulleri üzerinde sağlamak için
yapılan bir düzenleme olup, bundan tütün sektörünün, biz tütün
üreticilerinin ve Türkiye’nin bir menfaatinin olmadığı açıktır.
IMF ve Dünya Bankası’na verilen ve kamuoyuna açıklanan
niyet mektuplarında görüldüğü gibi, devletin tarımsal üretim
ve tarımsal sanayi üretiminde doğrudan bir rol almaktan
çekilmesi ve üreticilere yapılan desteklerin kaldırılmasının bir
parçası olarak dayatılan bu yasa, biz üreticilerin büyük zarara
uğramasına ve adeta yok olmasına yol açacaktır.
Yasayı çıkarmak isteyenlere ve kamuoyuna, IMF’nin Tütün
Yasası’na karşı olduğumuzu bir kez daha duyururuz.
15 Eylül 2001/Akhisar
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TMMOB
III. DANIÞMA KURULU TOPLANTISI
YAPILDI
Siyasi iktidarımız ise, komşularımızla,
geri kalmış ülkelerle ittifaklar kurarak geleceğimizi savunmak yerine
ABD Başkanının gaflarını onarma
gayreti içindedir. Ülkemiz emperyalizmin
dayattığı Irak ambargosu nedeniyle hem
bir insanlık suçuna ortak olmuş hem de
yüz milyar dolarla ifade edilen ekonomik
zarara uğramıştır. Umuyoruz ki, halkımızın
geleceği yeni maceralarla tehlikeye atılmaz.
Umuyoruz ki, şimdiye kadar kendi halkına
yabancı olan, kendi halkından çok bir avuç
sermaye sahibine bel bağlayanlar, bu kez
ulusal çıkarlarımızın önemini kavrarlar.

TMMOB III. Danışma Kurulu 22 Eylül 2001 tarihinde Türk-İş
toplantı salonunda TMMOB’nin çalışmalarının değerlendirilmesi
ve yeni dönem çalışmaları hakkında öneriler gündemi ile
toplantı.
Toplantının açılışında bir konuşma yapan Yönetim Kurulu
Başkanı Kaya GÜVENÇ “11 Eylül’de ABD’de yaşanan olayın
yanlış olduğunu ve terörün savunulmasının mümkün olmadığını”
belirtti. Başkan konuşmasını şöyle sürdürdü: “teröre karşı olmak aynı zamanda emperyalist sistemin dünya halklarına karşı
giriştiği ve sivilleri de hedef alan operasyonlara da karşı olmak
anlamına gelmez mi? Sadece son yılları gözden geçirirsek,
Irak’ta, Sudan’da, Yugoslavya’daki olaylara da karşı çıkmak
gerekmez mi? Oysa her alanda olduğu gibi burada da çifte
standart dayatılıyor: ABD diyor ki “ya benden yana tavır alırsın
ya da terörist olursun.” ABD diyor ki, “benim kanıt göstermeme
gerek yok, ben ne dersem o geçerlidir.” Dünya emperyalist sisteminin baş gösteren yeni ekonomik bunalımı yeni bir
savaş gerektiriyor. Bu sistemin yaşaması, sömürünün sürmesi,
yoksulluğun yaygınlaşması-zenginleşmenin bir avuç uluslar
arası tekelde yoğunlaşması için seferberlik ilan ediyor. ABD
diyor ki “bu yeni bir haçlı seferidir.” Bu doğrudur. Emperyalizm
bu olayı da fırsat bilerek kendi egemenliğini pekiştirmek için
kullanmak istemektedir.
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Oysa bu olayın diğer başka her hangi
bir olay gibi değerlendirilmesi gerekirdi.
Hiroşima’ya, Nagasaki’ye atılan atom
bombaları, insanlarda nükleer bir savaşa
karşı hatta genel olarak savaşa ve nükleer
silahlara karşı kampanyalara neden
oldu. Beklenirdi ki bu olay üzerinde de biraz düşünülsün.
Küresel denilen dünyada gelişmiş ülkelerle daha az gelişmiş
ülkeler arasında gelir uçurumu her geçen gün artıyor. Sömürü
alabildiğince yoğunlaşıyor. Dünyanın jandarması olan ABD’nin
ve yandaşlarının dünya halkları üzerindeki tam egemenlik hırsı
dizginlenemiyor. Terörün bu haksız düzenin bir ürünü olduğu
hiç sorgulanmayacak mı?
Bu düzenin ne anlama geldiğini en iyi bilenlerdeniz. IMF ve
Dünya Bankası eliyle yürütülen politikalar nedeniyle ülkemizin
ekonomisi tarihinde görülmemiş bir olay yaşadı: 2001’in ikinci
yarısında ekonomimiz %11.8 küçüldü. Yani bir bütün olarak
yoksullaştık. Kuşkusuz her politik kararda olduğu gibi, bu politik kararların sonucunda, her sınıf bu olaydan farklı şekilde
etkilendi: özetle gelir dağılımındaki uçurum biraz daha arttı.
İşsizlik çığ gibi büyüdü.”
Konuşmasında ülkemizdeki ekonomik sorunların nedenlerini,
IMF yasalarını, endüstri bölgeleri yasasının yeniden gündeme
getirilmekte olduğunu, Bergama mücadelesinin sona erdirilmek
istendiğini, yapı denetim yasasının nedenlerini, bunların sonucu olarak 1 Eylül’ün yasaklandığını, ölüm oruçlarına çözüm
bulunmak istenmediğini, bütün bunlara karşı bağımsızlık ve
demokrasi isteminin ve geniş birlikteliklerin önemini belirten
Kaya Güvenç, son Anayasa değişikliği ile ilgili olarak da şunları
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söyledi; “Anayasa değişiklikleri maddeler temelinde incelendiğinde olumlu yanlar taşıyor.
Ama devleti temel alan 12 Eylül Anayasası’nın
bütünüyle kaldırılıp yerine bireyi temel alan bir
Anayasa’ya ihtiyaç var. Böyle bir Anayasa
ancak toplumun demokratik katılımıyla mümkündür. Oysa paket bir anlamda AB’ye şirin
görünme gayretiyle ve parlamentoda bulunan
Siyasi Partilerin katılımıyla hazırlandı. Önemli
eksiklikleri var.”
Konuşmasının daha sonraki bölümünde
örgüt içi çalışmalara ve sorunlara değinen
Yönetim Kurulu Başkanı şunları söyledi; “36.
Dönemde çok şey yaptık. Başarılı çalışmalarımız
oldu. Ama yaptığıyla yetinen bir anlayışı
benimsemiyoruz. Gelin neyi yapmadığımızı,
neden yapamadığımızı konuşalım ve nasıl
yapacağımızı bulalım. Ama bunu yaparken
de sadece eleştiri değil, sadece ‘yapılmalıdır,
edilmelidir’ gibi temenniler değil, gerçek anlamda inceleme, eleştiri ve çözüm getirmek gerekiyor. Sürekli
eleştiri ve boş laflar çürüyen organizmaların işidir, TMMOB’nin
değil. Öyle ortamlar vardır ki, kimse kimsenin ne söylediğine
değil, nerede kendisine gol atmak için bir fırsat yarattığına
bakar. TMMOB ortamı bu değildir.
Bütün yaptıklarımıza karşın, birikimimize uygun bir
çalışmayı gerçekleştiremedik. Güç aldığımız kadrolarımız
olup biten karşısında yeterli tepki veremediler.
Odalar arasında sorun olan mesleki alanlarda yeterli
çalışmayı yapamadık. Hatta, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının
bizden istediği zemin etütleri ile ilgili çalışmayı dahi
gerçekleştiremedik. Acaba bu TMMOB’nin bir zaafı mı? Evet.
Ama TMMOB 23 kişilik Yönetim Kurulu ya da TMMOB Genel
Sekreterliği değildir. TMMOB’ni bir bütün olarak, bütün Odalarla hatta bütün birimleriyle birlikte ele almak zorunludur. Acaba
bu zaaflarda Odalarımızın mevcut durumu koruma kaygısı da
var mıdır? Bunu sorgulamalıyız.
Daha da öteye gidelim: diyelim ki TMMOB bu alanda bir
karar aldı. Ne olacak? Uyulacak mı? Örneğin, İnşaat Mühendisleri Odası, Odaların TMMOB’ye yapmaları gereken parasal katkıyla ilgili olarak 25 yıldır uygulanan bir anlaşmaya karşı
çıkıyor. Bu anlaşma Birlik Genel Kurullarında oybirliğiyle alınan
ve her Genel Kurulda yinelenen bir anlaşmadır. İnşaat Mühendisleri Odası delegelerinin de destek verdiği bir anlaşmadır.
Şimdi İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Yönetim
Kurulu’nun üç üyesinin karşı çıkmasına karşın bu anlaşmaya
karşı çıkıyor, “bu yasaya aykırıdır, biz bu katkıyı yapmayız;
sorunun çözüm yeri de mahkemedir” diye karar bildiriyor. İki
trilyonluk taşınmaz alıyor; kaynakları var ama TMMOB’nin
ödentisini vermeye gelince yasayı bahane ediyor. Kaldı ki
yasa bu katkıya engel değil.
TMMOB’ne Odalarımızın gündemlerini yeterince
taşıyamadık. TMMOB’nin gündemini de yeterince taşıyamadık
Odalarımıza. Kısa vadede bunu başarmak için, TMMOB Yönetim Kurulu’nu Oda Başkanları Kurulu’na dönüştürmek gibi bir
aracı düşünmeliyiz. Önümüzde genel kurul süreçleri var. Bu
dönemde de siyasi iktidar gerek TMMOB’ni gerek ise bütün

birimlerimizi kendilerine endekslemek için bütün kurum ve
kuruluşlarıa saldıracaklardır. Bu günden başlayarak İl Temsilciliklerimizin, Şubelerimizin, Odalarımızın, Birliğimizin mesleki
demokratik kitle örgütü olarak kalması, demokrasi mücadelesindeki yerini daha da ileriye taşımak için daha yoğuz ve
azimli çalışmalıyız.”
Yönetim Kurulu Başkanı Kaya GÜVENÇ konuşmasını
TMMOB çalışmalarına aktif katılan Odalarımıza, Danışma
Kurulu üyelerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek
,TMMOB’nin önümüzdeki altı aylık dönemindeki yapması gereken çalışmalara önerilerin beklendiğini ifade ederek bitirdi.
Toplam 38 üyenin konuşma yaptığı Danışma Kurulunda 28
Temmuz TMMOB mitingi değerlendirmeleri, Emek Platformu
çalışmaları, yaşanan ekonomik kriz ve yansımaları, TMMOB
çalışma grupları, 11 Eylül ABD’de gerçekleştirilen saldırılar
sonrası savaş durumu,TMMOB Mühendislik Mimarlık Kurultayı,
İnşaat Mühendisleri Odası’ndaki gelişmeler ve Odalarımızın
TMMOB çalışmalarına katkıları ve yükümlülükleri, Bölge
toplantıları, Disiplinler arası çalışmalar konuları gündeme geldi. Konuşmalar sırasında TMMOB Yönetim Kurulu’na iletilmek
üzere Savaşa Hayır kampanyasının ve basın açıklamasının
yapılması, İnşaat Mühendisleri Odası’ndaki gelişmeler, İstanbul
İKK Ekonomik, Demokratik Özlük Hakları Çalışma Grubunun
çalışmaları ve Türk Tabipler Birliği’ne açılan davalara karşı
dayanışma gösterilmesi konularında önergeler verildi.
Gemi Mühendisleri Odası, Gemi Makinaları İşletme
Mühendisleri Odası, Petrol Mühendisleri Odası ve Tekstil Mühendisleri Odası’ndan katılımın olmadığı Danışma Kuruluna,
Elektrik Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Harita
ve Kadastro Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası,
Makina Mühendisleri Odası, Metalürji Mühendisleri Odası,
Meteoroloji Mühendisleri Odası ve Peyzaj Mimarları Odası
başkan düzeyinde katılım sağladılar. Ayrıca Adana, Ankara,
Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli,
Van ve Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu Sekreterlerinin katılım
sağladığı Danışma Kuruluna, 19 Odamızda toplam 250 üye
ve 17 TMMOB Yönetim Kurulu üyesi katıldı.
Danışma Kurulu TMMOB Başkanı’nın gündeme getirilen
görüş ve önerileri konusunda değerlendirmeleriyle sona erdi.
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wfeo
genel kurulu

Dünya Mühendislik Kuruluşları Federasyonu (WFEO)
Genel Kurulu 10-15 Eylül 2001 tarihlerinde Moskova’da
gerçekleştirildi. Genel Kurulun 12-15 Eylül 2001 tarihleri
arasındaki bölümüne TMMOB’yi temsilen Başkan Kaya GÜVENÇ ile II. Başkan Dursun YILDIZ katıldılar.

Genel Kurul programı çerçevesinde, 10-12 Eylül 2001
tarihleri arasında “21. Yüzyılda Kent Biçimlendirme Teknolojileri” Konferansı, “Dünya Mühendisler Kongresi” hazırlıkları
yanısıra Yönetim Kurulu ve çeşitli WFEO Komite toplantıları
yapıldı. Rusya Bilimsel ve Mühendislilik Örgütleri Birliği (USEA)
tarafından düzenlenen Genel Kurul 13-14 Eylül 2001 tarihlerinde 54 üye ülke ve 5 uluslararası üye mühendislik kuruluşunun
geniş katılımıyla gerçekleşti.
Genel Kurul gündemi uyarınca çalışma raporu, üyelik
konuları, komite raporları sunuldu ve sürdürülen çalışmalar ile
örgütler arası ilişkiler görüşüldü.
Gündemin “Komite Raporlarının” sunulması maddesinde:
a-

Eğitim ve Uygulama (Education and Training)

b-

Mühendislik ve Çevre(Engineering and Environment)

c-

Bilgi ve İletişim (Information and Communucation)

d-

Teknoloji ve ilgili Çalışma Grupları (Technology and
its Task Groups)

•

Yenilenebilir Enerji (Renewable Energy)

•

Gıda Mühendisliği (Food Engineering)

•

Doğal Afetlerin Yıkıcı Etkilerini Azaltma
(Natural Disasters Reduction)

konularında yapılan çalışmalar üzerine sunuşlar yapıldı. Bu
sunuşlar sırasında üye ülkelerden temsilciler söz alarak yapılan
çalışmalarla ilgili görüş ve önerilerini aktardılar.
Türkiye daha önce WFEO Sekreteryası’na Eğitim ve Uygulama Komitesinin Raporunun sunuş bölümünde bir bildiri sunmak isteğini belirtmiş, bildirinin özetini göndermiş ve bu talebi
kabul edilmişti. Genel Kurul’da TMMOB’nin Sürekli Komite
raporlarının tartışıldığı bölümde Türkiye’de ve azgelişmiş ülkelerdeki mevcut durum, gelişmeler ve bunların Mühendislik ve
Mimarlık Hizmetlerine yansımaları ile ilgili bir konuşma yapma
talebinin kabul edilmesi üzerine TMMOB Başkanı Kaya GÜVENÇ özetle aşağıdaki konuşmayı yaptı:
“Türkiye’de her yıl yaklaşık 20.000 öğrenci mühendislik
ve mimarlık bölümlerinden mezun oluyor. Ancak son krizle
birlikte 30.000 ücretli mühendis ve mimar işsiz kalmıştır. Bir o
kadar serbest çalışan mühendis ve mimar da şu anda işsiz ya
da bürolarını kapatmak zorundadır.
Birliğimizin yaptığı araştırmada, bu durumun büyük ölçüde
IMF ve Dünya Bankası’nın az gelişmiş ülkelere dayattığı ekonomik politikalardan kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. Çünkü bu
politikalar üretimi, bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirmeyi
özendirmiyor, tam tersine engelliyor.
Türkiye’deki bu durumun ve sorunların
birçok azgelişmiş ülkede de yaşandığını
görüyoruz.
Bu koşullar az gelişmiş ülkelerden gelişmiş
ülkelere ciddi bir beyin göçüne neden oluyor. Çünkü mühendisliğin bugünkü anlamı
araştırma-geliştirme ve tasarım temelinde
şekilleniyor. Bunlar olmadan mühendislik olmuyor. Oysa araştırma-geliştirme ve tasarım
her geçen gün büyük uluslar arası şirketlerin
bünyesinde yoğunlaşıyor. Bu nedenlerle de
geri kalmış ülkelerin mühendisleri mühendislik mesleklerini uygulayamıyor. Bunun bir
sonucu da gelişmiş ülkelere kaynak aktarımı
anlamına gelen beyin göçü olmaktadır.
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Az gelişmiş ülkelerin mühendislerini
bekleyen bir başka tehlike de hizmetlerin
liberalizasyonu ve serbest dolaşımıdır.
Bu gerçekleşirse, az gelişmiş ülkel-
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erin mühendisleri artık kendi ülkelerinde de mesleklerini
uygulayamayacaklardır.
Gelişmiş ülkelerle geri kalmış ülkeler arasındaki gelir uçurumu her geçen gün derinleşiyor. Bu durum da geri kalmış
ülkelerin mühendislerinin yaşam koşullarını olumsuz etkiliyor.
Bu konunun önemini ve bu konudaki hassasiyetimizi
belirtmek istedim. İnanıyoruz ki WFEO da bu hassasiyeti
paylaşmaktadır ve daha hakça oluşturulacak koşullar ve böyle
bir dünyadan yana görüşlerini belirtecektir.”
Bu konuşma üzerine WFEO Başkanı konunun çok önemli
olduğunu ve mevcut durumun tesbiti için bir çalışma yapılmasının
uygun olacağını söyledi. Gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan
ülkeler arasındaki ayrımın daha fazla açılmaması gereği belirtildikten sonra bu konuda yapılacak çalışmalar için bir alt
çalışma grubu oluşturulması kabul edildi. TMMOB bu çalışma
grubunda yer alma isteğini divana iletti.
Eğitim ve Uygulama Komitesi raporunda da mühendislerin
uluslararası alanda akademik ve mesleki yeterliliklerinin
tanınmasında birçok zorluklarla karşılaştıkları belirtildi.
Bunun önlenebilmesi için mühendislik eğitiminin minimum
sandartlarının belirlenerek uygulanmasına destek olunması
gerektiği belirtildi. Teknolojik gelişmeler ve mühendislik eğitimi
bağlantısı üzerinde duruldu.

Etik Kurallar-2001 çalışmalarının tamamlandığı ve bu
kuralların kılavuz olarak tüm üyeler tarafından kullanılabileceği
görüşü benimsendi. Her ülkenin bu çerçeveyi kendisine göre
geliştirebileceği ve uygulamaya koyabileceği belirtildi. Ülkelerin
bu alanda yapacağı uygulamalarda karşılaşacakları sorunları
bir sonraki Genel Kurula getirmeleri ve konunun bu deneyimler
üzerine yeniden değerlendirilmesi kararı alındı.
Daha sonra Mühendislikte Başarı, Mühendislik Eğitiminde
Başarı ve Özel Hizmet ödülleri için ödül komitesi tarafından
uygun görülen adaylar Genel Kurul tarafından da kabul
gördü. Gündemdeki seçimler maddesine geçildi. Bu seçimlerde
bir sonraki dönem için WFEO Başkanı, Saymanı, 4 Başkan
Yardımcısı ve 6 Yürütme Kurulu üyesi seçildi. WFEO’nun bir
sonraki dönemde görevi devralacak başkanlığına; Filistinli ve
Malezyalı Başkan Yardımcısı iki aday arasından Malezyalı Dato
Lee Yee Cheong seçildi.
2003 yılında Genel Kurulun Tunus’ta yapılacağı belirtildi
ve Genel Kurul WFEO Başkanının kapanış konuşması ile sona
erdi.
WFEO Genel Kurulu sürecinde TMMOB’nin etkin
performansı nedeniyle birçok ülkeden çeşitli konularda birlikte
çalışma yapma öneriler geldi. Bu önerilerin değerlendirmesi
yapıldıktan sonra çalışma gruplarına daha aktif katkı
konulmasının çeşitli uluslararası çalışmalar başlatılmasının ve
işbirliğinin geliştirilmesinin yararlı olacağı ortaya çıkmıştır.

SEFI’nin Yıllık Toplantısı Danimarka’da Yapıldı
1973 yılında Belçika’da, ülke yasalarına uygun olarak
kurulmuş kar amacı gütmeyen, yaklaşık 40 ülkeden toplam
430 üyesi bulunan bir organizasyon olan SEFI (Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs- Avrupa Mühendislik
Eğitimi Organizasyonu)’nin toplantıları her yıl düzenli olarak
yapılmaktadır. 2001 yılı toplantısı da, 12-14 Eylül 2001 tarihleri arasında ağırlıkla akademisyenlerin katılımıyla KopenhagDanimarka’da yapıldı. Toplantının ana teması “Yeni Mühendislik
Yeterlilikleri Ve Paradigma Değişimi” idi ve bu içerikte bildiriler
sunularak toplantı gerçekleştirildi. Türkiye’den hiçbir üniversite
ve akademisyenin katılmadığı, TMMOB adına Yönetim Kurulu
Üyesi Hüseyin YEŞİL ve Elektrik Mühendisleri Odası’ndan Feyyaz
İKİZ’in katıldığı toplantıda konuşmacılar temel olarak aşağıdaki
görüşleri ileri sürdüler:
Bilgi kaynaklarındaki ayrışmanın arttığı günümüz koşullarında,
yeni mühendislik disiplinlerinin de artma eğiliminde olduğu
gözlenmektedir. Özellikle bilgi teknolojilerindeki hızlı
gelişme, eğitim sistemlerinde bilgi teknolojilerinin daha fazla
kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, Üniversiteler
bilgi toplumunda, bilgi üreten ve kullanan yeni roller üstlenmelidirler. Öğrenenlerin yararlanması için var olan deneyimleri
kullanma ve düzenleme süreci, bilgi yönetimi olarak adlandırılır
ve modern eğitimde giderek yükselme eğilimindedir. İnternet

teknolojileri kullanılarak bilimsel ve teknik konferansların daha
sık yapılması sağlanmalı, yine internet ortamında oluşturulacak
tartışma ortamlarında sorunlar tartışılmalıdır. Günümüzde var
olan teknolojilerle bilginin en hızlı şekilde paylaşıma açılması
olanaklıdır. Bu olanaklar kullanılarak dünyanın herhangi bir
yerinde, herhangi bir anda yapılmakta olan eğitime katılabilmek
mümkün olmalıdır.
Ülkelerin kültürel yapılarındaki farklılıklar, mühendislik
eğitimlerine yansımakta ve bunun sonucu olarak problem
çözümlerinde farklı yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. Yarının mühendisleri dünyanın herhangi bir yerinde çalışabilecek düzeyde
eğitim almalı, kültür ve dil farklılıklarından kaynaklanan güçlükleri
yenebilecek çoklu disiplin eğitimiyle donatılmalıdırlar. Buna yönelik olarak günün bilimsel ve teknolojik koşullarına uygun, kültür
ve dil bağımlılığından kurtulmuş bir mühendislik eğitimi standardı
oluşturulmalıdır. Böylece mühendislik akreditasyonuna ilişkin
sorunların ortadan kaldırılması da daha kolay olacaktır.
Sonuç olarak mühendislik eğitiminin sadece üniversite
eğitimiyle sınırlı olmaması, öğrenme sürecinin aktif mühendislik, hatta yaşandığı sürece devam etmesi gerektiği, hızla gelişen
teknolojinin bunu zorunlu kıldığı toplantı boyunca sürekli
vurgulanmıştır.
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ALIZADEH Javad

TMMOB

“... Ben yanmasam
sen yanmasan
biz yanmasak,

mühendislik
mimarlýk
haftasý
etkinlikleri
15-20 ekim 2001

nasıl
çıkar
karan-lıklar
aydın-lığa...”

Çankaya Belediyesi

Çaðdaþ Sanatlar Merkezi

Nazým HÝKMET

Kenedi Cad.No:4 Kavaklýdere-Ankara

15 Ekim 2001, Pazartesi
Basýn Toplantýsý: 11.00
Yer:

Açýlýþ: 10.00 – 10.15
TMMOB Baþkaný Kaya GÜVENÇ’in Açýlýþ Konuþmasý
I. Oturum 10.15 – 12.30

TMMOB

18 Ekim 2001, Perþembe
Karikatür Sergisi Açýlýþý: 17.00 – 17.30

Kamu Ekonomisi ve Mali Sektörle Ýlgili Deðerlendirmeler
Katýlýmcýlar:

Prof Dr. Oktar TÜREL

Birlik Haberlerinde Yer Alan ve Sektörlerle Ýlgili Karikatür Sergisinin Açýlýþý.
Panel: 17.30 – 20.00
Birlik Haberlerinin Yayýna Baþlamasý ve TMMOB
Örgütlüðüne Etkileri
Panelistler: Yavuz ÖNEN (Önceki Dönem TMMOB
Baþkaný, Mimar)
Akýn BARLAS (Mimar)

Prof. Dr. Oðuz OYAN
Yrd. Doç.Dr. Aziz KONUKMAN

II. Oturum: 14.00 – 16.15
Kamu Giriþiminin Tasfiyesine Ýliþkin Düzenlemeler
Katýlýmcýlar:
Þeker Yasasý ,Tütün Yasasý

Yalçýn ÇÝLÝNGÝR (Maden Y. Mühendisi)

Prof Dr. Gürol ERGÝN (Ziraat Mühendisleri Odasý
Baþkaný)

Nevzat ÞENOL

Doðalgaz Piyasasý Yasasý
Mehmet SOÐANCI (Makina Mühendisleri Odasý Baþkaný)

Panel
Yöneticisi:

Prof Dr. Korkut BORATAV

Kaya GÜVENÇ (TMMOB Yönetim
Kurulu Baþkaný)

Sivil Havacýlýk Yasasý
Kemal ÜLKER (Hava Ýþ Sendikasý)
TELEKOM Yasasý

19 Ekim 2001, Cuma

H. Ali YÝÐÝT (Elektrik Mühendisleri Odasý Baþkaný)

Panel: 17.30 – 19.30
Hizmetlerin Serbest Dolaþýmýnýn Mühendislik ve
Mimarlýk Alanlarýna Etkileri
Panelistler: Doç. Dr. Birgül Ayman GÜLER (T ODAÝE
Öðretim Üyesi)
Þirin Gürcan EREN (Þehir Plancýsý)
Dursun YILDIZ (TMMOB Yönetim Kurulu
II. Baþkaný)

III. Oturum:

16.30 – 17.45

Sosyal Dayanýþma ile Ýlgili Düzenlemeler
Katýlýmcýlar:
Ýþ Güvencesi Yasa Tasarýsý
Süleyman ÇELEBÝ (DÝSK Genel Baþkaný)
Ekonomik Sosyal Konsey Yasasý
Sami EVREN (KESK Genel Baþkaný)

20 Ekim 2001, Cumartesi
Sempozyum: 10.00 – 18.30
IMF’nin Dayattýðý Yasal Düzenlemeler
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17.45 – 18.30

Kamusuz Kamulaþtýrma Yasasý’ndan, Tahkim Sürecine
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TMMOB II. MÜHENDÝSLÝK VE MÝMARLIK KURULTAYI

YEREL KURULTAY SÜREÇLERÝ BAÞLIYOR...
TMMOB II. Mühendislik ve Mimarlýk Kurultayý için TMMOB ÝKK’larý tarafýndan yerel düzeyde yapýlacak Kurultay süreçleri önümüzdeki günlerde baþlýyor. 14 Ekim 2001’de Ankara’da ÝKK’lar ile birlikte yapýlacak Düzenleme
Kurulu toplantýsýnda, illerde yapýlacak Yerel Kurultaylarýn takvimi belirlenecek.
II. Kurultaya Nasýl Gelindi ?
TMMOB Mühendislik ve Mimarlýk Kurultayý’nýn birincisi, 28-29
Nisan 2000 tarihlerinde Ankara’da gerçekleþtirildi. Bu kurultayda;
Kurultay Yürütme Kurulu tarafýndan hazýrlanan ve TMMOB 35.
Dönem Yönetim Kurulu’nun 27 Mart 2000 tarihli toplantýsýnda
yapýlan deðiþikliklerle Kurultaya sunulmasý kabul edilen, “TMMOB
Mühendislik ve Mimarlýk Kurultayý Karar Taslaklarý” görüþmeye
açýldý. Kurultayýn açýlýþýnda, “Karar Taslaklarýnýn yeterince
görüþülmediði, bu nedenle de Kurultayýn karar almamasý gerektiði” yönünde verilen önergeler kabul edildi. Kurultay, Karar
Taslaklarýnda yer alan konularýn tartýþýlmasýyla sonuçlandý. I. Kurultaya sunulan Karar Taslaklarýnýn görüþülüp karara baðlanmasý
için II.Mühendislik ve Mimarlýk Kurultayýnýn düzenlenmesi konusu
ise, TMMOB 36. Olaðan Genel Kuruluna býrakýldý. Genel Kurul’da;
II. Mühendislik ve Mimarlýk Kurultayý düzenlenmesi doðrultusunda
çalýþma yapmasý için yeni oluþacak yönetim kuruluna görev verildi.
TMMOB 36. Yönetim Kurulu, TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda
Temsilcilerinin katýlýmý ile bir Kurultay Düzenleme Kurulu oluþturdu. Düzenleme Kurulu; Kurultayýn amacýný, kurultayýn örgütlendirilmesi ve toplanma þeklini, aþaðýdaki gibi belirleyerek, kendi
içinde 9 kiþilik bir Yürütme Kurulu oluþturdu. Ayrýca, Redaksiyon
Kurulunca hazýrlanan raporun elektronik ortamda Odalara ve ÝKK
Sekreterliklerine gönderilmesi kararýný aldý.
Kurultayýn Amacý
II. Mühendislik Mimarlýk Kurultayý’nýn amacý, mühendislik-mimarlýk alanlarý ile ilgili olarak dünyadaki ve Türkiye’deki geliþmelerin,
bunlara baðlý olarak mühendislik-mimarlýk hizmetlerindeki üretim
sistemlerinin, iþ süreçlerinin, mühendislik-mimarlýk hizmetlerinin
tanýmýnýn, uygulama ve denetim süreçlerindeki konumlarýnýn, mühendis ve mimarlarýn eðitiminin ve öðretiminin, TMMOB’nin yasal
statüsünün, yapýsýnýn, örgütsel tarihinin, üye bileþiminin, üye-örgüt
iliþkilerinin, hizmet üretiminin tartýþýlmasý ve bunlar temelinde
örgütsel konumunun ve politikalarýnýn belirlenmesidir.
Kurultayýn Örgütlendirilmesi ve Toplanmasý

Kurultayýn örgütlendirilmesi ve toplanmasý konusunda ise;
Bölgesel ve/veya illerde yapýlacak kurultaylara katýlýmýn serbest
olmasý, Kurultayýn, kurultay sürecine katýlan ve yerel kurultaylarda
seçilecek delegelerle toplanmasý kararlaþtýrýldý.
Yürütme Kurulu yaptýðý ilk toplantýsýnda, TMMOB II. Mühendislik
ve Mimarlýk Kurultay konu baþlýklarýnýn, I. Kurultay belgelerindeki,
•
•
•
•
•

Mesleki Yeterlilik-Mesleki Yetkinlik
Mesleki Denetim-Uzmanlýk Ayrýmlarý
Örgüt Birimlerinin Hizmet Üretimi
Mesleki Davranýþ Ýlkeleri
Örgüt Misyonu

konularýný içermesine karar vermiþtir.
Ayrýca yukarýdaki konu baþlýklarý altýnda geçen kurultaya sunulan
ve kurultay sýrasýnda gündeme gelen karar taslaklarý bir broþür olarak
derlendi. Bu broþür, yerel kurultaylarda, “ön tartýþma metni” olarak
kullanýlmak üzere Odalara ve ÝKK’lara geçtiðimiz ay içinde gönderildi.
Broþür ayný zamanda internette http://www.tmmob.org.tr/cal_grup/
mmk2/mmk taslak (1).zip adresinde yayýnlanmaktadýr. Kurultayla
ilgili diðer belgelere ise þu web adresinden ulaþabilirsiniz:
http://www.tmmob.org.tr/cal_grup/tmmob2.htm
Nisan 2001’de düzenlenmesi planlanan TMMOB II. Mühendislik ve Mimarlýk Kurultayý için TMMOB ÝKK’larý tarafýndan
yerel düzeyde gerçekleþtirilecek Yerel Kurultaylar önümüzdeki
günlerde baþlýyor. 14 Ekim 2001’de Ankara’da ÝKK’lar ile birlikte
gerçekleþtirilecek Düzenleme Kurulu toplantýsýnda, illerde düzenlenecek Yerel Kurultaylarýn takvimi belirlenecek. Yerel Kurultaylar,
illerdeki gereksinim doðrultusunda bir kaç hazýrlýk toplantýsý sonrasý
toplanacak ve Kurultay’a götürülmesi önerilen karar taslaklarýný
görüþerek, hazýrlýk toplantýlarýna ve yerel kurultaya katýlan üyeler
arasýndan II. Kurultaya katýlacak delegeler belirlenecek.
Tüm üyelerimizi, ÝKK’lar tarafýndan gerçekleþtirilecek hazýrlýk
toplantýlarýna ve Yerel Kurultaylara katýlmaya davet ediyoruz.

Birinci Kurultay belgelerinin, bölgelerde ve illerde bütün örgüt
üyelerinin ve örgüt birimlerinin görüþlerine sunulmasý, bölge ve/
veya illerde yapýlacak toplantýlarda geliþtirilecek karar taslaklarýnýn
düzenlenecek II. Mühendislik Mimarlýk Kurultayýna sunulmasý,
gerek TMMOB Yönetim Kurulunca, gerekse Kurultay Düzenleme
Kurulunca kabul gördü.
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günce . günce . günce . günce . günce . günce . günce

TMMOB
GÜNCESÝ
1 Eylül- 30 Eylül 2001

3 Eylül Pazartesi
Emek Platformu Baþkanlar Kurulu Toplantýsý Emek Platformu’nun
deðerlendirilmesi gündemi ile toplandý.

4 Eylül Salý
Emek Platformu Teknik Komitesi yeni dönem programý ve iþleyiþi
konusunda taslak çalýþmasý yapýlmasý gündemi ile toplandý.

7 Eylül Cuma
Yayýnladýklarý Düþünceye Özgürlük 2000 adlý kitap nedeniyle
4 ayrý mahkemede yargýlanan aydýn ve sanatçýlar Genel Kurmay
Askeri Mahkemesi’nde saat: 10.00’da yapýlan duruþmasýna TMMOB Genel Sekreteri M.Fikret ÖZBÝLGÝN katýldý. Konuyla ilgili
saat:12:30’da ÝHD Genel Merkezi’nde yapýlan basýn açýklamasýna
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ katýldý.

10 Eylül Pazartesi
WFEO Genel Kurulu
13/15 Eylül 2001- Moskova

Emek Platformu Teknik Komite toplantýsý “yeni dönem programý
konusunda görüþmeler” gündemiyle yapýldý.

11 Eylül Pazartesi
•
Diyarbakýr Projesi önerisi nedeniyle SDC Ortadoðu
ve Asya Direktörü A.BÝZAS Ocak 2001’de yapýlan ön çalýþma
görüþmeleri için Birliðimizi ziyaret etti. Görüþmeye Birlik Baþkaný
Kaya GÜVENÇ, Genel Sekreter M.Fikret ÖZBÝLGÝN, Yönetim
Kurulu üyesi Kadir DAÐHAN ile Dýþ Ýliþkiler Koordinatörü Emine
KOMUT katýldý.
•
Emek Platformu Baþkanlar Kurulu toplantýsý yeni dönem
programý ve Emek Platformu’nun geleceði gündemi ile yapýldý.

12-14 Eylül Çarþamba-Cuma
Kopenhag’da yapýlan SEFI toplantýsýna TMMOB Yönetim Kurulu
Üyesi Hüseyin YEÞÝL ve Elektrik Mühendisleri Odasý’ndan Feyyaz
ÝKÝZ katýldý.

13 Eylül Perþembe
Yapý Denetimi Yönetmeliði’nin iptali konusunda
Yapý Üretimi ve Denetimi Süreci Çalýþma Grubu
toplantýsý Oda hukuk danýþmanlarýnýn katýlýmýyla
gerçekleþtirildi.

13-15 Eylül Perþembe-Cumartesi
WFEO (Dünya Mühendislik Örgütleri
Federasyonu)’nun Moskova’da yapýlan Genel Kurulu’na
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ ile
TMMOB Yönetim Kurulu II.Baþkaný Dursun YILDIZ
katýldýlar.

14 Eylül Cuma
Emek Platformu Teknik Komite toplantýsý Anayasa
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deðiþiklikleri konusunda Emek Platformu’nun görüþ oluþturmasý
gündemi ile yapýldý.

16 Eylül Pazar
TMMOB’nin de içinde yer aldýðý Emek Platformu Anayasa
deðiþikliði konusunda basýn açýklamasý yaptý.

17 Eylül Pazartesi
TÝHV, KESK, Halkevleri, Edebiyatçýlar Derneði, ÇHD, MazlumDer, ÝHD, ÇGD, PSAKD, T.Ortadoðu Forumu Vakfý ve TMMOB’nin
katýlýmýyla Anayasa deðiþiklikleri konusunda Yüksel Caddesi’nde
basýn açýklamasý yapýldý.

18 Eylül Salý
Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý’nýn çaðrýsýyla, T.Yazarlar Sendikasý, Edebiyatçýar Derneði, ÇHD, Türkiye Ortadoðu Forumu
Vakfý, TMMOB’un katýlýmýyla Anayasa Deðiþiklikleri toplantýsý
TMMOB’de yapýldý.

21 Eylül Cuma
•

TMMOB Yönetim Kurulu Toplantýsý yapýldý.

•
Mühendislik Mimarlýk Kurultayý Yürütme Kurulu toplantýsý TMMOB’de yapýldý.

22 Eylül Cumartesi
TMMOB Danýþma Kurulu toplantýsý Türk-Ýþ Toplantý Salonu’nda,
TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi ile yapýldý.
Danýþma Kurulu’na yaklaþýk 270 üye katýldý.

24 Eylül Pazartesi
•
Türk Tabipler Birliði adýna Ankara Tabip Odasý’nýn
düzenleyeceði “Meslek Hastalýklarý Sempozyumu” Yürütme Kurulu Toplantýsý’na TMMOB adýna Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Ö.
KAYNAK katýldý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, SSK, Türk-Ýþ,
DÝSK, KESK temsilcilerinin de katýldýðý toplantýda sempozyumun
13-14 Ocak 2002 tarihlerinde yapýlmasý kararlaþtýrýldý.
•
15 Eylül 2001 tarihinde Akhisar’da tütün üreticilerinin
yapmýþ olduðu Türkiye Tütün Üreticileri Kurultayý sonucunda
Kurultay Kararlarý ile tütün üreticilerinin sorunlarýný ilgililere iletmek üzere oluþturulan 5 kiþilik heyet TMMOB’yi ziyaret ederek
yöneticiler ile görüþmede bulundular.

TMMOB çalýþmalarý görüþüldü.
•
Türkiye Tütün Üreticileri Kurultayý sonucunda oluþturulan heyet Ankara’daki ziyaretlerini tamamladýktan sonra basýn
toplantýsýný TMMOB’de yaptý. Toplantýya destek veren kuruluþlar
ile TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Nüvit SOYLU ve Serdar Ö.
KAYNAK katýldý.

27 Eylül Perþembe
Rekabet Kurulu’nun göndermiþ olduðu ikinci savunma istemi
üzerine TMMOB ve Odalarýmýzýn Hukuk Danýþmanlarýnýn
katýlýmýyla, savunmamýza yönelik konularýn görüþüldüðü toplantý
gerçekleþtirildi.

28 Eylül Cuma
•
Makina Mühendisleri Odasý Gaziantep Þubesi tarafýndan
düzenlenen Doðalgaz ve Enerji Yönetimi Kongresine katýlan TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ, açýlýþta bir konuþma
yaparak, enerji, kriz ve mühendislere – mimarlara etkileri ile savaþ
çýðýrtkanlýðýna karþý TMMOB görüþlerini aktardý.
•
TMMOB Baþkaný ayný gün Makina M.O. Baþkaný ve birim
yöneticileriyle Gaziantep Büyükþehir Belediye Baþkanýný ziyaret
etti ve ÝKK toplantýsýna katýldý. Toplantýda Emek Platformu dönem
sözcülüðü sýrasýnda yapýlan etkinlikler, bölgenin sorunlarý ve Hazine
Arazilerinin Satýþý yasasýna göre ÝKK Sekreterlerinin deðer tespit
komisyonlarýna katýlýmý konularýnda bilgilendirme ve karþýlýklý görüþ
alýþveriþinde bulunuldu.
•
Petrol Mühendisleri Odasý’nýn yeni yerinin (Necatibey
Cad. 38/26-27 Sýhhiye-Ankara) açýlýþýna Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Mustafa M. ATAGÜN ve Birlik Genel Sekreteri M.Fikret
ÖZBÝLGÝN katýldý.

29 Eylül Cumartesi
•
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ,
Makina Mühendisleri Odasý Diyarbakýr Þubesi tarafýndan düzenlenen 2. GAP ve Sanayi Kongresine katýlarak GAP ve bölgedeki
sanayileþme konusundaki deðerlendirmelerde bulundu ve kriz ile
savaþ çýðýrtkanlýðýna iliþkin görüþlerini iletti.
•
TMMOB Baþkaný, Makina M.O. Baþkaný ve birim yöneticileriyle Valinin öðle yemeðinde Büyükþehir Belediye Baþkaný ve
Diyarbakýr Sanayi ve Ticaret Odasý Baþkanýyla görüþmelerde
bulundular. Ayný gün Diyarbakýr ÝKK toplantýsý yapýldý. Toplantýda
28 Temmuz mitingi ve bölge sorunlarý tartýþýldý.

26 Eylül Çarþamba
•
Oda Sekreterleri toplantýsý yapýldý. Toplantýya 6 Oda
katýldý. Toplantýda Mühendislik Mimarlýk Haftasý etkinlik programý,
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28 temmuz 2001’de alanlardaydýk.
bir sonraki mitingte...

...buluþmak üzere
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mühendislik
mimarlık
haftası

•
350 bin mühendis mimarı bulunan ülkemizde Kasım
•
Özelleştirme, taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma
2000 tarihinden bu güne yaşanan ekonomik ve siyasal krizler uygulaması ile bizlere işsizlik dayatılmaktadır.
sonucunda 30 bini ücretli, 25 bini serbest çalışan toplam 55 bin
•
Ormanlarımızın yok edilmesi, sanayileşmeden
mühendis mimar işini kaybetti.
vazgeçilmesi, hazine arazilerinin satılması, tarımın bitirilmesi,
•
Kamuda çalışan 20 yıllık bir mühendis mimarın orta- yer altı ve yerüstü kaynaklarımızın uluslararası sermayeye yok
lama maaşı bugün asgari geçim düzeyinin ancak yarısına karşılık pahasına satılması IMF direktifleri olarak hayata geçirilmektedir.
gelmektedir.
•
Tütün, Şeker, Enerji Piyasası, Doğalgaz Piyasası, Petrol
•
1967' de aldığımız ücretlerin satın alma gücünü korumak Piyasası, Uluslararası Tahkim Yasası, Kamu Arazilerinin Satışı vb.
için, bugün aldığımız ücretin dokuz - on katı ücret almamız ger- “IMF yasaları” uygulamaya konulmuştur.
ekmektedir. Ancak uygulanan politikalar mühendis ve mimarları
•
Kamu Görevlileri Sendikalar Yasası’nın temel sendikal
insanca yaşama koşularından uzaklaştırmıştır.
hakları güvenceye alan grevli-toplu sözleşmeli, özgürlükçü, de•
Üretim ekonomisi yerine rant ekonomisini tercih eden mokratik ve katılımcı bir yasaya olması gerekirken yasakçı bir
siyasal iktidar mühendisini mimarını gözden çıkarmıştır.
sendika yasası çıkarılmıştır.
•
Ülkemizde hizmetlerin serbest dolaşımı konusun•
Bilim ve teknoloji politikası temelinde insan ve doğal
daki gelişmelerle birlikte mühendislik mimarlık hizmetleri ve
kaynaklarımızı üretime yönlendirecek, bir ulusal planlı kalkınma
meslektaşlarımız olumsuzluklarla karşı karşıyadır.
ekonomisi ve stratejisi yerine IMF politikaları uygulanmaktadır.
•
Mühendis mimarların mesleki hizmet yaptığı alanlar
•
Barışın savunulması gerekirken savaş çığırtkanlığı
daraltılarak meslektaşlarımız mesleki kriterlerden ve mesleki
yapılmaktadır.
tatmin boyutundan uzaklaştırılmışlardır.
•
Kısacası işsizlik, yolsuzluk ve yoksulluk düzeni hüküm
•
Yapı denetimi hakkındaki yasayla kamusal denetim
sürmektedir.
alanları özelleştirilerek şirketlere devredilmektedir.
HALKINA HİZMET ETME OLANAKLARI SONUNA KADAR AÇIK BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARININ ESAS ALINARAK
ÜRETİMDEN YANA KULLANILDIĞI, KALKINMIŞ, GELİR DÜZEYİ ADALETLİ VE EŞİT BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILMIŞ, İNSAN HAK
VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN YAŞAM BULMUŞ, TÜM ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİ SAĞLANMIŞ, GREVLİ-YOPLU SÖZLEŞMELİ
SENDİKAL HAKLAR TANINMIŞ, BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK OLMASI İÇİN ÇALIŞTIĞIMIZ ÜLKEMİZDE,
TÜM ÜYELERİMİZİN MÜHENDİSLİK MİMARLIK HAFTASINI KUTLUYORUZ.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Atatürk Bul. No:131 Kat:9 Bakanlıklar 06650 Ankara
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5.000 adet basılmıştır.

16

