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Yýllardýr uygulana gelen IMF ve Dünya Bankasý eksenli 
liberal ekonomik politikalar sonucunda, ekonomisi felç 
olmuþ ülkemizde üyelerimiz ve halkýmýz, hergün giderek 
daha da zorlaþan yaþam koþullarý altýnda, yoksulluk ve 
açlýk sýnýrýnda, yaþama savaþý ver-
mektedir.

Üretimden ve sanayileþmeden hý-
zla uzaklaþan ülkemizde, uygulanan 
siyasi programlar ve ekonomik poli-
tikalar sonucunda; mühendis ve mi-
marlar üretim süreçlerinden dýþlan-
mýþlar, üstlendikleri sorumluluklara 
ve sahip olduklarý eðitime uymayan, 
onur kýrýcý ücretlerle çalýþtýrýldýklarý 
bir ortam içerisine itilmiþlerdir.

Bu sorunlara çözüm üretecek 
olanlar, ülkede sosyal patlama olur 
mu olmaz mý tartýþmasý içerisinde 
günlerini gün ederken, TMMOB 
Yönetim Kurulu, ülkesine, halkýna 
ve üyelerine karþý üstlendiði görev ve 
sorumluluk bilinciyle ve bu doðrul-
tuda örgütünden de gelen talepleri 
deðerlendirerek, 28 Temmuz 2001 
Cumartesi günü Ankara’da “Zam-
lara, Zulme, Sömürüye ve Yoksul-
luða Hayýr: Demokratik Türkiye, 
Ýnsanca Yaþam” Mitingi düzenleme 
kararýný almýþtýr.

Mitingin bir gün öncesinde ise, 27 

Temmuz 2001 Cuma günü Ankara Güven Park’ta akþa-
müzeri baþlayan, TMMOB ve Oda Yönetim Kurulu Üyeleri, 
iþyeri temsilcileri, üyeler ve halkýn katýlýmýyla müzik dinletisi 
eþliðinde oturma eylemi düzenlenmiþtir.

Yönetim Kurulu’nun almýþ olduðu 
miting kararýyla birlikte bir dizi 
etkinlik baþlatýlmýþtýr. Bunlardan 
ilki, alýnan miting kararýnýn ger-
ekçelerinin yanýsýra ülkenin içinde 
bulunduðu durum ile mühendis ve 
mimarlarýn mesleklerini yapamaz 
durumda býrakýlmalarýnýn anlatýldýðý 
bir Basýn Toplantýsý yapýlmasý olmuþ-
tur. Ýkinci adým olarak yazýlý medya 
ziyaret edilerek sorunlar aktarýlmýþ 
ve konuya iliþkin dokümanlarýn yer 
aldýðý Bilgilendirme Dosyasý ver-
ilmiþtir. Daha sonra aþaðýda listesi 
verilen illerde, TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyelerinin katýlýmýyla, ÝKK 
Temsilcilerinin, Þubelerin Yöneti-
cileri ve Temsilcilikleri ile kimi yer-
lerde de üyelerin katýlýmýyla Bölge 
Toplantýlarý yapýlmýþtýr.

Yine bu süreçte 28 Temmuz 
Mitingi’ni yapma gerekçelerimizin 
anlatýldýðý, özelleþtirmelerin, IMF 
ve Dünya Bankasý dayatmalarýyla 
çýkartýlan yasalarýn, mühendis ve 
mimarlarýn yaþanan ekonomik kri-
zler sonunda ekonomik anlamda 

ZAMLARA, ZULME, SÖMÜRÜYE
VE YOKSULLUÐA HAYIR; 

DEMOKRATÝK TÜRKÝYE,
ÝNSANCA YAÞAM MÝTÝNGÝ
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erozyona uðrayan ücretlerinin ve mesleklerini yapamaz du-
rumda býraktýrýlmalarý ile bunlara yönelik çözüm önerileri 
ve somut istemlerimizin yer aldýðý dört adet basýn açýklam-
asý gerçekleþtirilmiþtir. Bu açýklama metinleri Özel Bülten 
haline dönüþtürülmüþ ve çýkartýlan bu bültenler, örgüt 
birimleri kanalýyla üyelere ulaþtýrýlmaya çalýþýlmýþtýr.  

Bunlarýn dýþýnda ise, Ýþyeri Toplantýlarý ile Ulu-
sal ve Yerel Televizyon ve Radyolarda mitinge iliþkin 
görüþlerimiz aktarýlmýþ ve konu sürekli gündemde tutul-
maya çalýþýlmýþtýr.

Gerek miting öncesi 27 Temmuz Cuma günü Güven 
Park’ta müzik dinletisi eþliðinde yapýlan oturma eylemine, 
gerekse 28 Temmuz Cumartesi günü yapýlan “Demokratik 
Türkiye, Ýnsanca Yaþam” Mitingine meslek birlikleri, de-
mokratik kitle örgütleri, sendikalar ile bazý parti temsilcileri 
katýlýmlarýyla destek vermiþlerdir.  

Ülkemizin dört bir yanýndan gelen yaklaþýk dört bin 
üyemizin katýlýmýyla gerçekleþtirilen mitingde; Meslek 
Birlikleri adýna Türkiye Eczacýlar Birliði Baþkaný Mehmet 
DOMAÇ, Kamu Çalýþanlarý Sendikalarý adýna KESK Baþkaný 
Sami EVREN, Ýþçi Sendikalarý adýna DÝSK Baþkaný Süleyman 
ÇELEBÝ birer konuþma yapmýþlardýr.

Son olarak ise TMMOB Baþkaný Kaya GÜVENÇ aþaðýda 

tam metnini yayýnladýðýmýz konuþmasýný yapmýþtýr. Saat:
10.00’da baþlayan miting, son olarak sanatçýlarýn söylediði 
türküler eþliðinde çekilen halaylar ile birlikte saat:14:00’de 
sona ermiþtir.

TMMOB 
28 Temmuz Mitingi Konuþma Metni

Siyasi partilerin, iþçi sendikalarýnýn, kamu çalýþanlarý sen-
dikalarýnýn, demokratik kitle örgütlerinin sevgili baþkanlarý, 
sevgili temsilcileri, sevgili basýn emekçileri, sevgili müh-
endis ve mimarlar, sevgili öðrenciler, Eti Holding Ýzmir 
Basma Fabrikasýnda direniþlerini sürdüren iþçilerin sevgili 
temsilcileri,

Sevgili arkadaþlarým, 

Demokratik Türkiye - Ýnsanca Yaþam Mitingimize hoþ 
gel geldiniz.

Birileri sýrça köþklerinde sosyal patlama olur mu olmaz 
mý tartýþmasý yapmaya devam etsinler. Bugün, bu alanda, 
eðitimli insan gücünün önemli bir unsuru olan biz müh-
endisler ve mimarlar, patlama noktasýna geldiðimiz için, 
insanca bir yaþam istediðimiz için, bir kez daha bu gidiþe 
dur demek için toplandýk. 

Sýcak demedik, tatil demedik, yurdun dört bir yanýndan, 
ülkemize, mesleðimize, onurumuza sahip çýkmak için bir 
araya geldik.

Sevgili arkadaþlarým,

Yýllardan beri sürdürülen ama özellikle de son 20 yýlda, 
yani 24 Ocak kararlarýndan bu yana, yani 12 Eylülden bu 
yana uygulanan politikalar irili ufaklý onlarca krize neden 
oldu. Bu krizlerden, diðer çalýþanlar gibi mühendisler ve 
mimarlar da paylarýna düþeni aldýlar.

Kasým krizinden bu yana 30 bin ücretli MM iþini kaybetti. 
Serbest çalýþan meslektaþlarýmýzýn ise 25 bini þu anda iþsiz. 
Bu arkadaþlarýmýz, krizden önce de iþsiz olan mühendislerin 
ve mimarlarýn kervanýna katýldýlar. Týpký ayný dönemde iþini 
yitiren toplam 1.200.000 iþçi gibi. 

Ýþi olan meslektaþlarýmýzýn ücret düzeyleri 
ise yoksulluk sýnýrýnýn altýnda. Ve bu ücretler 
her geçen gün daha da azalýyor. Son on 
yýlda gerçek ücretlerimiz yarý yarýya azaldý. 
1991’de, kamuda çalýþan ve yirmi yýllýk 
deneyimi olan bir meslektaþýmýzýn ücreti 
ancak dört kiþilik bir ailenin asgari geçim 
standardýný yakalayabiliyordu. Bugün ise 
aldýðýmýz ücret asgari geçim standardýnýn 
ancak yarýsýný karþýlýyor. 

1967’de aldýðýmýz ücretlerin satýn alma 
gücünü korumak için, þimdi aldýðýmýz 
ücretin dokuz - on katý ücret almamýz 
gerekiyor.

Kamuda çalýþan arkadaþlarýmýzýn eko-
nomik durumlarýný düzelteceðine, ku-
rumlar arasýndaki ücret dengesizliklerini 
gidereceðine söz vermesine raðmen, bu 

konularda yetki almasýna raðmen hükümet hiçbir þey 
yapmadý, yapmýyor. Son yetki yasasýný da bu kez kararna-
meye aktardý. Çünkü, hükümetin çalýþanlarýn durumlarýný 
düzeltmek gibi bir önceliði bulunmuyor.

Bizler, ülkemizin kalkýnmasýnda ve halkýmýzýn refah 
düzeyinin yükselmesinde baþ rolü oynayan mesleklerin 
arasýnda yer alýyoruz. Bizler, insanlarýn içinde yaþadýklarý 
fiziki mekanlarý, kullandýklarý ve tükettikleri ürünleri ve 
hizmetleri planlayan, tasarlayan, üreten ve iþleten bir 
mesleðin mensuplarýyýz. Bizler, insanlarýn daha güzel 
bir dünyada yaþamasý için bilimi ve tekniði kullanan bir 
mesleðin mensuplarýyýz. 

Ama siyasi iktidarlarýn bize uygun bulduðu ekonomik 
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ve mesleki konum, ne eðitimimizle, ne 
üstlendiðimiz sorumluluklarla uyum içinde 
deðildir. 

Sevgili arkadaþlarým,

Bu olumsuzluklarýn temel nedeni IMF’nin, 
DB’nýn, AB’nin, G7’lerin, DTÖ’nün dayat-
týðý ekonomik politikalardýr.

Çünkü bu politikalarýn amacý, ne ülke-
mizin kalkýnmasý, ne halkýmýzýn refahýnýn 
artmasý ne gelir daðýlýmýn düzeltilmesi ne 
de barýþ içinde yaþanmasýdýr. Tam tersine. 
Bu politikalarýn amacý, üretimi çökertme-
ktir, ülke ekonomisini uluslar arasý para 
sermayesine ve ona eklemlenmiþ yerli 
sermayeye bütünüyle teslim etmektir. 

Çünkü bu politikalar ulusal bilim 
– teknoloji – sanayileþme politikalarý 
temelinde üretmeyi ve sanayileþmeyi 
öngörmüyor; kaynaklarýmýzýn halkýn yararýna deðer-
lendirilmesini öngörmüyor, yerleþim alanlarýnýn saðlýklý 
ve kültürel bir ortamda yaþama hakkýnýn gerçekleþtirilmesi 
olarak belirlenmesini öngörmüyor. 

Çünkü bu politikalar, uluslar arasý sermayenin çýkarlarýný 
ön planda tutuyor, sermayeden vergi yerine borç almayý 
yeðliyor, borcu ve borç faizlerini yeniden borç alarak 
kapatmaya götürüyor. Sosyal devleti yok ederek, her þeyi 
özelleþtirip yok pahasýna sermayeye aktararak, sermayenin 
denetimsiz hareketini saðlayarak ülkemizin sömürgeleþme 
sürecini tamamlayacak yeni yasal düzenlemeler getiriyor. 
Hepimizi dehþete düþürecek bir pervasýzlýkla, tartýþmadan, 
tartýþtýrmadan, IMF merkezinden gelen buyruklara göre 
hareket etmeyi dayatýyor. Siyasi iktidar uluslar arasý ser-
maye kuruluþlarýnýn neredeyse irtibat bürosu gibi hareket 
ediyor. Ýzlediklerimiz bizleri hayrete düþürüyor, utandýrýyor. 
Onurumuzu kýrýyor.

Yirmi yýldan beri yapýlanlar ülkemizin yeni dünya düze-
nine ve küreselleþmeye siyasi ve ekonomik entegrasyonunu 
saðlamak adýnadýr. Yani ulusal mal, hizmet ve finans piyas-
alarýnýn serbestleþtirilmesi ve uluslararasý sermaye akým-
larýnýn önündeki tüm yasal ve yönetsel düzenlemelerin 
kaldýrýlarak, ulusal üretim ve emek piyasalarýnýn kural-
sýzlaþtýrýlmasý. Bir tarafta ucuz iþgücü, bir tarafta uluslar 
arasý sermayenin denetimsiz hareketi: iþte bu politikalarýn 
ülkemize armaðaný budur. Bir diðer armaðaný da üst üste 
yaþanan krizlerdir.

Bu armaðan krizin faturasýný bu krizden yararlananlara 
deðil de, bu krizin altýnda ezilenlere çýkarýyor. Borç faizlerini 
ise iþçilere - kamu çalýþanlarýna yoksulluk ücretleriyle, 
özelleþtirmelerle, kamuya ait arazilerin satýþýyla, ülkemizi 
uluslar arasý sermayeye tam teslim ederek kapatmaya 
çalýþýyor.

Ve bütün bunlarýn bir uzantýsý olarak da, sonucu olarak 
da, ayný politikalar demokrasinin evrensel deðerlerini 
ve normlarýný dýþlýyor, insan haklarýný yok sayýyor. Ýnsan 
Haklarý Komisyonu Baþkanlýðýný yapmýþ bir milletvekilinin 

iþkence raporu nedeniyle soruþturmaya uðramasý görül-
memiþ bir olaydýr. Bu politikalar sendika yasasý adý altýnda 
sahte sendikayý, ESK adý altýnda hükümetin aðýrlýkta olduðu 
bir danýþma kurulunu yasalaþtýrýyor. Altýna imza attýðýmýz 
uluslar arasý sözleþmelere raðmen, demokrasinin temel 
ilkelerine aykýrý olarak toplu iþ sözleþmesi ve grev hakký 
olmayan yasalar çýkarýyor. Örgütlenme hakkýný kýsýtlýyor, 
mevcut durumdan geri çekmek istiyor. 

Bu politikalar yaþam hakkýný yok edecek F-tipi uygula-
malarýný dayatýyor. Barýþ ortamýný kalýcý hale getirmekten 
kaçýnýyor, OHAL’i kaldýrmýyor. 10 yýlý aþkýn bir sürede mey-
dana gelen yaralarý sarmýyor, temel haklarý yok sayýyor.

Bu gidiþe dur demek isteyenlere, emekçi sýnýflara ve 
onlarýn örgütlerine baskýlar uyguluyor. Bu gidiþe dur di-
yerek, bu politikalar alternatifsiz deðildir diyerek mücadele 
eden iþçilere, kamu çalýþanlarýna, köylülere, kent yoksul-
larýna ve meslek mensuplarýna hak arama alanlarýný bile 
yasaklýyor.

Sevgili arkadaþlarým,

Yatýrýmsýz bir ülkede, üretimsiz bir ülkede MM olmak 
zor.

Ýþte, mesleðimizi uygulayarak bilimi ve tekniði halkýmýzýn 
hizmetine sunmak ve emeðimizin karþýlýðýnda insanca bir 
yaþam düzeyine kavuþmak isteyen bizlere karþý, halkýmýza 
karþý saðýr siyasi iktidar bakýn nelerle uðraþýyor:

Ulusal bilim - teknoloji - sanayileþme politikalarýný be-
lirlemekten bütünüyle vazgeçtiler. Yatýrýmlarý durdular. 
Sanayinin temel rekabet gücünü ucuz iþgücüne çevir-
diler. Uluslar arasý iþbölümüne boyun eðerek, ülkemizi 
taþeronlaþtýrdýlar. Araþtýrma geliþtirmenin adýný bile unut-
tular. Þimdi çevre kirletici, geri teknolojili, düþük katma 
deðerli tesisler kursunlar diye yabancý sermayeden medet 
umuyorlar. Endüstri Bölgeleri yasa talaklarý hazýrlayarak, 
bu yabancý sermayeyi her türlü yasal düzenlemeden muaf 
tutmak istiyorlar.
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Tarýmý, hayvancýlýðý ve ormancýlýðý da ayný politikalara 
teslim ediyorlar. Bütün ülkeler tarýma destek vermeyi 
sürdürürken, 2000-2002 Ýstikrar Programý’nýn öngördüðü, 
3 yýllýk süre sonunda tarýmý destekleme araçlarýný tasfiye 
etme ve tarým ürünleri ithalatýnda koruma oranlarýný 
düþürmeye yönelik yaklaþýmlarla, tarýmsal girdileri, kredi 
olanaklarýný yok ediyorlar, tarýmý bitiriyorlar. Uluslar arasý 
sermayenin isteðine uygun olarak tarým ürünleri ithal 
eden bir Türkiye yaratýyorlar. Kýt ve deðerli bir kaynak 
olan topraðý özel mülkiyetin sýnýrsýz kullanýmýna açarak 
yok ediyorlar. Tarým alanlarýnýn tarým amaçlarý dýþýnda kul-
lanýlmasýný önlemek bir yana, neredeyse özendiriyorlar. 
Krizi fýrsat olarak deðerlendirip, Þeker Yasasýyla, Tütün 
Yasasýyla hem tarýmý hem tarýma dayalý sanayiyi yok edi-
yorlar. Bu sürecin tersine çevrilmesinde önemli bir bölgesel 
araç olan, zorunlu göç kapsamýnda boþaltýlan köylere geri 
dönüþü engelliyorlar. Kestane ve kýzýlaðaç alanlarýný orman 
alaný olmaktan çýkararak ve Hazine Arazilerinin satýþýný 
öngörerek, ormanlarýmýzýn yaðmalanmasýna davetiye 
çýkarýyorlar. Serbest Bölge düzenlemeleriyle tarým alaný 
demeden, orman demeden satmaya çalýþýyorlar.

Tasarruf hakký topluma ait olan doðal kaynaklarý uluslar 
arasý yabancý sermayeye peþkeþ çekiyorlar.  Çok yönlü müc-
adele ve etki sonunda özelleþtirme kapsamý dýþýna çýkartmak 
zorunda kaldýklarý Bor madenlerine ilgilerini azaltmýyorlar, 
kim bilir gece yarýsý kararnamelerle bu kaynaklarý da 

temsil ettikleri çevrelere kazandýrmanýn yolunu arýyorlar. 
Doðalgaz piyasasý yasasýyla, Petrol yasasýyla bu alanda 
kamuya ait bütün yetkileri ortadan kaldýrýyorlar, yetkileri 
uluslar arasý tekellere devrediyorlar. Yargý kararlarýna rað-
men, yöre halkýnýn kesin reddine raðmen, çevre açýsýndan 
riskler taþýdýðý belli olan Bergama altýn iþletmesini yabancý 
bir tekelin çýkarlarý doðrultusunda iþletmek için oyunlar 
oynuyorlar. 

Bergama’da olduðu gibi, baþka hiçbir alanda da saðlýklý 
bir çevrede yaþama hakkýný tanýmýyorlar. Endüstri Bölgeleri 
düzenlemeleriyle çevre kurallarýný hiçe saymaya çalýþýyorlar. 
Onlar, saðlýklý bir çevrede yaþam hakkýnýn baðýmsýzlýk ve 
demokrasi mücadelesinin bir parçasý olduðunu anlamýy-
orlar.

Yeni liberal politikalarýn bir gereði olarak, enerjinin üretim 
ve daðýtýmýn kamusal bir hizmet yerine bir ticari alan olarak 
görüyorlar. Çýkardýklarý Elektrik Piyasasý Yasasý ile, sektörü 
bütünüyle kamu denetiminin dýþýna çýkarmak istiyorlar. Bu 
sektörde uluslararasý kuruluþlarýn iþtahýný kabartan büyük 
rantlara geçit vermek için, tahkim yasalarýný çýkarýyorlar. 
Özelleþtirmelerle sermayeye büyük kaynaklar aktarýyorlar.

Kentlerimizi ulusal, bölgesel planlamalarla bilime ve 
tekniðe dayalý, kültürel varlýklarýmýzý koruyacak bir an-
layýþla kurmak ve geliþtirmek yerine, arsa rantlarýnýn yok 
edici hareketlerine terk ediyorlar. Ýmar aflarýnýn, kaçak 
yapýlaþmanýn nelere mal olduðunu hiçbir zaman görmek 
istemediler, görmek istemiyorlar. Hazine Arazilerinin 
satýþýný düzenleyen yasayla yeni bir örtülü af getiriyorlar. 
Öte yandan da, bir kamu hizmetini daha özelleþtirecek, 
denetimsizliði kurumsallaþtýracak olan Yapý Denetimi 
Yasasýný çýkarýyorlar. TMMOB^yi siyasi hasým görerek 
yetkilerine müdahale ediyorlar. 

Ülkemizin olanaklarýný bir tarafa býrakarak, bireysel 
taþýmacýlýðý özendirerek, yeni köprüler yapmaya hazýr-
lanýyorlar.

Eðitimin amacýnýn bilimsel düþünme yetisine sahip, 
sorgulayýcý, araþtýrýcý, yaratýcý, özgürce düþünüp karar 
verebilme bilincine eriþmiþ ve toplumsal sorumluluk 
taþýyan bireyler yetiþtirmek olduðunu hiçbir zaman kabul 
etmediler. Bu nedenle de ülkesine ve toplumuna yabancý, 
insani ve toplumsal deðerlerden uzak, bireyci ve teslimiyetçi 
bir insan tipini yaratmaya çalýþýyorlar. Ýnsan kaynaklarý 
planlamasý anlayýþýndan uzakta, eðitimi de bütünüyle 
bir ticaret alanýna dönüþtürmenin planlarýný yapýyorlar. 
Öðretim elemanlarýmýzý eðitim ve araþtýrma yapma ola-
naklarýndan yoksun býrakýyor,  paralý eðitimi adým adým 
gerçekleþtiriyorlar. YÖK düzenine dokunmuyorlar. 

Sevgili arkadaþlarým,

Ýþte akýl dýþýlýðýn, iþte halký deðil sermayeyi tercih eden 
anlayýþlarýn ve politikalarýn bize sunduðu tablodan birkaç 
kesit.

Oysa yapýlmasý gereken þey açýk ve nettir. 

- Öncelikle politik bir yapýsal dönüþüm gerçekleþtiril-
melidir. Baðýmsýz, demokratik ve sosyal hukuk devletinin 
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gerçekleþmesi için, kendi halkýný potansiyel 
suçlu sayan 1982 Anayasasý yürürlükten 
kaldýrýlmalý, demokratik katýlýmla, çaðdaþ, 
çoðulcu, laik, emekçi halkýn çýkarlarýný 
gözeten, hak ve özgürlükler temelinde 
yeni bir Anayasa hazýrlanmalýdýr. Buna 
baðlý olarak yasalardaki anti-demokratik 
hükümler ayýklanmalý, demokratikleþmeye 
katký saðlayacak yeni yasalar çýkarýlmalý, 
uygulamalar da bu anlayýþa koþut hale 
getirilmelidir. Demokrasinin maddi koþul-
larýnýn yaratýlabilmesi için kitlelerin ve 
örgütlerinin eþit yararlanabileceði ortam-
lar saðlanmalýdýr. Öncelikle Siyasi Par-
tiler Yasasý ve Seçim Yasasý bu doðrultuda 
deðiþtirilmelidir. Güneydoðuda saðlanan 
barýþ ortamý hýzla kalýcý hale getirilmeli, de-
mokrasi eksiksiz olarak uygulanmalýdýr. 

- Bilim ve teknoloji politikalarý 
temelinde insan ve doðal kaynaklarýmýzý üretime yönlen-
direcek, bir ulusal kalkýnma stratejisi benimsenmelidir. Rant 
ekonomisinin yerine, planlý üretim ve istihdama, dengeli 
büyümeye dayalý bir ekonomik anlayýþ benimsenmelidir. 
Tüm istikrar ve kalkýnma programlarýnýn olmazsa olmaz 
koþulu, nihai hedefi dengeli kalkýnma olmak üzere, gelir 
daðýlýmýnýn düzeltilmesi ve kaça bir paylaþýmýn kurumsal-
laþmasý saðlanmalýdýr. Ülkemizin, uyguladýðý politikalar 
sonucu kaybettiði yön duygusunu yeniden kazanmaya 
ivedilikle gereksinimi vardýr. Bunun yolu, baþarýsýzlýðý 
kanýtlanmýþ ve toplumsal, siyasal desteði kalmamýþ IMF, 
Dünya Bankasý politikalarýnýn uygulanmasýndan zaman 
yitirmeden vazgeçmektir. 

Yirmi yýldýr kesintisiz olarak uygulanan ve alternatifsiz 
olduðu savunulan bu politikalarýn alternatifi iþte bu çer-
çevenin içindedir.

Yýllardýr istikrarsýzlýk ve sürekli kriz politikalarýnýn kýs-
kacýnda býrakýlan, üretimden kopan, emeði ile geçinen 
kesimlerin açlýk ve sefalet koþullarýna mahkum edildiði bu 
dýþa baðýmlý politikalarla, ekonomik bunalýmlara ve aðýr 
toplumsal çöküntülere  sürüklenen Türkiye’nin; tüm bu 
sorunlarýnýn üstesinden gelecek doðal kaynaklarý, insan 
kaynaklarý ve birikimi vardýr.

Ama önce siyasi iradenin uluslar arasý sermayeye deðil 
de halka hizmet etmesi yönünde belirmesi gerekmektedir. 
Bu nedenle de sorun, emekten yana politikalarý yaþama 
geçirecek siyasi iradenin iktidara taþýnmasý sorunu haline 
gelmiþtir.

Sevgili arkadaþlarým,

Ýþte bütün bu nedenlerle, daha güzel bir ülkede yaþa-
mak için, geleceðimize güvenle bakabilmek için, halkýmýzýn 
refahýnýn yükselmesine hizmet edebilmenin kývancýný 
yaþabilmek için bir kez daha söylüyoruz:

• Demokrasinin sýnýrlarýnýn emekçiler aleyhine 
daraltmasýna,

• Güçlü ekonomiye geçiþ programý adý altýnda 
sunulan IMF ve Dünya Bankasý dayatmalarýna,

• Tahkime, özelleþtirmelere, rant ekonomisine, 

• Yaþanan siyasal ve ekonomik krizlerin faturasýnýn 
halkýmýza ödetilmesine, 

• Mühendis ve mimarlarýn iþsiz kalmalarýna, yoksul-
luk sýnýrýnda bir yaþama mahkum edilmelerine, meslekleri-
ni uygulama olanaklarýndan yoksun býrakýlmalarýna,

• Sahte ve yasakçý sendika yasasýna,

• Tarým, orman ve kent arazilerinin talan edilm-
esine, 

• Tütün, þeker, doðalgaz, petrol, enerji piyasasý 
yasalarýna, 

• Ýþsizliðe, yoksulluða ve her türlü yolsuzluða 

karþý,

Mühendisler ve mimarlar olarak, bu ülke sahipsiz deðil 
diyoruz ve insanca bir yaþam için, ÜLKEMÝZE, MESLEÐÝMÝZE, 
ONURUMUZA SAHÝP ÇIKIYORUZ,

DÝÐER ÇALIÞANLAR GÝBÝ VE ONLARLA BÝRLÝKTE, KUR-
DUÐUMUZ BÝRLÝKTELÝKLERÝ KORUYARAK, GELÝÞTÝREREK, 
GÜÇLENDÝREREK,

YAÞASIN BAÐIMSIZ VE DEMOKRATÝK TÜRKÝYE DÝY-
ORUZ

Hepinizi sevgilerimle, saygýlarýmla selamlýyorum.

Kaya Güvenç
TMMOB Baþkaný
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TMMOB Çalışma Programında çalışma anlayışı “TMMOB bu 
temel görevlerini, Odalarının ve üyelerinin birlikte çalışma, 
üretme, kararlaştırma ve uygulama ilkesiyle, yıllar içinde elde 
ettiği birikimiyle, mühendisliğin ve mimarlığın bilimi ve toplum 
yararını temel alan evrensel ilkelerinin yol göstericiliğinde, 
gücünü kendi alanlarını belirleme ve denetleme yetkinliğinden 
ve örgüt birimleri ile kurduğu ilişkilerin derinliğinden alarak, 
insan ve doğayı eksenine alan, bağımsızlıkçı, demokrat, 
özgürlükçü, eşitlikçi, barışçı, emekten ve dünya halklarının 
dayanışmasından ve sömürünün sona erdirilmesinden yana 
bir anlayışla yerine getirecektir.

Çalışmalarımız, katılımın, kapsayıcılığın ve saydamlığın 
her düzeyde yeniden üretileceği demokratik bir çalışma 
anlayışıyla gerçekleştirilecek,  Programımızın önümüzdeki 
sürecin gereksinimlerine, görüş ve önerilerine açık olması ve 
yaşanan gerçeklikle buluşması sağlanacaktır.

TMMOB, politikalarını, programını, kararlarını ve 
uygulamalarını Odaların eğilimlerini gözeterek, ortak iradeyi 
yansıtmayı ve Odaların dayanışmasını ve eşgüdümünü, her 
meslek alanının ve uzmanlığın kendisini bütün örgüt birimler-
inde ifade etmesi ve kendisini geliştirmesi için uygun araçların 
sağlanmasını hedefleyerek belirleyecek, Odalarla kurumsal 
ilişki ve iletişim düzeyinin yükseltilmesini ve aksatılmadan 
sürdürülmesini sağlayacaktır.

TMMOB Yönetim Kurulu çalışma esasları geliştirilecektir.  
Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev bölümü yapılarak, kurul 
üyelerinin çalışma alanları ve konuları belirlenecek ve kolektif 
bir çalışma anlayışı yaşama geçirilecektir.

TMMOB, Odaları sürekli ve düzenli bilgilendirmek amacıyla, 
Yönetim Kurulu toplantı gündemlerini ve kararlarını Odalara 
ve İKK’lara göndermeyi sürdürecektir. Oda Yönetim Kurulu 
toplantılarının gündem ve kararlarının da Birliğe gönderilmesi 
sağlanacaktır.” 

Şeklinde ifade edimişti.

TMMOB 36. Dönemde I Danışma Kurulu 17 Eylül 2000 ve 
II. Danışma Kurulu 7 Nisan 2001 tarihlerinde yapılmıştır. II. 
Danışma Kurulu sonrası Nisan – Eylül 2001 tarihleri arasındaki 
Birliğimizin çalışmaları aşağıda yer almaktadır.

KAMU ÇALIŞANI MÜHENDİS VE MİMARLARIN ÖZLÜK 
HAKLARI 
Kamu çalışanları mühendisler mimarların ekonomik de-

mokratik özlük haklarının iyileştirilmesi için gerek hükümet 
gerek ise TBMM’de bulunan  mühendis ve mimar milletvekilleri 
ile gerekli girişimlerde bulunulmuş. Kamuda çalışan mühen-
dis ve mimarların ekonomik özlük haklarının düzeltilmesi ve 
insanca yaşam sınırına getirilmesi istenmiştir. Bu çerçevede 
bazı kurumlarda toplantılar yapılmış, TMMOB işyeri temsilcileri 
ile toplantılar gerçekleştirilmiştir. Kamu çalışanları sendika 
yasası konusunda KESK ile birlikte ortak çalışmalar yapılarak 
Kamu çalışanlarına uluslar arası normlara uygun bir şekilde 
grevli toplu sözleşmeli sendika hakkının verilmesi konusunda 
çalışmalar yürütülmüştür.

EMEK PLATFORMU ÇALIŞMALARI 
Emek Platformu dönem sözcülüğü 28 şubat 2001 

tarihinde birliğimize geçtikten sonra ülkemizde yaşanan 
ekonomik siyasal kriz ile ilgili çalışmalar ve ülke çapında 
eylemlilikler sürdürülmüş. 14 Nisan 2001 tarihinde ülkenin 
90 noktasında protesto mitingleri ve Emek Politikaları Sem-
pozyumundan sonra oluşturulan Emek Platformu Programının 
hayata geçirilmesi talep edilmiştir. Bu eylemliliklere TMMOB 
birimleri aktif görev almış ve üstüne düşen sorumlulukları 
yerine getirmiştir. Bu süreçten sonra Emek Platformu uzun 
bir süre sessiz kalmış ve TMMOB tarafından Emek Platformu-
nun işleyişinin değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu 
çerçevede 21 Ağustos 2001, 3 Eylül 2001 ve 11 Eylül 2001 
tarihlerinde Emek Platformu Başkanlar Kurulu toplanmış olup 
Emek Platformunun işleyişi tartışılmaktadır.

Emek Platformunun 24-25 Mart 2001 tarihlerinde 
gerçekleştirdiği “Emek Politikaları Sempozyumu Bildiriler kitabı” 
ve Bağımsız İktisatçılar Grubu tarafından hazırlanmış olan “Güçlü 
Ekonomiye Geçiş Programı Üzerine Değerlendirme” kitapları 
TMMOB yayınları olarak çıkarılmıştır.

Emek Platformu çerçevesinde Nisan 2001 tarihinden bu 
güne yapılan eylemlilikleri sıralarsak ;

TMMOB ve KESK tarafından Çorum Emek Platformu tarafından 
Emek Platformu Programının tanıtımı için panel düzenlendi.

TMMOB 36. DÖNEM
YÖNETİM KURULU

Nisan–Eylül 2001 Dönemi
Çalışma Raporu
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TMMOB Emek platformu eylemlilikleri ve emek plat-
formu programını tanıtmak amacı ile Ankara’da MTA Genel 
Müdürlüğünde, EİEİ Genel Müdürlüğünde, Köy Hizmetleri Ge-
nel Müdürlüğünde, İller Bankası Genel Müdürlüğünde, Ziraat 
Bankası Genel Müdürlüğünde, Karayolları Genel Müdürlüğünde 
toplantılar yapıldı. Ayrıca Bölgelerde yapılan toplantılara TM-
MOB Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Sekreterliğin katılımları 
sağlandı. Ayrıca ülkenin dört bir yanında 14 Nisan eylemliliği 
öncesinde işyeri toplantıları yapılarak Emek Platformu 
Programı tanıtıldı.

Bu süreçte bir çok kez teknik komite ve Başkanlar Kurulu 
toplantıları gerçekleştirildi.

14 Nisan Cumartesi günü Türkiye’nin 90 yerleşim biri-
minde Emek Platformu tarafından kararlaştırılan etkinlikler 
yapıldı. Aynı hafta içinde Ankara’da yapılan etkinlikte TMMOB 
Başkanı Kaya GÜVENÇ dönem sözcüsü olarak Emek Platformu 
Başkanları ile birlikte basın açıklaması yaptı. 

SENDİKALAR DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ SİYASİ 
PARTİLER İLİŞKİLERİ 
Demokratik Kitle Örgütleri  ve Özellikle KESK başta olmak 

üzere diğer sendikalarla birlikte ortak çalışmalar yapılmış. 
Kamu çalışanları sendika kanunu hakkında KESK’in yapmış 
olduğu etkinliklere ve eylemliliklere aktif katılım sağlanmıştır. 
Demokratik Kitle Örgütlerinin yapmış oldukları etkinliklere ku-
rumsal temsiliyetimiz sağlanmıştır.

Siyasi Partiler TMMOB’ni ziyaret ederek Şubat kriz-
inden sonra ülkemizin durumu hakkında karşılıklı görüş 
alışverişlerinde bulunulmuş , HADEP’in Van da göç ve geri 
dönüş konusunda düzenlediği etkinliklere katılım sağlanmıştır. 
Bölgede yaşanan sorunlarla ilgili çalışmalar yürütülmüş bölge-
sel çalışmalara katılım sağlanmıştır.

1 Mayıs işçi bayramı , Sivas katliamını protesto mitingi 
demokrasi güçleri ile birlikte gerçekleştirilmiş ve TMMOB 
hazırlık çalışmalarına aktif katkı sağlanmıştır.

Bergama Altın madenciliğine karşı yürütülen müc-
adelede, Tavşanlı köylülerinin eylemliliklerinde TMMOB 
temsil edilmiştir.

Marmara depreminin 2. yıldönümünde depremzede 
derneklerinin yapmış oldukları eylemlilik ve etkinliklere katılım 
sağlanmış ve depremin bir yazgı olmadığı konusunda bir basın 
açıklaması yapılmıştır.

TMMOB’NİN F-TİPİ CEZAEVLERİ İLE İLGİLİ 
ÇALIŞMALARI 
TMMOB F tipi cezaevleri ve ölüm orucu konusunda daha 

önce yapmış olduğu girişimlerini sürdürdü. Bu çerçevede :

F-Tipi cezaevleri sorunları ve yaşanan ölüm oruçları süreci 
ile ilgili Başbakanla TMMOB, Meslek Örgütleri, Sendikalar ve 
İnsan Hakları Derneği Başkanları görüşmek için 18 Nisan 2001 
tarihinde Başbakanlığa gidildi. Ancak Başbakanın görüşme 
talebini kabul etmemesinden sonra Başkanlar Numune Has-
tanesinde aileleri ziyaret etti.

TMMOB ve Odalar olarak F tipi cezaevleri ile ilgili ortak 

basın açıklaması yapıldı. Ayrıca meslek birlikleri ile ortak 
basın açıklamaları yapıldı. TMMOB tarafından 21 Nisan 2001 
tarihinde F tipi Cezaevi Sorunları konusunda Ankara’da bir 
panel düzenlendi. Panele İHD Genel Başkanı Hüsnü ÖNDÜL 
ve Selim AÇAN konuşmacı olarak katıldı. 

İHD öncülüğünde F tipi cezaevleri ve ölüm orucu/açlık 
grevleriyle ilgili olarak TMMOB’nin içinde yer aldığı Meslek 
Birlikleri, Siyasi Partiler, Sendikalar, Demokratik Kitle Örgütleri, 
aydın ve sanatçı girişiminin oluşturduğu Platformun 24 mayıs 
tarihinde gerçekleştirilen temsili İstanbul - Ankara yürüyüşüne 
katılım sağlandı. Sürdürülmekte olan Platform toplantılarına 
TMMOB katılımları sürmektedir.

TMMOB,DİSK,KESK,PSKAD,İHD,ÇHD,68’LİLER BİRLİĞİ, 
Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dernekleri, HALKEVLERİ, 
DBP,EMEP,HADEP,ÖDP ve SİP’ in ortaklaşa  F tipi cezaevleri 
sorununun çözümü için “Diyaloğa Çağrı” adı altında demokrasi 
mitingi düzenlendi. 

TMMOB MİTİNGİ 

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz, IMF ve Dünya 
Bankası dayatmaları sonucunda çıkartılan yasalar, mühendis 
ve mimarların mesleklerini yapamaz duruma getirilmesi vb. 
konuları doğrultusunda, Makina Mühendisleri Odası Danışma 
Kurulu, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve İnşaat 
Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Danışma Kurulu’ndan gelen 
öneriler doğrultusunda, TMMOB Yönetim Kurulu 28 Temmuz 
2001 Cumartesi günü Ankara’da bir miting düzenleme kararı 
alarak çalışmalar başlattı. Mitingden bir gün önce 27 Tem-
muz 2001 Cuma günü Güven Park’da düzenlenen müzik şöleni 
eşliğinde oturma eyleminin üyelerimizin yanı sıra meslek 
örgütleri, sendikalar ve demokratik kitle örgüt temsilcileri ile 
halkın da katılımıyla gerçekleştirilmesi doğrultusunda amaçla-
nan sonuca ulaşılmıştır.

Mitingin kamuoyuna ve üyelerimize daha iyi anlatabilmek 
için beş adet bülten özel sayısı çıkartılmış, basın toplantıları 
ve basın açıklamaları yapılmış, yazılı medya ziyaret edi-
lerek konuya ilişkin hazırlanan dosyalar sunulmuş, ulusal 
ve yerel televizyonlar ile yerel radyolarda konu işlenerek 
canlı tutulmuştur. Tüm bu çalışmalar, TMMOB olarak mit-
ingi kamuoyuna ve üyelerimize anlatması açısından olumlu 
olmuştur. 

Zonguldak, Bartın, İstanbul, Kocaeli, Kırklareli - Edirne, 
Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Denizli, Aydın, Samsun, Ad-
ana, İçel, Hatay, İskenderun, Eskişehir, Diyarbakır, Gaziantep 
bölgelerinde bölge toplantıları yapılmıştır.Bölge toplantıları 
sadece mitingin örgütlenmesi ve katılımın sağlanması açısından 
değil, TMMOB çalışmalarının bölgelerdeki yöneticilerle ve 
katılan üyelere doğrudan aktarılması ve onların değişik ko-
nulardaki görüşlerinin alınması açısından da yararlı geçmiştir. 
Mitinge bölgelerden aktif katılım sağlanmıştır. TMMOB’nin 28 
Temmuz tarihinde yapmış olduğu mitinge yaklaşık olarak 
4.000 civarında mühendis mimar katılmıştır. İKK’lar aracılığı 
ile işyeri toplantıları düzenlenmiş, bu toplantılarda yöneti-
cilerin üyeler ile doğrudan buluştukları ve yüz yüze iletişim 
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kurdukları, çalışmaları, sorunları ve bunlara yönelik önerileri 
değerlendirdikleri platformlar olmuştur. 

YAYIN 
TMMOB Yayın Kurulu oluşturuldu. Birlik Haberleri 2 

sayı yayınlanmış, TMMOB bülteni 7 sayı beşer bin adet 
yayınlanmıştır. Ayrıca 6 adet özel sayı çıkartılarak tüm bir-
imlere ulaştırılmış ve birimlerimiz aracılığı ile üyelerimize 
ve kamuoyuna dağıtımı yapılmıştır. Yayınlanan tüm yayınlar 
Odalar aracılığı ile TMMOB delegelerine, Odalarımızın 
bağlı birimlerine ve İKK’larımıza ulaştırılmıştır. Web sitesinin 
güncelleştirilmesi sağlanmıştır. Sitemiz günde yaklaşık 70-80 
ziyaretçi tarafından izlenmektedir.

36. dönemde toplam 65 adet basın açıklaması yapılmış 
olup Nisan 2001 tarihinden bu güne kadar 25 adet basın 
açıklaması yapılmıştır. Bu basın açıklamaları konularına 
göre; F Tipi Cezaevleri, ölüm oruçları, 14 Nisan Yolsuzluğa 
ve Yoksulluğa Hayır Mitingi ortak metinler, Doğalgaz Piyasası 
Kanun Tasarısı Üzerine, F Tipi Cezaevlerinin yeniden düzenlen-
mesine ilişkin Başbakan’a mektup, F Tipi Cezaevleri ve Ölüm 
Oruçları, Bartın Valisi Kimin Temsilcisi?, 1 Mayıs’a Çağrımızdır, 
1 Mayıs’ta alanlara davet ediyoruz, Kamu Görevlileri Kanun 
Tasarısı, Kamu Görevlileri Kanun Tasarısı ve KESK’in Ankara 
Yürüyüşüne yapılan saldırı ve gözaltılar, Köye Geri Dönüş 
kapsamında Van-Bitlis illeri içinde bulunan bazı köylerde 
yapılan araştırmanın sonuçları, 595 Sayılı KHK’nin Anayasa 
Mahkemesi Tarafından İptal Edilmesi, Ekonomik kriz ve Kamu 
Görevlileri Sendika Kanun Tasarısı, Kamu Görevlileri Sendikası 
Kanun Tasarısı, Kamu görevlilerinin hak ve özgürlükler müc-
adelesi Kamu Görevlileri Sendika Yasası’nın TBMM’de kabul 
edilmesi, Yapı Denetimi Kanun Tasarısı Üzerine, İnsan Hakları 
Heyeti’nin Şırnak / Beytüşşebap’taki Göç ve Gıda Ambargosu’na 
İlişkin Araştırma ve İncelemesi, TMMOB üyeleri ile birlikte 28 
Temmuz2001 tarihinde Ankara’da alanlarda olacaktır, Kamu 
çalışanı mühendis ve mimarların ücretleri insanca yaşanacak 
bir düzeye çıkartılmalıdır, Özelleştrimelere hayır, Ülkemize, 
Mesleğimize, Onurumuza Sahip Çıkıyoruz; Bağımsız, Demokra-
tik Türkiye, İnsanca Yaşam 28 Temmuz Mitingi Konuşma Metni, 
Depremin 2. Yıldönümüde yapılan açıklama, 1 Eylül Dünya 
Barış günü açıklaması, TÜMTİS Sendikasına Yönelik baskılar 
şeklinde sıralanabilir.

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI 
TMMOB Yönetim Kurulu Nisan Eylül ayları arasında 7 kez 

toplanmış olup 65 karar üretmiştir. Bu güne kadar 6 kez Oda 
Sekreterleri, 4 kez Oda Saymanları ve 2 kez de Oda Başkanları 
toplantısı gerçekleştirilmiştir. Oda Sekreterleri toplantılarında 
genel olarak TMMOB çalışmaları ve Odalarımızın bu çalışmaları 
konusunda , Oda Saymanları toplantılarında TMMOB’nin mali 
durumu konusunda ve Oda Başkanları toplantısında TMMOB 
çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

TMMOB’Yİ DOĞRUDAN İLGİLENDİREN YASAL DÜZEN-
LEMELER 
1. Yapı Denetimi

595 sayılı KHK’ ye bağlı olarak, 3458 sayılı Mühendislik 
ve Mimarlık Hakkındaki Yasa ile 6235 sayılı TMMOB Yasasında 

değişiklik yapan 601 sayılı KHK, 29 Haziran 2000 tarihli Müker-
rer Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bilindiği gibi bu iki KHK 
de, Ana Muhalefet Partisi sıfatıyla Fazilet Partisi tarafından 
Anayasa Mahkemesine götürülmüştür. Bu konu ile öncelikle 
TMMOB Yapı Üretim ve denetim Çalışma Grubu, Oda tem-
silcileri ve hukukçularla ortak toplantılar yapılarak TMMOB 
görüşü oluşturuldu. Anayasa mahkemesinde sözlü ve yazılı 
görüş aktarımı yapılarak TMMOB’nin görev, yetki ve sorumlu-
luklar alanlarına doğrudan müdahale edildiği, kamusal denetim 
alanlarının ticarileştirildiği, denetim yerine bir denetimsizlik 
ve kaos ortamı yaratıldığı ifade edildi.

595 sayılı KHK’ nin Anayasa Mahkemesinin iptalinden sonra 
Bayındırlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 4708 sayılı Yapı 
denetimi hakkında kanun tasarısı hakkında gerek Mühendis 
Mimar kökenli milletvekilleri gerek hükümet gerek ise TBMM 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda TMMOB 
görüşleri iletilerek girişimlerde bulunuldu. Ancak yasa son 
hızla TBMM’den 15 dakikada geçti ve uygulamaya başlandı. 

Bu süreçte Odalarımıza Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun 
Üzerine Değerlendirmelerimiz gönderilmiş ve ilave görüşler 
istenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Makamı’na Yapı Denetimi 
Hakkındaki Kanun Üzerine Değerlendirmelerimiz hazırlanarak 
gönderilmiştir. Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulan 4708 sayılı 
Yapı Denetimi Hakkında Kanuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreter Yardımcısı ile ilgili makamlarla görüşme yapıldı. 

2. IMF Yasaları

Ülkemizde yaşanan 28 Şubat 2001 ekonomik ve siyasal 
krizinden sonra IMF ve Dünya Bankasının dayatmaları ile IMF 
yasaları diye adlandırılan yasalar tek tek TBMM’den hiçbir 
görüşme yapılmadan geçirildi. Bu süreçte gerek Emek 
Platformunun gerekse TMMOB ; bu yasaların krizi önleme 
ve ortadan kaldırmaya yönelik değil ulusal kaynaklarımızın 
uluslararası tekellere satılması, Tarım ülkesi olan ülkemizde 
tarımın tamamen bitirilmesi, özelleştirmelere hız verilmesi için 
gerçekleştirildiği ifade edilmiştir.

Bu yasalardan bazıları : Şeker kanunu, Tütün Kanunu, 
Doğalgaz Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Kanunu, Yapı de-
netimi hakkında kanun, Teknoloji bölgeleri geliştirme kanunu, 
Hazineye ait taşınmazların satışına dair kanun, Hazineye ait 
tarım arazilerinin satışına ilişkin kanun,

Bu arada özelleştirmelere hız verilmiş TELEKOM, Şeker 
Fabrikaları gibi çok önemli kurumlar yok pahasına satılmakta 
ve kamusal hizmet alanları özelleştirilmektedir.

3. Devlet İhale Yasası

Bu konuda hazırlanan TMMOB ve Odalarımızın temsilcileri 
ile birlikte Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 
Bürokratlarının katıldığı bir toplantıyla katılım sağlanarak 
TMMOB görüşleri aktarıldı.Taslağın son şekli ile ilgili TMMOB 
görüşleri,ilgili odalarımızdan gelecek görüşler ve hukuk 
müşavirliğimizin görüşleri çerçevesinde hazırlanarak ilgililere 
iletilme çalışmaları sürmektedir.

4. Endüstri Bölgeleri Yasa Tasarısı

Konu ile ilgili odalarımız ve hukuk müşavirliğimizden alınan 
görüşler çerçevesinde oluşturulan TMMOB görüşü 23 Şubat 
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2001 günü yapılan basın açıklamasıyla kamuoyunun bilgisine 
sunulmuştur. Ancak son zamanlarda Başbakanın yabancı ser-
maye ile ilgili yapmış olduğu açıklamalarda da görüldüğü  gibi 
bu konuda TMMOB’nin detay ve kapsamlı bir çalışma yürütmesi 
gerekmektedir.

ÇALIŞMA GRUPLARININ ETKİNLİKLERİ 
TMMOB bünyesinde toplam olarak 41 çalışma grubu 

oluşturulmuş olup Odaların çalışma gruplarına ilgileri sınırlı 
olmuştur. Çalışma gruplarından çok sınırlı sayıda verim alınmış 
ve bir çok çalışma grubu toplantılarını bile yapamamıştır.

Çalışma gruplarının yanı sıra Bor Madenleri, Bergama 
Ovacık Altın Madenciliği konularında da süreli çalışma grupları 
oluşturulmuş olup bu çalışma gruplarının raporları son aşamaya 
getirilmiştir.

Çevre Politikaları Çalışma Grubu TMMOB adına 5 
Haziran çevre günü etkinlikleri çerçevesinde bir panel 
gerçekleştirildi. 

Bilim Teknoloji Politikaları Çalışma Grubunun TMMOB 
adına Makine Yüksek Mühendisi Aykut GÖKER ile söyleşi 
gerçekleştirdi.

TMMOB Mühendislik ve Mimarlık Öğrenci Kolu Etkinlikleri 
Yaygınlaştırma ve Öğrenci Kurultayı Çalışma Grubu Ankara İKK 
aracılığı ile Bayındır Barajına Öğrenci gezisi gerçekleştirdi.

Birliğimiz Başkanlarından Teoman ÖZTÜRK’ün aramızdan 
ayrılışının 7.yılı nedeniyle 11 Temmuz 2001 Çarşamba günü 
anma etkinlikleri düzenlenmiştir.

TMMOB II.MÜHENDİSLİK MİMARLIK KURULTAYI 
2002 Nisan ayında düzenlenecek olan kurultay için bu 

güne kadar 4 kez Düzenleme Kurulu ,3 kez Geçici Yürütme 
Kurulu ve 2 kez Yürütme Kurulu toplanmıştır. Toplantı kararları 
ilgili yerlere iletilmiş olup I. Mühendislik Mimarlık Kurultayının 
tüm dokümanları ve redaksiyon kurulunun hazırlamış olduğu 
kurultaydaki tüm tartışmalar web sayfamıza yerleştirilmiştir. 
Kurultay Yürütme Kurulunun almış olduğu karar çer-
çevesinde II. Mühendislik Mimarlık Kurultayı taslak kitapçığı 
çıkarılmış olup Odalarımıza ve İKK Sekreterliklerine dağıtımı 
gerçekleştirilmiştir. Bu taslak kitapçık çerçevesinde Bölge 
kurultaylarının hazırlanması çalışmaları sürmektedir. Adana, 
Ankara, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, 
Gaziantep, Hatay, İçel, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Sam-
sun, Trabzon, Van, Zonguldak birimlerinde yerel Kurultayların 
yapılması yönünde yazılar yazıldı.

TEMSİL EDİLDİĞİMİZ KURULUŞLARLA İLİŞKİLER
1. Uluslararası ilişkiler

Nisan- Eylül 2001 arasında 8 toplantı gerçekleştirildi. 
Uluslararası İlişkiler Danışma Kurulu (UİDK) AB Politikaları ve 
AB Sürecinde Hizmetlerin Serbest Dolaşımı Çalışma Grupları 
ile 18.04.2001 tarihinde ortak toplantı yaparak, örtüşen 
çalışma alanları çerçevesinde öneriler geliştirdi ve yürütülecek 
programları belirledi. 

UİDK uluslararası meslek örgütlerinin çeşitli yönlerini 
saptamak ve Türkiye’deki halihazır durum ile farklarını ortaya 

koymak amacıyla bir araştırma başlattı. 20 ülkeyi kapsayan bu 
çalışmada meslek alanları, örgütlenme ve üye/örgüt ilişkileri 
irdeleniyor. Ayrıca, WFEO’ya üye ülkelerde mühendislik 
ve mimarlık alanlarında asgari ücret uygulaması ve meslek 
kuruluşlarının bu konuda sorumluluklarını belirlemek için 
yapılan çalışma da sürdürülüyor. 

WFEO bünyesinde yürütülen ‘Mühendislik Eğitiminin 
Uluslararası Değerlendirmesi’ araştırmasına Türkiye ile 
ilgili bilgi derlenerek iletildi. Genel Kurulda görüşülecek 
olan ‘Dünya Şartı’ ve etik kurallar konularında gerekli olan 
çalışmalar yapılamadı ve mühendislik alanlarında verilecek 
ödüller için yapılan çalışmalar sonunda TMMOB tarafından 
aday gösterilmedi. 

Pakistan Mühendisler Birliği ile sürdürülen görüşmeler so-
nunda iki örgüt arasında teknik işbirliği protokolü imzalanarak 
yürürlüğe girdi.

Uluslararası ilişkiler kapsamında, 3 Temmuz 2001 tari-
hinde Cenevre’de yapılan “Hizmet Ticareti Genel Anlaşması” 
(GATS) müzakerelerine İkinci Başkan Dursun Yıldız katıldı. 
Bu toplantıda meslek odalarına geçici üyelik konusu da 
görüşüldü. 

13-14 Eylül 2001 tarihlerinde Moskova’da yapılacak Dünya 
Mühendislik Kuruluşları Federasyonu (WFEO) Genel Kurulu’nda 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Güvenç ve İkinci Başkan 
Dursun Yıldız katıldı. Genel Kurul’da TMMOB “Toplumsal 
Sorumluluk ve Sürdürülebilir Kalkınma için Mühendislik” ko-
nusunda bir sunuş yapacaktır. Genel Kurul sürecinde 4 komite 
ve Doğal Afetler Çalışma Grubu ile ilişki kurulacak ve yürütülen 
çalışmalar izlenecektir. 

12-14 Eylül 2001 tarihlerinde Danimarka’nın başkenti 
Kopenhag’da düzenlenen “Yeni Mühendislik Yetenekleri- 
Paradigmanın Değiştirilmesi” konusundaki SEFI Yıllık 
Konferansına TMMOB’ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin 
Yeşil ile EMO’yu temsilen Oda Müdürü Feyyaz İkiz katıldı.

2. BİA-Bağımsız İletişim Ağı

BİA temsilcileri, TMMOB ve TTB olarak BİA ilişkileri ko-
nusunda bir toplantı yapılarak karşılıklı görüş alış verişinde 
bulunuldu. 

3. TÜRKAK

TÜRKAK Genel Kurulu için TMMOB ‘nin görüşlerinin 
oluşturulması ve TMMOB politikalarının genel kurulda ifade 
edilmesi için oda temsilcileri ile birlikte TMMOB’de toplantı 
yapıldı. Türk Akreditasyon Kurumu’nun (TÜRKAK) Genel Kurulu 
yapıldı. Genel Kurula TMMOB temsilcisinin katılımıyla toplam 
30 üyenin katılımıyla gerçekleşti. TMMOB Genel Kurula bir 
temsilci ile katılmaktadır. TMMOB Temsilcisi İsmet ÖZTUNALI, 
Kurumun hedeflerini belirleyen bir çalışma programı olmasını, 
AB’ye verilen Ulusal Program içeriği ile tanınan öneme uygun 
çalışmalar yapılmasını vurgulamıştır. 

4. BAĞ-KUR 

BAĞ-KUR’ un Genel Kurulu’na TMMOB delege düzeyinde 
katılım sağlandı.

5. Sivil Anayasa Girişimi ve Aydınlık İçin Yurttaş Girişimi 
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tarafından İstanbul’da düzenlemiş olduğu “ Avrupa Birliği Yol-
unda Devlet – Sivil Toplum Diyaloğu Sempozyumu” 2 nolu “ 
Yönetimde Reform ve Saydamlık Atölyesi” çalışmalarına TM-
MOB olarak katılım sağlandı.

DAVALAR VE SORUŞTURMALAR 
Ocak 2001 tarihinden bu güne kadar 28 davaya cevap 

verilmiştir. Bu davaları sıralarsak ;

1. TMMOB’ye Açılan Davalar

TMMOB Yüksek Onur Kurulu tarafından Onaylanan ceza-
lara itiraz, Projelere mesleki denetim vizesinin yapılmasına 
itiraz, Tazminat, Odalara üyelik sırasında baş örtülü ve sakallı 
fotoğrafların kabul edilmemesine itiraz ( Dava reddedilmiştir.), 
HKMO Tüzüğü’nün 94.maddesine ek yapılmasına ilişkin 
26.2.1999 gün, 189 sayılı TMMOB Kararının iptali istemi,. Asgari 
Ücret Yönetmeliği’nin Rekabetin Korunması Hakkındaki Yasa’nın 
4.maddesine aykırılığı nedeniyle yürürlükten kaldırılması iste-
mi. (Soruşturma raporuna karşı yazılı yanıtlar sunulmuş olup, 
sözlü savunma istenmiştir.), Oda üyeliğinden istifa, Makine 
Mühendisleri Odası Araç projelendirme ve gerçekleştırme 
Hizmetleri Asgari Ücret tarifesinin iptali istemi.

2. TMMOB’nin Açmış Olduğu Davalar,

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarda çıkarılan Personel Atama 
ve Görevde Yükselme Yönetmeliği’nin iptaline ilişkin, 5.2.2000 
tarih ve 23955 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Reklam Ku-
rulu Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 
4.Maddesi (o) Bendinin ve bu hükme dayanılarak tesis edilen 
Reklam Kurulu üye Değişikliğinin bildirilmesine ilişkin işlemin 
iptali istemine ilişkin, Reklam Kurulu Yönetmeliği’nin 5/b 
maddesinin ve bu maddeye dayanan işlemin iptali istemi,. 
26.5.2000 gün, 24060 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı 
Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin iptali istemi (15.11.2000 
günlü kararında Yürütmeyi Durdurma reddedilmiş), Reklam 
Kurulu Yönetmeliği’nin 5.maddesinin (b) bendi ve bu hükme 
Dayanılarak davacı tarafından bildirilen üyenin Reklam 
Kurulu’na kabul edilmemesine ilişkin işlemin iptali istemi. 
(28.8.2000 günlü Yürütmeyi Durdurma red.), Ankara Valisi 
adına 22.12.2000 gün 992/2000 sayılı “Tebligat” ile yapılan 
duyurunun, hukuka, yargıya aykırı olması, İpek Yolu Vadisi 
Serbest Bölgesinin kurulup işletilmesine dair Bakanlar Kurulu 
kararının iptali istemi (Yürütmeyi durdurma istemi red edilmiş 
olup, yapılan itiraz üzerine İdari Dava Daireler Genel Kurulu 
uyuşmazlığın Danıştay 6. ve 10.Dairesince ortak toplantıda 
görüşüp çözümlenmek üzere davacı itirazının kabulüne karar 
verilmiş.), Bergama’da Eurogold Madencilik A.Ş.’nin Altın 
Madeni işletilmesine ilişkin   işlemin iptali istemi (Dava kabul 
edilmiş, ancak TMMOB’nin müdahilliği red edilmiştir.)

3. Rekabet Kurumu :

Rekabet Kurumu’nun 3 Temmuz 2001 tarihli yazısı ile 
Soruşturma Raporu ve ekleri Birliğimize gönderilmiş ve söz-
konusu Rapor ilgili Odalarımıza iletilerek Savunmamıza yönelik 
hukuki ve diğer görüşler oluşturularak TMMOB’nin raporu 3 
Eylül 2001 tarihinde Rekabet Kurumu’na iletilmiştir.

4. İpekyolu Vadisi

EGS Holdingin kamuoyuna “serbest şehir” olarak tanıttığı 

“serbest bölge “ başvurusu, 9 Aralık 1998 gün ve 98/12125 
sayılı Bakanlar KuruluKararı ile kabul edildi.

15 Aralık 1998 gün 23554 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan, Bakanlar Kurul kararı ile “İpekyolu Vadisi Ser-
best Bölgesi’nin yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup 
İşletilmesi” karara bağlandı.

Serbest Bölge kararının ilanıyla birlikte konuyu gündemine 
alan TMMOB, bölgeyi detaylı olarak inceleyerek, bölge içideki 
ormanların, tarım alanlarının ve diğer yaşam kaynkalarının tes-
pitini yaptı. Sakarrya nehirinin Karadeniz’e dökülüp yerden 
başlayıp Karasukefken istikametinde 30 km.lik Karadeniz kıyı 
şeridini içine alan ve toplam 100 bin büyüklüğünde bir alanı 
kapsamaktadır.

Serbest bölge alanında Dünya’da eşine az rastlanan 
Dışbudak ağaçlarıyla kaplı orman alanları, 7 köyün yaşam 
kaynakları olan tarım arazileri, fındık bahçeleri, doğal sit 
alanı olan “Acarlar Gölü”nü besleyen dere ve su kaynakları  
bulunmaktadır.

Baknlar kurul kararı ile hukuken ortda olmayan bir şirket 
yetkili kılınmıştır. Şirketin ticaret siciline tescili 17 Aralık 1998 
tarihinde yapılmış ve bu husus 28 Aralık 1998 tarih ve 4700 
sayılı Türk Ticaeret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararı ile bu görevlendirmenin yapıldığoı 
tarihte henüz hukuken ortada olmayan bir şirket yetkili 
kılınmıştır.

Birliğimizin yukarda belirtilen gerekçelerle açtığı davada 
önce yürütmeyi durdurma talebimiz reddedilmiş, Danıştay 
İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’na yaptığımız itiraz sonucu  
yürütmeyi durdurma ve bilirkişi incelemesi yapılması kararı 
alınmıştı. Daha sonro  Danıştay 10.Daire 24.4.2001 tarihinde 
aldığı kararla yürütmenin durdurulması kararını ortadan 
kaldırmıştı. Son gelinen noktada yaptığımız itiraz üzerine 
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu yürütmeyi tekrar 
durdurarak kamulaştırma dava konusu alanda önemli bir 
değişken olduğundan kararın Danıştay 10 Dairesi ile birlikte 
Danıştay 6. Dairesi’nin de katılımıyla birlikte verilmesine karar 
verdi. 

DENETLEME KURULU ÇALIŞMALARI
1. Denetleme Kurulu Raporu

Kurulumuz, TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği, TM-
MOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği, TMMOB 2000-2001 
Dönemi Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği uyarınca Birliğin 
01 Nisan 2000-27 Temmuz 2001 tarihleri arasını kapsayan 
dönemi içerisinde periyodik olarak dört kez TMMOB yetkili-
lerinin de katılımı ile toplanmıştır. Bu süreç içerisinde kurulu-
muzca saptanan eksiklikler ile tavsiyelerin TMMOB yetkilile-
rince titizlik yerine getirildiği gözlenmiştir. Ancak aynı konuda 
Odalarımızın yeterli duyarlılığı göstermediği inancındayız. 
Çünkü birkaç kez istenmesine rağmen kimi Odalarımız mal 
varlığı envanterlerini halen bildirmemişlerdir, denetleme 
kurulu raporları halen düzenli olarak bildirilmemektedir, 
2000 yılı gerçekleşen gelir – gider bütçelerini bildirmeyen 
Odalarımız bulunmaktadır. Böylesi bir tavır örgütümüzün ge-
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leneklerine ve anlayışına terstir ve örgütümüzün şeffaflık ilkesi 
ile bağdaşmamaktadır. Bu konudaki aksaklıkların giderilmesi 
gerektiği inancındayız.

2. 2001 yılı bütçesi çalışmaları

TMMOB 2000-2001 Dönemi Bütçe Uygulama Esasları 
Yönetmeliği’nin 1. Maddesi Birliğimizin 2001 yılı (01 Nisan 
2001 – 31 Mart 2002 dönemi) bütçesini hazırlarken ,2000 yılı 
gerçekleşmelerini de dikkate almak kaydıyla %60 oranından 
aşağı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu’nu yetkilendirmiştir.

TMMOB Saymanlığınca, 2001 yılı tahmini bütçesinin 
hazırlanması aşamasında Odalarımızın Saymanlarında katılımı 
ile dört toplantı yapılmış, bu toplantılar sonucunda hazırlanan 
413.622.000.000 TL- tutarındaki 2001 yılı tahmini gelir-gider 
bütçesi Yönetim Kurulu’nun onayınca sunulmuş, 02 Haziran 

2001 tarih ve 291 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

3. Mali Durum 

Odalarımıza Birlik Hissesi Ödenti Çizelgesi’nde be-
lirtilen borçlarını ivedilikle ödemeleri konusunda çalışmalar 
yapılmış ve Odalarımıza bildirmiş olduğumuz ödeme planı 
çerçevesinde Birliğimize olan ödentilerin zamanında yapılması 
istenmiştir.
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YÜKSEK ONUR KURULU ÇALIŞMALARI
TMMOB Yüksek Onur Kurulu’nun 1 Ocak 2001 – 8 Eylül 2001 tarihleri arasında yaptığı çalışmalar ve sonuçları ;



12 

Ağustos-Eylül 2001/Sayı 17

www.tmmob.org.tr

13 

Ağustos-Eylül 2001/Sayı 17

tmmob@tmmob.org.tr

TMMOB II. Mühendislik ve Mimarlýk Kurultayý Yürütme 
Kurulu toplantýlarý 22 Haziran 2001 ve 17 Aðustos 
2001tarihlerinde yapýldý.

Yürütme Kurulu’nun 22 Haziran 2001 tarihli to-
plantýsýnda;

• TMMOB II.Mühendislik ve Mimarlýk Kurultayý 
Düzenleme ve Yürütme Kurulu sekreterlik hizmetlerini 
yürütmek üzere Elektrik M.Odasý’ndan Sýtký ÇÝÐDEM ve 
Jeoloji M.Odasý’ndan bildirilecek bir kiþinin “Kurultay 
Sekreterleri” olarak TMMOB’de görevlendirilmelerine, 

• Bölge kurultaylarýnýn ilke olarak TMMOB 
ÝKK’larýnýn oluþmuþ olduðu tüm bölgelerde ÝKK’larýn 
yürütücülüðünde gerçekleþtirilmesine ve bu konuda 
ÝKK’larla gerekli iliþkileri kurmak, bölge kurultaylarý 
yapýlabilecek illeri belirlemek üzere bir ön çalýþma 
hazýrlayarak bir sonraki toplantýya taþýmak için M.Sýtký 
ÇÝÐDEM ve Emin KORAMAZ’ýn görevlendirilmesine, 

• Kurultay konu baþlýklarýndan I.Kurultay belgel-
erindeki:  

a. Mesleki Yeterlilik-Mesleki Yetkinlik

b. Mesleki Denetim-Uzmanlýk Ayrýmlarý

c. Örgüt Birimlerinin Hizmet Üretimi

d. Mesleki Davranýþ Ýlkeleri

e. Örgüt Misyonu

Konularýný içeren bir broþür hazýrlanarak, yerel ku-
rultaylara “ön tartýþma metni” olarak kullanýlmak üzere 
gönderilmesine,

Yürütme Kurulu’nun 17 Aðustos 2001 tarihli to-
plantýsýnda;

Karar No 1: Jeoloji Mühendisleri Odasý’nýn Kurultay 
Sekreterliði hakkýnda, 10.08.2001 tarih ve 825/302 
sayýlý yazýsý üzerinde görüþme yapýldý;

“Kurultay Düzenleme ve Yürütme Kurullarý kararlarý 
uyarýnca, II. Mühendislik ve Mimarlýk Kurultayý sekreter-
lik hizmetlerini yürütecek üyelerin, giderleri Odalarýnca 
karþýlanmak üzere TMMOB’de görevlendirilmesi gerek-
mektedir. Jeoloji Mühendisleri Odasý tarafýndan yapýlan 
önerinin açýklýða kavuþturulmasýna gereksinim duyul-
muþtur. Konunun açýklýða kavuþturulmasý için Jeoloji 

TMMOB 
II. Mühendislik ve Mimarlýk Kurultayý 
Yürütme Kurulu Toplantýlarý Yapýldý

Mühendisleri Odasý nezdinde giriþimde bulunulmasýnýn 
TMMOB Yönetim Kurulu’na önerilmesine”,

Karar No 2: Yürütme Kurulu toplantýlarýnýn, TM-
MOB Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin YEÞÝL tarafýndan 
yönetilmesine, kendisinin katýlmadýðý toplantýlarýn ise, 
Yürütme Kurulu Üyesi olan TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyelerinden biri tarafýndan yönetilmesine,

Karar No 3: Yürütme Kurulu’nun çoðunlukla toplan-
masýna, kararlarýn ilke olarak oybirliði ile alýnmasýna, 
bu saðlanmasýðý takdirde oy çokluðu ile karar alýn-
masýna,

Karar No 4: II. Mühendislik ve Mimarlýk Kurultayý 
bölge toplantýlarý yapýlabilecek illeri belirlemek üzere 
görevlendirilen, M. Sýtký ÇÝÐDEM ve Emin KORAMAZ’a 
ilave olarak, bu konuda çalýþma yapmak üzere Celal 
BEÞÝKTEPE’nin de görevlendirilmesine, ayrýca diðer 
Yürütme Kurulu Üyelerinin de bu konuda yapacaklarý 
çalýþmalarýnýn en kýsa sürede Kurultay Sekreterliði’ne 
iletilmesine,

Karar No 5: Kurultay yapýlacak illerin ve tarihlerinin 
belirlenmesinden sonra Kurultay Düzenleme Kurulu’nun 
toplantýya çaðrýlmasýna,

Karar No 6: Tarihi daha sonra belirlenecek olan 
bir sonraki Yürütme Kurulu toplantýsýnýn Ýstanbul’da 
yapýlmasýna,

karar verildi.  

“Kurultay Ön Tartýþma Metni” olarak hazýrlanan Karar 
Taslaklarý’nýn basýmý tamamlandý ve Odalar ve ÝKK’na 
daðýtýmý yapýldý. Ayrýca  Karar Taslaklarý Odalar ve 
ÝKK’lara E Posta aracýlýðý ile ulaþtýrýldý. Kitapçýða TM-
MOB web sayfalarýndan da ulaþýlabilmektedir.

Önümüzdeki günlerde, TMMOB Mühendislik ve 
Mimarlýk II. Kurultayý hazýrlýklarý çerçevesinde ÝKK’lar 
tarafýndan yapýlmasý  planlanan bölge kurultaylarýnýn 
hazýrlýk toplantý tarihleri belirlenerek duyurulacaktýr.
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k i t a p  t a n ý t ý m ý

TMMOB yayını olarak 
sizlere sunulan bu çalışma, 
siyasal iktidarlar tarafından 
yıllardır sürdürülen ve alter-
natifi olmadığı iddia edilen eko-
nomik programların sonuncusu 
olan  Güçlü Ekonomiye Geçiş 
Programının, bu politikaların 
alternatifi bulunduğu görüşünü 
durmaksızın yineleyen ve eme-
kten yana bir seçenek geliştiren 
Bağımsız Sosyal Bilimciler 
– İktisat Grubu tarafından ird-
elenmesinin ürünüdür. 

TMMOB, 36. Dönem Çalışma 
Programında da belirttiği 
“Mesleki, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlarda ülkemizdeki 
mühendisleri ve mimarları temsil 
etmek, onların hak ve çıkarlarını 
halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki, 
sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikim-
lerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmak;  bu 
amaçla mesleki alanlarıyla ilgili gelişmelerin ve politikaların 
sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını derinlemesine 
kavramak, yorumlamak ve toplumu bilgilendirmek; 
bu politikaların toplum yararına düzenlenmesi için 
öneriler geliştirmek ve bunların yaşama geçirilm-
esi için mücadele etmek ve bunların gereği olarak 
en genel anlamda bağımsız ve demokratik bir 
Türkiye’nin yaratılması yönündeki çalışmalarını 
bütünsel bir anlayışla ve etkinleştirerek sürdürme” 
görevinin bir gereği olarak, krize, nedenlerine ve 
sonrasına ilişkin gelişmeleri kamu oyuyla paylaştı.

Krizden çıkış ve kalkınma programı olarak 
hazırlandığı iddia edilen Güçlü Ekonomiye 
Geçiş Programı’nın, toplumun sorunlarına çözüm 
getirmediğini, tam tersine ülkemizi tümü ile yabancı 
sermayenin yönetim ve güdümüne sokacağını 
açıkça gösteren bu değerli çalışmayı kamu oyuna 
sunmaktan kıvanç duyuyoruz.

Haziran 2001.

Özellikle son 20 yıldır dünyada ve ülkemizde 
uygulanan ekonomik ve siyasal politikalar sonucu1nda 
küreselleşmenin ve yeni dünya düzeninin bir yansıması 
olarak ortaya çıkan manzara daha fazla sömürü, daha 
fazla işsizlik, yoksulluk ve açlık olmuştur. Kamu alanları 
talana açılmış, anti demokratik uygulamalar daha da 
yoğunlaşmış kısacası yolsuzluk ve yoksulluk düzeni 
perçinleşmiştir. Böylece, uluslararası tekkellerin ve 
bunların küresel örgütleri IMF’nin, Dünya Bankası’nın, 
Dünya Ticaret Örgütü’nün küreselleşen yeni dünyada 
serbest piyasa ekonomisi uygulamalarıyla, özgür-
lüklerin yaşamın her alanında varolacağı, demokratik, 
şeffaf toplumun ortak değerleri olarak ortaya çıkacağı 
iddialarının geçersiz olduğu da ortaya çıkmıştır.

Bu koşullarda ortaya çıkan Şubat krizinden hemen 
sonra, 28 Şubat 2001’de toplanan Emek Platformu 
Başkanlar Kurulu’nun bildirisinde “Ülkemizin bugün 
yaşadığı kriz, IMF politikalarının iflasıdır. Krizin sorum-
lusu, ülkeyi yönetemeyen hükümettir, siyasete duyulan 
güveni yok edenlerdir; Emek Platformu’nun uyarılarına 
kulaklarını tıkayanlardır” deniliyor ve Platformun alter-

natif bir program hazırlama kararında olduğu belirtiliyordu.

Bu karar doğrultusunda Emek Politikaları Sempozyumu, 
yoğun bir çalışma sonunda ve Bağımsız Sosyal Bilimciler - 
İktisat Grubunun önemli katkılarıyla, 24-25 Mart 2001 tarihler-
inde Ankara’da gerçekleştirildi. Ülkemizde yaşanan krizlerin 

nedenleri incelendi ve emekten 
yana bir programda yer alması 
gereken noktalar tartışıldı. Sem-
pozyumdan sonra bir araya gelen 
Emek Platformu, 27 Mart 2001 tari-
hinde “Emek Platformu Programı”nı 
kamuoyuna açıkladı. 

TMMOB, 36. Dönem 
Çalışma Programında yer alan 
“bağımsız ve demokratik bir 
Türkiye’nin yaratılması yönündeki 
çalışmalarının” gereği olarak, sem-
pozyum bildirileri, sempozyum-
daki TMMOB Sunumu ve Emek 
Platformu Programını da içeren ve 
tarihsel bir belge niteliğindeki bu 
kitabı üyelerinin ve kamu oyunun 
yararlanmasına sunmaktan onur 
duymaktadır. 

Ağustos 2001

GÜÇLÜ EKONOMİYE GEÇİŞ PROGRAMI 
ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

EMEK POLÝTÝKALARI
SEMPOZYUMU
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TMMOB, depremin 2.yıldönümünde  siyasal  iktidarın 
“deprem sonrası yaraların sarılması, deprem mağdurlarının 
mağduriyetlerinin giderilmesi ve güvenli yapılaşma” adına yaptığı 
tüm icraatlarda sınıfta kaldığını, sonuçları açısından oluşan 
ülkesel kayıpların ve kriz koşullarının halen sürdürüldüğünü 
kamuoyunun bilgisine sunmayı görev saymaktadır.

Deprem sonrası iki yıllık süreçte halkımızın dayanışması ile 
oluşan yardımların, toplanan deprem vergilerinin ve yurtdışından 
gelen yardımların gerek prefabrik, gerekse kalıcı konutların 
üretimi sürecinde çarçur edildiği, yaşanan acı bir gerçeklik 
olarak karşımızda durmaktadır. BİB’nda kapalı kapılar ardındaki 
ihale süreçlerinde, Dünya Bankası kredileri dahil ne kadarlık bir 
kaynağın savrulup gittiği kamuoyundan gizlenmektedir. Can 
ve mal güvenliği açısından yıkılması gereken hasarlı binalar 
“güçlendirme” projelerine terkedilerek, halkımızın çaresizliği ve 
sefalet koşulları üzerinden  yapı üretimi ve denetiminde yeni rant 
alanları yaratılmıştır. Kalıcı konutların yer seçimlerinde, 1999 
öncesi  yasak savıcı planlama alışkanlıkları sürdürülmüş , den-
geli kalkınma ve bölgesel planlama yine yok sayılmış, ülkemizin 
%98’inin deprem kuşağında olduğu gerçeği yine kağıt üzerinde 
bıraktırılmıştır. Kalıcı konutlar, yapılaşmaya açılmaması gereken 
bölgelerde neredeyse müteahhitlere peşkeş çekilmiştir. Halkımız 
kriz boyutundaki sefalet koşullarına terkedilmiş, evsiz, işsiz ve 
aç bırakılmıştır.

“Güvenli yapılaşma” adına getirilen yapı denetimi düzen-
lemeleri de deprem sonrası bir başka kaos ortamı yaratmıştır. 
Bu düzenlemeler ile güvenli yapılaşmanın temel dayanağı olan 
kamusal denetim yokedilmeye çalışılmış; başta deprem böl-
gesi olmak üzere yaşadığımız kentler, kamusal denetimin bir 
ticari faaliyet alanı olarak  BIB’nın yasal düzenlemelerine teslim 
edilmiştir.

Gerek bu konudaki ilk düzenleme olan 595 sayılı Yapı De-
netimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gerekse bu 
KHK’nin Anayasa Mahkemesi’nce  iptalinden sonra, Anayasa 
Mahkemesi’nin iptal gerekçelerini bile beklemeden Meclisten 
jet hızıyla geçirilen 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Yasa; 
Yapı Denetim Kuruluşlarının kamusal denetimi gerçekleştirmede 
yetkili kılındığı ve yapı üretimi ve denetimini ticari şirketlerin 
kazançlarına, kentlerimizi de ranta teslim eden bir politikanın 
somut bir ürünüdür. 4708 sayılı yasa %98’i deprem kuşağında 
olan ülkemizin, gayri safi milli hasılada en yüksek payı olan 19 
ilini kapsayarak, bir zamanların deprem mağduru Erzincan gibi 
kentlerimizi dışlayarak, yapı üretimini ve denetimini sermayenin 
bir kazanç kapısı yapmayı amaçlamaktadır

Halkımızın enkazları, yaraları ve barınma gereksinimleri üzeri-

nden pazar yaratma politikası, bununla da kalmamış; ranta karşı 
en güçlü toplumsal dayanak olan hazine arazilerinin satışları 
yoluyla örtülü bir imar affını da gündeme getirmiş, tarım ve or-
man arazilerinin ekolojik yaşam ortamlarını ranta açmayı, kaçak 
kentler kurmayı, kente karşı suç işlemenin kuralsızlık koşullarını 
yaratmayı hedeflemiştir.

TMMOB 2 yıllık süreçte, gerek prefabrik ve kalıcı konutların 
yerseçimi, projelendirme ve üretimini  gerekse icraatların her 
türlü toplumsal, ekonomik, yasal, yönetsel boyutlu sonuçlarını 
değerlendirerek; bilimin, tekniğin ve etiğin, toplum yararına 
öngördüğü tüm mühendislik ve mimarlık birikimini çeşitli 
girişimlerle yönetenlere iletmiş, ancak her seferinde siyasi 
tavırların tutsağı antidemokratik yaklaşımlara maruz kalmıştır.

TMMOB’nin bugüne dair değerlendirmesi, 2 yıllık süreçte 
kamuoyuna aktardığı görüşlerinin özüdür. 

TMMOB,

• Bir doğa olayı olan depremin felaket ve sefalet ortamına 
dönüşmesine neden olan siyasi iktidar icraatlarını, kamuoyunun 
önünde hesap vermeye çağırmaktadır.

• Deprem bölgesinde halkımızın sefalet, işsizlik ve açlık 
koşullarına son verilmesini öncelikli bir sorun olarak görmekte-
dir.

• Mühendislik Mimarlık hizmetlerinde, bilimin tekniğin 
insanlık yararına sunumunu olmazsa olmaz bir koşul olarak 
görmekte, sosyal devletin planlı üretim, dengeli kalkınma, böl-
gesel planlama gibi unutulmuş araçlarının ivedi olarak yaşama 
geçirilmesini talep etmektedir. 

• Bu ülkenin mühendis ve mimarların kamu yararı dene-
tim görevlerinde, bu onurlu görevlerini yerine getiremez koşul 
ve ortamlara sürükleyen Yapı Denetimi düzenlemelerinin rantçı 
özüne temelden karşı çıkmaktadır. BİB’nı 4708 sayılı Yasa’dan 
vazgeçerek, yapı sürecinde kamusal denetimi, planlamadan 
başlayarak projelendirme ve uygulamada etkin bir konumda 
ele alan bütünlüklü bir imar mevzuatı düzenlemesi konusunda 
göreve çağırmaktadır.

• Yukarıdaki koşul ve ortamların yaratılmasında dün 
ve bugün olduğu gibi yarın da  kararlı bir mücadele içerisinde 
olacağını, kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.

Kaya GÜVENÇ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB 17 Aðustos Depremi’nin 2. yýldönümü nedeniyle 16 Aðustos 2001 tari-
hinde bir basýn açýklamasý yapmýþtýr. Açýklama aþaðýdaki gibidir;

siyasal iktidar sýnýfta kaldý
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10.08.2001, Diyarbakır

Değerli Basın Mensupları,

Şırnak ili Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşat (15 hane ) 
ve Ortaklı (30 Hane) köylerinin  20 Temmuz 2001 günü 
boşaltılması,  aynı ilçeye bağlı Ilıcak  (70-80  hane),  Dağaltı 
(40-50 hane),  Hisarkapı (12 hane) Köylerine gıda ambargo-
sunun  uygulanması, köye giriş ve çıkışların  yasaklanması, söz 
konusu köylerin  boşaltılma tehdidi ile  karşı karşıya olmasıyla, 
işkence konulu başvuru ve iddiaları araştırmak üzere ; İHD Ge-
nel Başkan Yardımcısı Av. Osman BAYDEMİR, Mazlum-Der Genel 
Başkan Yardımcısı Av. Şeyhmus ÜLEK, TMMOB MYK Üyesi, Celal 
BEŞİKTEPE, İHD MYK üyesi İsmail BOYRAZ, TİHV adına Feray 
SALMAN, İHD Bölge Temsilcisi M. Hanefi IŞIK, TTB  adına Dr. 
Kamuran YILDIRIM, Göç-Der adına Av. Zülfü DEMİR  Diyarbakır 
Demokrasi Platformu Sekreteryasından  Arif AKKAYA, Yakup 
KESKİN, Bahri KARHAN’dan oluşan İnsan Hakları Heyeti 08.08 
2001 tarihinde başlayan ve iki gün süren  araştırma ve ince-
lemelerini tamamlamıştır.

İnsan Hakları Heyeti’nin araştırma ve incelemelerine 
ilişkin hazırlamakta olduğu detaylı rapor, en  kısa zamanda 
kamuoyuna duyurulacaktır. İnsan Hakları Heyeti, yaşanan dramı 
ve bu dramın sürüyor olmasını dikkate alarak sorunla ,ilgili 
bazı tespitlerini kamuoyuna ve yetkililerin dikkatine öncelikle 
sunma zorunluluğunu duymuştur.

İnsan Hakları Heyeti’nin incelemeleri sırasında tanık 
olduğu manzara tüyler ürperticidir. Boşaltılan Aşat ve Ortaklı 
köyü yerleşimcileri Beytüşşebap ilçesi kenarında çadırlara 
yerleşmişlerdir. Toplan 80 çadırdan oluşan göçzedelerin 600- 
700 kişilik nüfusunun çoğunluğu çocuk , kadın ve yaşlılardan 
oluşmaktadır. Bu insanların tamamı yokluk, yoksunluk ve 
kaygı verici bir belirsizlik içerisinde yaşamaktadırlar.Görüşt
üğümüz göçzedelerin tamamı derin bir korku ve travmayı en 
üst düzeyde yaşamaktadırlar. Tarım, arıcılık ve hayvancılıkla 
geçimlerini sağlayan göçzedeler, göçün yaşandığı 20 
Temmuz 2001 gününden bu güne yaklaşık 600 küçükbaş 
hayvanlarının telef olması, köylerinde bıraktıkları  arılarına 
gerekli bakımın yapılamaması nedeniyle yok olması, bağ ve 
bahçelerine bakım yapma olanaklarının ortadan kaldırılması 
nedeniyle tüm ekonomik kaynaklarını  yitirmişlerdir. Halkın, 
üretim damarları kesilmiş durumdadır.

İnsan Hakları Heyeti, göç ettikleri günden bu yana hiçbir 

sağlık hizmeti görmeyen ve son derece sağlıksız bir ortamda 
yaşamlarını sürdürmeye çalışan göçzedelerin çadır kent 
yerleşimcilerinin, salgın hastalıklar dahil çok ciddi sağlık 
sorunları tehdidi ile kaşı karşıya olduklarını gözlemiş ve bun-
dan duyduğu kaygıya  dikkat çekmektedir.

Ilıcak, Dağaltı ve Hisarkapı köylerine uygulandığı söylenen 
gıda ambargosuyla ilgili incelemelerini Ilıcak köyünde  sürdüren 
Heyetimiz, Ilıcak sakinlerinin yaşamlarına dair korku ve kaygı 
olduklarına tanıklık etmiştir. Gıda ambargosu uygulamasının 
köy yolu üzerindeki “kontrol noktası yapısı  ve barikatlarını” 
bizzat gören Heyetimize, yerleşimciler, heyetin geleceği 
haberinden dolayı sadece o gün için kontrol noktasında 
görevli askerler ve korucuların çekildiğini belirtmişlerdir. Ilıcak 
köyü yerleşimcileri son günlerde gıda ambargosunun biraz 
yumuşadığını, almak istedikleri gıda maddesinin listesinin İlçe 
Jandarma Komutanlığına verildikten sonra listede onaylanan ve 
nüfus sayısına göre de miktarı belirlenen yiyecek maddelerini 
alabildiklerini belirtmektedirler.

İnsan Hakları Heyeti üyelerinin gerek çadır kentte 
yaşayan, boşaltılan köy yerleşimcileri ile gıda ambargosu 
uygulanan köy yerleşimcileri ile yaptıkları görüşmelerde, 
heyetle konuşan tüm şahıslar “ Temmuz ayı içerisinde kırsal 
kesimlerde sürdürülen operasyonlar sırasında bazı askerlerin 
yaşamlarını yitirmesine ve yaralanmalarına sebep olan mayın 
patlaması ile kendi köylerinin ilgisinin olmadığını, mayının çok 
önceden yerleştirilmiş olabileceğini, olay yerinin kimi köyler-
inden 20-25, kimi köylerinden ise 40 km. uzakta olduğunu” 
ifade etmişlerdir. Olay sonrası gözaltına alınan ve büyük 
kısmı tutuklanan yakınlarına çok ağır işkenceler yapıldığını, 
sürekli tehdit edildiklerini, korucu silahlarına el konulduğunu 
anlatmışlardır. Mayın patlaması olayı ile ilgili olarak tutuklanan 
Cafer ASLAN’ın olaydan bir ay önce askerlikten terhis olup 
köye geldiği yakınları tarafından heyetimize aktarılmıştır.

Heyet, inceleme bölgesine gidinceye kadar rutin OHAL 
uygulamaları dışında başka bir basınçla karşılaşmamıştır. 
Ancak mağdurlarla görüşme esnasında köylüler üzerinde 
psikolojik baskı oluşturulduğu, sivil giyimli güvenlik person-
elinin konuşanları ve konuşulanları tespit etmeye çalıştığı, 
bundan dolayı da tüm mağdurların konuşmaktan kaçındıkları 
heyetimiz tarafından gözlemlenmiştir. Heyete “köyümüzü 
kendi isteğimizle terk ettik” beyanında bulunan Muhtara orada 
bulunan kadınlar muhtarın doğru söylemediğini, baskı altında 

İnsan Hakları Heyeti’nin Şırnak / Beytüşşebap’taki Göç ve Gıda 
Ambargosu’na İlişkin  Araştırma ve İncelemesi

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

İnsan Hakları Heyeti’nin Şırnak / Beytüşşebap’taki Göç ve Gıda Ambargosu’na İlişkin Araştırma ve 
İncelemesi 10 Ağustos 2001 tarihinde Diyarbakır’da yapılan açıklama ile basına ve kamuoyuna 

aktarıldı. Heyet’te TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri ve bölgeden yöneticilerin de bulunduğu açıklama 
aşağıdadır.
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olduğunu, bu şekilde beyanda bulunmaya zorlandığını, bu 
nedenle muhtarın yadırganmaması gerektiğini belirtmişlerdir. 
Bunun üzerine muhtara, “niye doğruyu söylemekten çekiniyor-
sun” diyerek, Heyete tanıklığını anlatan Rasim AŞAN, yaklaşık 
40 dakika sonra çok ciddi şekilde tehdit edildiğini, Heyeti-
mizin ayrılması sonrası can güvenliğinden endişe duyduğunu  
belirterek heyetle birlikte Beytüşşebap’tan çıkmak istediğini 
iletmiştir. Heyetimiz, bu insani talep üzerine oluşan korku 
ve baskı ortamını da dikkate alarak Rasim AŞAN’ı güvenlik 
personelinin gözleri önünde araçlarına almış ve bölgeden 
ayrılmıştır. Heyete, Şırnak’a gittiği gibi dönüşünde de güvenlik 
personeli refakat etmiştir. Şırnak girişinde jandarma kontrol 
noktasında durdurulan Heyet, tehdit edilerek yapmış olduğu 
tespitlerin bilgi, belge ve notları ile basın mensuplarına 
ait mağdur anlatımlarını ve görüntülerini içeren video ka-
setlerine ve fotoğraf filmlerine hukuka aykırı bir şekilde el 
konulmuştur. Heyet üyelerinin Cumhuriyet Savcılığı ve diğer 
resmi yetkilerle telefon görüşmeleri engellenerek fiili bir 
gözaltı uygulamasına maruz bırakılmıştır. Heyete tanıklık 
eden ve can güvenliği nedeniyle Heyetimizin aracında bu-
lunan 18 yaşındaki Rasim Aşan, kimliğinin sahte olabileceği 
gerekçesiyle gözaltına alınmıştır. Heyetimiz, Rasim Aşan’ın 
işlemleri sonuçlanmayıncaya kadar Şırnak’tan ayrılmama 
kararını resmi yetkililere iletmiştir. 9 Ağustos 2001 saat 
14.00’de Şırnak Cumhuriyet Savcılığı’ na getirilen Rasim Aşan, 
ağır işkence gördüğünü Heyet ve Heyet üyeleri hakkında 
gerçeğe aykırı  beyanda bulunmaya zorlandığını, bunu red-
dedince de kendisine önceden hazırlanan bir ifade tutanağının 
zorla imzalatıldığını beyan etmiştir. Cumhuriyet Savcılığında 
işkence gördüğünü söylemesine ve bu hususta doktor raporu 
bulunmasına rağmen TCK 159.maddeden tutuklamaya sevk 
edilmiş ve tutuklanmıştır. Heyetimizin tüm üyeleri bir hukuk 
skandalına tanık olmuşlardır.

Rasim Aşan’a kollukta imzalatılan beyanlar üzerine İHD Ge-
nel Başkan Yardımcısı Av. Osman Baydemir, sanık sıfatıyla suça 
azmettirme iddiası ile Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi 
alınmış ve serbest bırakılmıştır. Bunun üzerine bu kez Şırnak 
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nce GBT’de arama 
kaydı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış, yaklaşık üç saat 
süreyle TEM sorgu odasında gözaltında tutulduktan sonra kayıt 
hatası olduğu açıklaması yapılarak serbest bırakılmıştır.

İnsan Hakları Heyeti, çalışmalarına başlamadan önce 
amacını ve randevu taleplerini ilgili tüm yetkililere iletme-
sine rağmen, Şırnak Valisi ve İnsan Hakları İl Koordinasyon 

Kurulu’ndan sorumlu Vali Yardımcısı, çeşitli gerekçelerle Heyet-
imizin görüşme talebini reddetmiştir. Ayrıca, Beytüşşebap 
Kaymakam Vekili ve aynı zamanda İlçe Jandarma Komutanı 
mezrada olduğu gerekçesiyle Heyetimizle görüşmemiştir. 
Görüşme yapabildiğimiz Beytüşşebap Belediye Başkanı ise 
tabiri caizse “görmedim, duymadım, bilmiyorum” şeklinde  
beyanda bulunarak nasıl bir baskı altında olduğunun göster-
gesi olan ruh halini yansıtmıştır.

İnsan Hakları Heyetinin, köy boşaltma ve gıda ambargosu 
uygulamalarının gerçek olduğunu gözlemlemiş, gözaltına 
alınanların işkence gördüklerine ilişkin anlatımlara tanıklık 
etmiştir. Gerek köy boşalt ma, gerekse gıda ambargosunun 
mağduru olan bütün köy sakinleri büyük bir insanlık dramı 
yaşamaktadırlar. Bu uygulamaların sorumluları korunduğu ve 
gizlendiği müddetçe orada yaşayan bütün yurttaşlarımız ciddi 
bir risk altındadırlar. Heyetimizin hazırlamakta olduğu geniş 
kapsamlı rapor, görsel materyallerle birlikte kamuoyuna ve 
ilgililere duyurulacaktır.

Heyetimizin tanık olduğu insanlık dışı bu uygulamalar 
derhal durdurulmalıdır. Hükümeti, insan haklarının evrensel 
değerlerine ve hukuka aykırı bu çağdışı uygulamalara son 
vermeye davet ediyoruz. Halkın mağduriyeti giderilinceye 
kadar olayın sürekli takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. 
Basını, kamuoyunu ve duyarlı tüm çevreleri de bu uygulama ve 
insanlık dramı karşısında duyarlı olmaya çağırıyoruz.

Av. Osman Baydemir   Av. Şeyhmus Ülek    Celal Beşiktepe
İHD Genel Bşk. Yard.   Mazlumder Gen.Bşk. Yard.   TMMOB YK Üyesi

Dr. Kamuran Yıldırım   M.Hanefi Işık    İsmail Boyraz
TTB GYK Üyesi    İHD Bölge Temsilcisi   İHD MYK Üyesi

Feray Salman    Av. Zülfü Demir    Zülküf Karatekin
TİHV Adına    Göç- Der YK Üyesi    D.Bakır.Dem.Pltf.Sek.(
İMO).

Bahri Karhan    Arif Akkaya    Yakup Keskin
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1 Eylül Dünya Barýþ Günü nedeniyle DÝSK, KESK, TDB, 

TEB ve TTB ile birlikte TMMOB Kýzýlay Güvenpark’ta basýn 
açýklamasý yaptý. Açýklama aþaðýdadýr;

Yüzyýllardýr acýnýn, gözyaþýnýn, insanýn insaný katletmesinin 
adý olmuþtur savaþ. Ýyi, güzel ve doðru olaný yok eden, doðayý 
ve çevreyi tahrip eden, insani deðerlerin en büyük düþmaný 
olmuþtur savaþ. Ýyiyi, güzeli, insanca yaþamayý savunanlarýn 
çýðlýðýnda doðmuþtur BARIÞ!

1 Eylül 2001, bütün dünyada BARIÞ talebinin bir kez daha 
yükseldiði; savaþlarýn yarattýðý felaketlerin bir kez daha bilinçlere 
çýkarýldýðý bir gün.

1 Eylül 2001, bütün dünyada BARIÞ isteyenlerin tek ses, 
tek yürek olduklarý, savaþlarýn yarattýðý felaketlerin bir kez daha 
hatýrlatýldýðý anlamlý bir gün.

2000’li yýllarý yaþarken, ne yazýk ki dünaynýn bir çok yer-
inde savaþlar devam ediyor. Farklý kimliklere, inançlara, yaþam 
biçimlerine karþý düþmanlýk tohumu ekiliyor ve savaþlar halklarý 
açlýða, yoksulluða, acýlara boðarken; savaþ tacirleri kazanmaya 
devam ediyor.

Küresel kapitalizm, insan hayatýný umursamýyor. Sermayenin 
trek bir hedefi var, daha fazla kar. Bu hedefe uygun ekonomik ve 
siyasi senaryolar yazýlýyor, çatýþmalar çýkartýlýyor. Egemenlerin 
hegemonya kavgasýnýn faturasý, yani gözyaþý, kan, açlýk ve 
yoksulluk dünya halklarýna çýkarýlýyor! Ýnsanlýðýn ortak malý 
olan, insanlýk yararýna kullanýlmasý gereken bilim ve teknoloji, 
egemenler tarafýndan farklý amaçlarla kullanýlýyor!

Çok yakýn bir zamanda gördük ki, halklar arasýnda düþman-
lýk yoktur. 17 Aðustos felaketinde dünyanýn dört bir yanýndan 
farklý dillerden, farklý ýrklardan, farklý dinlerden insanlar yard-
ýmýmýza koþtu. Geçmiþteki tüm kýþkýrtmalara raðmen, Yunanlý 
kardeþlerimizin enkaz kaldýrmak için gece gündüz çalýþmalarýný 
izledik. Barýþýn, kardeþliðin, dostluðun, insanlýðýn ne kadar 
önemli olduðunu bir kez daha anladýk.

Gerilim, çatýþma ve savaþýn yarattýðý rant, karanlýk güçlerin 
iþtahýný kabartýyor. Farklý etnik köken ve inançlarý bünyesinde 

barýndýran ülkemizde de yýllarca önyargý ve gerilim siyaseti 
izlendi. Tek tip insan yaratma, farklý olaný baskýlandýrma ve 
dýþlama, egemen kültürü hayatýn her alanýnahakim kýlma an-
layýþý, beraberinde otoriter bir rejim yapýlanmasýný getirdi. Bu 
otoriter yapý, “düþüncelerin ifade edilmesini” bile suç saydý, hak 
ve özgürlük talplerine baský ve þiddetle yanýt verdi. Ancak, barýþ 
isteyen, insan haklarý isteyen, demokrasi isteyen, baðýmsýz ve 
demokratik bir Türkiye için mücadele eden kesimler bütüb bu 
baskýlara raðmen susmadý.

Ülkemizde çatýþma ortamýnýn bitmesi, demokratikleþme 
açýsýndan bize önemli olanaklar saðlýyor. Bu ülkenin ihtiyacý, 
Anayasa’sýyla, yasalarýyla, uygulamalarýyla, demokratik, özgür-
lükçü, çoðulcu bir düzenlemedir. Çok kimlikli, çok inançlý ve 
çok kültürlü bir toplumun ihtiyaçalarý böylesi bir düzenlemeyle 
karþýlanabilir. Ýþte böylesi bir düzenlemeyle Kürt Sorunu’nda 
çözüme gidilebilir.

Barýþ, demokrasi ve baðýmsýzlýk mücadelesi, emek mücade-
lesinin ayrýlmaz bir parçasýdýr. Barýþýn, demokrasinin ve insan 
haklarýnýn yerleþmediði hiçbir ülkede emekçilerin kazanýmlarýnýn 
korunmasý; hak ve özgürlüklerin kazanýlmasý olanaklý deðildir. 
Ýþte bu yüzden verdiðimiz emek mücadelesini, barýþ, insan hak-
larý, baðýmsýz ve demokratik bir Türkiye mücadelesiyle birlikte 
yürütmek zorundayýz. Eðitime, saðlýða, kamu yararýna ayrýl-
masý gereken paylarý sürekli düþürürken, silahlanma yarýþýnda 
dünyanýn 5. ülkesi olduðumuz gerçeðini gözardý edemeyiz. Ýn-
sanlarýn köylerinin yakýldýðý, köylerine dönüþlerinin engellendiði, 
kimliklerinin tanýnmak istenmediði, anadilde eðitim hakkýnýn 
bile çok görüldüðü gerçeðine de gözlerimizi kapatamayýz.

1 Eylül 2001 Barýþa þans tanýma, kendimizi yeniden sor-
gulama zamaný. Emperyalizmin bölgesel çatýþmalarý kýþkýrtma 
politikalarýna karþý dünya barýþýný savunma, Filistin’de Ýsrail 
katliamýna karþý bölgesel barýþý savunma ve ülkemizdeki barýþ 
ortamýnýn kalýcý hale getirilmesi bir bütündür.

Gelin BARIÞ’a ve eþitlikçi, özgürlükçü, insan onuruna yaraþýr 
bir dünya özlemine þans tanýyalým. Çoðulcu, demokratik bir 
toplum özlemimize; Yeni bir Türkiye’ye þans tanýyalým. Ve 
BARIÞ talebini, hayatýmýzda ve dünyanýn dört bir yanýnda 
ilmek ilmek örelim.

TÜRKÝYE DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ SENDÝKALARI KONFERE-
DASYONU

KAMU EMEKÇÝLERÝ SENDÝKALARI KONFEDERASYONU

TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ

TÜRK DÝÞ HEKÝMLER BÝRLÝÐÝ

TÜRK ECZACILAR BÝRLÝÐÝ

TÜRK TABÝPLER BÝRLÝÐÝ

barýþ
için

elele
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2 Temmuz Pazartesi

Sivas Katliamý’nýn 8.yýldönümü nedeniyle düzenlenen mitinge 
TMMOB Pankartý ile katýlýndý. 

3 Temmuz 2001 Salý

• GATS Ulusal Düzenlemeler Komitesi’nin Cenevre’deki 
toplantýsýna TMMOB 2.Baþkaný Dursun Yýldýz, Bayýndýrlýk ve Ýskan 
Bakanlýðý Teknik Araþtýrma ve Uygulama Genel Müdür Yardým-
cýsý ile birlikte katýldý. GATS kapsamýnda mühendislik mimarlýk 
hizmetlerinin serbest dolaþýma açýlmasý konusunun görüþüldüðü 
toplantýdan edinilen bilgilendirmeler sonrasý geliþmelerle ilgili olarak 
Hazine Müsteþarlýðý ve Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý ile görüþmeler 
gerçekleþtirildi. 

• Filistin Büyükelçiliði Müsteþarý Ýbrahim Tamim 
TMMOB’yi ziyaret etti. TMMOB Genel Sekreteri M.Fikret Özbilgin 
ile Dýþ Ýliþkiler Koordinatörü Emine Komut’un katýldýðý toplantýda 
Filistin’deki son geliþmeler ve “Ýsrail tarafýndan 2000 yýlý süresince 
Filistinli vatandaþlarýn halklarýna yönelik ihlaller” konulu kitapçýk 
Birliðimize iletildi. Kitapçýk tüm Oda ve ÝKK’na gönderildi. Ayrýca 
WFEO Baþkanlýðý’na aday olan Filistin temsilcisi için destek is-
tendi.

4 Temmuz Çarþamba

Oda Genel Sekreterleri toplantýsý Çevre, Elektrik, Kimya, 
Maden, Makine, Metalurji, Mimarlar, Orman ve Þehir Planlama 
M.M. Odalarý Sekreter Üye ve temsilcilerinin katýlýmý ile yapýldý. 
TMMOB Yönetim Kurulu’nun 28 Haziran 2001 tarihinde almýþ 
olduðu karar doðrultusunda 28 Temmuz 2001 tarihinde yapýlacak 
miting ile ilgili olarak TMMOB Genel Sekreterliði tarafýndan hazýr-
lanan taslak program Oda Sekreter Üye ve temsilcileri ile birlikte 
görüþüldü. Miting yürüyüþ düzeni dahil programa son þekli verildi 
ve  alýnan kararlarýn yaþama geçirilmesi kararlaþtýrýldý.

6 Temmuz Cuma

TMMOB Genel Sekreteri M.Fikret Özbilgin tarafýndan 
TMMOB’nin “IMF yasalarýna, özelleþtirmelere, yasakçý sen-
dika kanununa, kamu çalýþaný mühendis ve mimarlarýn yoksulluk 
sýnýrýnda yaþama mahkum edilme çabalarýna, krizlerin faturasýnýn 
halkýmýza ödetilmesine, rant ekonomisine, kamusal bir hizmet olan 
yapý denetiminin özelleþtirilmesine, yolsuzluk ve yoksulluða karþý” 
üyeleri ile birlikte 28 Temmuz 2001 tarihinde Ankara’da alanlarda 
olacaðý basýn toplantýsýyla kamuoyuna açýklandý. Toplantýya TM-
MOB Yönetim Kurulu üyesi Ethem Torunoðlu, Genel Sekreter Yard-
ýmcýsý Ercüment Çervatoðlu ve Odalarýmýzýn Yöneticileri katýldý.

7 Temmuz Cumartesi

• Cumhurbaþkaný’nýn onayýna sunulan Kamu Görevlileri 
Sendikalarý Yasasýna iliþkin KESK tarafýndan düzenlenen basýn 
mensuplarý, demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve meslek 
örgütlerinin katýldýðý sabah kahvaltýsý ve basýn toplantýsýna TM-
MOB Genel Sekreteri M.Fikret Özbilgin katýldý. Toplantýda yasaya 
iliþkin TMMOB görüþleri, yasanýn TBMM’ne geri gönderilmesi ve 
KESK’e desteðimizin süreceði bir kez daha basýna açýklandý.

• TMMOB 2.Baþkaný Dursun Yýldýz Flaþ TV’nin akþam 
haber programýna katýldý. Programda IMF yasalarý, mühendis ve 
mimarlarýn özlük haklarý ve konumlarý, kamu görevlileri sendikalarý 
yasasý ile 28 Temmuz Mitingi’ne iliþkin TMMOB görüþlerini açýkladý 
ve sorular yanýtladý.

9 Temmuz Pazartesi

• Cumhurbaþkaný’nýn onayýna sunulan 4708 sayýlý Yapý 
Denetimi Hakkýnda Kanuna iliþkin Cumhurbaþkanlýðý Genel 
Sekreter Yardýmcýsý ile ilgili makamlarla görüþme yapýldý. Görüþ-
meye TMMOB Genel Sekreteri M.Fikret Özbilgin, Yönetim Kurulu 
Üyesi A.Betül Uyar, Mimarlar Odasý Genel Sekreteri Arif Þentek 
ve Elektrik Müh.Odasý Hukuk Danýþmaný Hayati Küçük katýldý. 
TMMOB görüþleri sözlü olarak anlatýldý ve dosya olarak sunuldu.

• Ýzmir ÝKK toplantýsý yapýldý. Toplantýya TMMOB Baþkaný 
Kaya Güvenç katýldý. Toplantýda 28 Temmuz’da yapýlacak miting, 
Yapý Denetim Yasasý ve TMMOB çalýþmalarý görüþüldü. Toplantýya 

1 Temmuz- 31 Aðustos 2001

TMMOB
GÜNCESÝ
TMMOB

GÜNCESÝ
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katýlanlar yapý denetim ile ilgili çalýþmalarýn örgütte tartýþmaya 
açýlmasýný istediler. 

11 Temmuz Çarþamba

• Aramýzdan 7 yýl önce ayrýlan Birlik Baþkanlarýmýzdan 
Teoman ÖZTÜRK’ü anma toplantýlarý düzenlendi. Ankara ÝKK 
tarafýndan düzenlenen etkinliklerin ilkinde, Teoman ÖZTÜRK 
Karþýyaka’daki mezarý baþýnda anýldý. Bu etkinliði akþam saatler-
inde TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Ö. Kaynak’ýn hazýrlayýp 
sunduðu “Teoman ÖZTÜRK’ü anarken” slayt gösterisi ve “Örgüt, 
Örgütlülük ve TMMOB Örgütlülüðü” konulu panel izledi. TMMOB 
Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç’in yönettiði panele TMMOB 
geçmiþ dönem Baþkanlarýndan Bülent Tanýk,  Elektrik M.O. Baþkaný 
H.Ali Yiðit, Makine M.O. Baþkaný Mehmet Soðancý, Mimarlar Odasý 
Genel Sekreteri Arif Þentek, Ýnþaat M.O. Yönetim Kurulu Üyesi 
Iþýkhan Güler ve TMMOB önceki dönemler Yönetim Kurulu Üyesi 
Ýhsan Karababa katýldý.  

• 28 Temmuz Mitingi ile ilgili olarak Kýrklareli ve 
Edirne’deki Odalarýmýzýn Þube ve temsilcilerinin katýldýðý Kýrklareli 
Bölge Toplantýsýna TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Yeþil 
ile Cemalettin Küçük katýldýlar.

• 28 Temmuz Mitingine yönelik Oda Genel Sekreterleri 
toplantýsý yapýldý. Ankara’daki TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri, 
Ankara ve Kocaeli ÝKK Sekreterlerinin de katýldýðý toplantýda miting 
çalýþmalarýna iliþkin deðerlendirmeler yapýldý.

12 Temmuz Perþembe

• TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç  Cumhuriyet Gazetesinde 
Leyla Tavþanoðlu ile hazine arazilerinin satýþý, Yapý Denetimi 
Yasasý ve 28 Temmuz mitingi ile ilgili bir söyleþi yaptý. (Söyleþi 
Cumhuriyet’in 22 Temmuz 2001 tarihli sayýsýnda yayýnlandý.) 

• TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç Evrensel Gazetesini zi-
yaret etti, Ýhsan Çaralan’a gazetedeki yangýnla ilgili olarak geçmiþ 
olsun dileklerini iletti.

• TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç  BÝA ile mühendislik ve 
mimarlýk sorunlarýna iliþkin bir söyleþi yaptý. 

• Ýstanbul ÝKK toplantýsý yapýldý. Toplantýya TMMOB 
Baþkaný Kaya Güvenç, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Yeþil, Arif 
Attila, Oðuz Gündoðdu, Cemalettin Küçük, Memik Yapýcý ve Emin 
Koramaz  katýldýlar.

13 Temmuz Cuma

• Bursa’da düzenlenen bölge toplantýsýna Yönetim Kurulu 
Üyeleri Oðuz Gündoðdu, Erkan Arslan ve Memik Yapýcý katýldýlar.

• Eskiþehir’de düzenlenen bölge toplantýsýna Yönetim Ku-
rulu Sayman Üyesi Mustafa M.Atagün ile Yönetim Kurulu Üyeleri 
Ethem Torunoðlu, Celal Çoban katýldýlar. 

16 Temmuz Pazartesi

• TMMOB 2.Baþkaný Dursun Yýldýz ve Miting Düzenleme 

Komitesi Üyesi Sýtký Çiðdem Cumhuriyet Gazetesi Ankara Tem-
silcisi Mustafa Balbay, Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret 
Bila ve Radikal Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Yetkin’i ziyaret 
ederek 28 Temmuz Mitingi’ne iliþkin görüþmeler yaptýlar, dosya 
sundular.

• Çanakkale’de düzenlenen bölge toplantýsýna Yönetim 
Kurulu Üyesi Hüseyin Yeþil katýldý.

17 Temmuz Salý

• Balýkesir’de düzenlenen bölge toplantýsýna Yönetim 
Kurulu Üyeleri Cemalettin Küçük ve Erkan Arslan katýldýlar.

• Gaziantep’de düzenlenen bölge toplantýsýna Yönetim 
Kurulu Üyesi Serdar Ö.Kaynak ve Miting Tertip Komitesi Üyesi 
Sýtký Çiðdem katýldýlar.

• Ýnsan Haklarý Derneði’nin 15.Kuruluþ yýlý etkinliklerine 
TMMOB 2.Baþkaný Dursun Yýldýz ve Genel Sekreteri M.Fikret 
Özbilgin katýldý.

• 28 Temmuz mitingine yönelik, TMMOB Genel Sekreteri 
M.Fikret Özbilgin tarafýndan kamuda çalýþan mühendis ve mi-
marlarýn ücretlerinin insanca yaþanacak bir düzeye çýkartýlmasýný 
ve TMMOB’nin kamu çalýþanlarýna iliþkin taleplerini içeren basýn 
açýklamasý yapýldý.

18 Temmuz Çarþamba

• TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç Denizli Deha TV’de gün-
cel olaylara iliþkin canlý yayýn geniþ açý programýnda Selma Sevcan 
ile söyleþti. 

• TMMOB Baþkaný ve Denizli birim yöneticileri Belediye 
Baþkaný inþaat mühendisi Ali Aygören’i ziyaret ettiler. Ziyarette 
Yapý Denetimi Yasasý konusu da ele alýndý.

• Denizli ÝKK toplantýsý yapýldý. Toplantýya TMMOB Yöne-
tim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Nüvit 
Soylu ve Celal Beþiktepe, Þube ve temsilciliklerin yöneticileri ile 
üyelerimiz katýldýlar.

• Hatay ÝKK toplantýsý ve ÝSDEMÝR toplantýlarýna Yönetim 
Kurulu üyeleri Serdar Ö.Kaynak, Hakký Atýl ve Miting Tertip Kom-
itesi Üyesi M.Sýtký Çiðdem katýldý. ÝSDEMÝR toplantýsý sonrasý ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri Hakký Atýl ve Serdar Ö.Kaynak ÝSDEMÝR’in 
özelleþtirilmesi ile ilgili canlý yerel TV programýna katýldýlar.

19 Temmuz Perþembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç  
Denizli’de basýn toplantýsý yaptý. Toplantýya Yönetim Kurulu Üyesi 
Nüvit Soylu ve Denizli ÝKK bileþenleri katýldý.

• TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç ve Yöne-
tim Kurulu Üyesi Nüvit Soylu, Aydýn ÝKK bileþenleri yöneticileri ile 
birlikte Aydýn Belediye Baþkaný Hüseyin Aksu’yu ziyaret ettiler ve 
Kent Bilgi Sistemi hakkýnda bilgi aldýlar.

• Aydýn ÝKK toplantýsý yapýldý. Toplantýya Kaya Güvenç, 
Nüvit Soylu, Aydýn birimlerinin yöneticileri ve üyelerimiz katýldýlar. 
Aydýn Belediye Baþkaný Hüseyin Aksu’da toplantýda bulundu.
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• Adana ve Ýçel’de düzenlenen bölge toplantýlarýna Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Serdar Ö.Kaynak, Hakký Atýl ile Miting Tertip 
Komitesi üyesi M.Sýtký Çiðdem katýldýlar.

• Kocaeli’nde düzenlenen bölge toplantýsýna Yönetim 
Kurulu Üyeleri Hüseyin Yeþil ile Oðuz Gündoðdu katýldýlar.

20 Temmuz Cuma

TMMOB Genel Sekreteri M.Fikret Özbilgin Barolar Birliði Genel 
Sekreteri Þahin Mengü’yü ziyaret etti. Görüþmede TMMOB ve 
Barolar Birliði çalýþmalarý hakkýnda karþýlýklý bilgilenildi. Ayrýca 
Rekabet Kurumu’nun TMMOB’ye göndermiþ olduðu soruþturma 
dosyasý yazýlý olarak iletilerek kurumsal destek istendi.

21 Temmuz Cumartesi

28 Temmuz Mitingi ile ilgili olarak Diyarbakýr Bölge toplantýsýna 
Yönetim Kurulu Üyesi Feray Salman, Zonguldak Bölge toplantýsýna 
Yönetim Kurulu Üyesi Ö.Serdar Kaynak ve TMMOB Genel Sekreteri 
M.Fikret Özbilgin, Samsun Bölge toplantýsýna II.Baþkan Dursun 
Yýldýz, Yönetim Kurulu Üyesi Celal Çoban ve Miting Tertip Komitesi 
üyesi M.Sýtký Çiðdem, Trabzon’daki birimlerle görüþmeye Yönetim 
Kurulu Üyesi Cemalettin Küçük, Bartýn ÝKK toplantýsýna Yönetim 
Kurulu üyesi Serdar Ö.Kaynak ile TMMOB Genel Sekreteri M.Fikret 
Özbilgin katýldýlar. Samsun’daki toplantý sonrasý II.Baþkan Dursun 
Yýldýz yerel TV’de canlý yayýnda mühendis ve mimarlarýn sorunlarýna 
ve mitinge iliþkin söyleþiye katýldý.

25 Temmuz Çarþamba

• Mimarlar Odasý Toplantý Salonu’nda TMMOB ve Odalar 
iþyeri temsilcilerinin katýldýklarý toplantý yapýldý. Toplantýya Yönetim 
Kurulu üyeleri Kadir Daðhan, Hakký Atýl, A.Betül Uyar, TMMOB 
Genel Sekreter Yardýmcýsý Ercüment Çervatoðlu, Miting Tertip 
Komitesi üyeleri, Oda ve Þubelerimizin Yöneticileri katýldý.

• 28 Temmuz mitingine yönelik TMMOB Genel Sekreteri 
M.Fikret Özbilgin tarafýndan özelleþtirmelere hayýr, ülkemize, 
mesleðimize ve onurumuza sahip çýkýyoruz ve bu nedenle alan-
larda olacaðýmýza iliþkin basýn açýklamasý yapýldý.

26 Temmuz Perþembe

• TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç ve TMMOB Genel 
Sekreteri ve Miting Tertip Komitesi Baþkaný M.Fikret Özbilgin 
Ankara Vali Yardýmcýsý Ramazan Urgancýoðlu ile görüþtüler.

• Filistin Büyükelçisi Sekreteri TMMOB’yi ziyaret ederek, 
Filistin Mühendisler Birliði eski Genel Sekreteri ve WFEO Baþkan 
Yardýmcýsý Marwan Abdelhamid’in Dünya Mühendis Örgütleri Fed-
erasyonunun Baþkanlýðýna aday olduðunu bildirdi ve TMMOB’nin 
desteðini istedi. Görüþmeye TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç ve 
II.Baþkaný Dursun Yýldýz ve Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin 
katýldýlar.

• TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, “Güçlü 
ekonomiye geçiþ programý adý altýnda getirilen IMF ve Dünya 
Bankasý dayatmalarýna, TMMOB ve Odalarýný dýþlayan yapý 

denetimi yasasýna, tarým, orman ve hazine arazilerinin satýþýna, 
tütün, þeker, doðalgaz, petrol, enerji piyasasý yasalarýna, tahkime, 
özelleþtirmelere, yasakçý sendika yasasýna, kamu çalýþaný mühendis 
ve mimarlarýn yoksulluk sýnýrýnda bir yaþama mahkum edilmeler-
ine, yaþanan siyasi ve ekonomik krizlerin faturasýnýn halkýmýza 
ödetilmesine, rant ekonomisine, her türlü yolsuzluk ve yoksulluða 
karþý”  hayýr demek ve taleplerimizi bir kez daha duyurmak için 
TMMOB’nin 28 Temmuz’da alanlarda olacaðýný bir kez daha basýn 
toplantýsýyla kamuoyuna açýklandý. Basýn toplantýsýna II.Baþkan 
Dursun Yýldýz, Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Kadir Daðhan, Hakký Atýl, Serdar Ö.Kaynak, Çelal Çoban, 
A.Betül Uyar, kimi Odalarýmýzýn Baþkan ve Yöneticileri, miting 
tertip komitesi üyeleri katýldý.

27 Temmuz Cuma

Kýzýlay-Güvenpark’da 28 Temmuz Mitingi öncesi 17.30-20.30 
saatleri arasýnda müzik dinletisi eþliðinde þenlikli oturma eylemi 
yapýldý. Etkinliðe TMMOB ve Oda Yönetim Kurullarý, üyelerimiz 
ile meslek birlikleri, demokratik kitle örgütleri ve sendikalar da 
katýldý.

28 Temmuz Cumartesi

Demokratik Türkiye, Ýnsanca Yaþam Mitingi Toros Sokak’ta 
baþladý, Abdi Ýpekçi Parký’nda yoðun katýlýmla yapýldý. Mitinge 
4.000 civarýnda üye ve meslektaþýmýz katýldý. Mitingde TMMOB 
Baþkaný Kaya GÜVENÇ’in yaný sýra TEB Baþkaný Mehmet DOMAÇ, 
DÝSK Baþkaný Süleyman ÇELEBÝ ve KESK Baþkaný Sami ERVEN de 
birer konuþma yaptýlar. Demokratik kitle örgütleri, meslek birlikleri 
ve sendikalar da destek verdiler.

29 Temmuz Pazar

TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç Ankara Eczacý Odasý geçmiþ 
dönem baþkaný Olcay Seles’in vefatý nedeniyle yapýlan törene 
katýldý.

31 Temmuz Salý

TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç Cumhuriyet Gazetesi Ankara 
Temsilcisi Mustafa Balbay’ý ziyaret etti.

3 Aðustos Cuma

TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç ve 2. Baþkan Dursun Yýldýz, 
Orman Bakaný Nami Çaðan’ý ziyaret ettiler. Ziyaret sýrasýnda 
Orman M.O. Baþkaný Salih Sönmezýþýk’a verilen disiplin cezasý, 
28 Temmuz mitingine orman mühendislerinin katýlýmýnýn en-
gellenmesi anlamýna gelen yazý, Orman Bakanlýðýnda çalýþan 
meslektaþlarýmýzýn sorunlarý ve orman alanlarýnýn korunmasý 
konularý görüþüldü. Toplantýya Orman Bakanlýðý Müsteþarý 
Harun Öztürk’de katýldý.

7 Aðustos Salý
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Zorunlu Göç Platformu’nun göçe iliþkin Þýrnak ili Beytüþþebap 
ilçesinde yapýlacak gözlem incelemelerine iliþkin oluþturulan in-
celeme heyetine Birliðimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Celal 
Beþiktepe katýldý.

8 Aðustos Çarþamba

TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç ile TMMOB Genel Sekreteri 
M.Fikret Özbilgin Ariel Þaron’un Türkiye ziyareti nedeniyle 
Emeðin Partisi, Halkevleri, Genel-Ýþ ve Tümtis’in protesto amaçlý 
ortak basýn toplantýsýna katýlarak destek verdiler.

10 Aðustos Cuma

Þýrnak Ýli Beytüþþebap ilçesinde göç ve gýda ambargosuna iliþkin 
araþtýrma ve incelemelerde bulunan TMMOB adýna da Yönetim 
Kurulu Üyesi Celal Beþiktepe’nin katýldýðý Ýnsan Haklarý Ýnceleme 
Heyeti gözlemlerini Diyarbakýr’da ortak bir basýn açýklamasýyla 
kamuoyuna açýkladý.

11 Aðustos Cumartesi

TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç, TEB’nin çaðrýsý üzerine Erdal 
Ýnönü ile TDB, TEB, TTB Baþkanlarýnýn katýldýklarý kahvaltýya 
katýldý.

13 Aðustos Pazartesi 

• Deprem bölgelerinde kurulan 7 adet Depremzede 
Derneði’nin oluþturduðu Depremzede Dernekleri 
Koordinasyonu’nun depremzedelerin sorunlarýný ve taleplerini 
bir kez daha ilgililere ve kamuoyuna iletmek amacýyla Kýzýlay-
Güven Park’daki basýn toplantýsý ve oturma eylemine destek ver-
ildi. Toplantýya TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, 
Genel Sekreteri M.Fikret Özbilgin, Yönetim Kurulu Üyeleri Ethem 
Torunoðlu, Hakký Atýl ile Odalarýmýzýn yöneticileri ve Kocaeli ÝKK 
Sekreteri Serhat Girgin katýldý. Ayrýca 10 otobüsle Ankara’ya gelen 
depremzedelerin öðle yemekleri Birliðimizce karþýlandý.

• TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç TV8’de canlý yayýnda Yapý 
Denetimi Yasasý ve 13 Aðustos itibariyle uygulamaya giren Yapý 
Denetimi Uygulama Usul ve Esaslarý Yönetmeliði üzerine TMMOB 
görüþlerini açýkladý. 

14 Aðustos Salý

TMMOB Baþkaný TRT 1 Haber Programý’nda Yapý Denetimi 
Yasasý ve Uygulama Usul ve Esaslarý Yönetmeliði üzerine TMMOB 
görüþlerini açýkladý.

16 Aðustos Perþembe

• Aðustos Depremi’nin 2.yýldönümü nedeniyle TMMOB 
Baþkaný Kaya Güvenç, iki yýllýk süreci deðerlendiren basýn açýklam-
asý yaptý.

• TRT 1’in gece 00.00-03.00 saatleri arasýndaki depremin 
2.yýlýnýn tartýþýldýðý canlý programa TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç 
katýlarak depreme ve yapý denetimine iliþkin TMMOB görüþlerini 
bölümler halinde aktararak, program sunucusunun sorularýný yanýt-
ladý. Programda TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Oðuz Gündoðdu 
Gölcük’ten, Kocaeli ÝKK Sekreteri Serhat Girgin Kocaeli’nden canlý 
baðlantýlarla katýlarak deðerlendirmelerde bulundular. Ayrýca Oðuz 
Gündoðdu CNN-TÜRK, Star, BRT, Sakarya TV’nin programlarýna 
katýldý.

21 Aðustos Salý

Emek Platformu Baþkanlar Kurulu, Emek Platformu deðer-
lendirmesi ile toplandý. Toplantýya TMMOB Baþkaný Kaya 
GÜVENÇ’te katýldý. Toplantý sonrasý Teknik Komite toplantýsý 
yapýldý.

31 Aðustos Cuma

1 Eylül Dünya Barýþ Günü nedeniyle DÝSK, KESK, TDB, TEB ve 
TTB ile birlikte TMMOB Kýzýlay Güvenpark’ta basýn açýklamasý 
yaptý. Açýklama aþaðýdadýr;
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2001 YILI
TMMOB VE ODA ETKÝNLÝKLERÝ



24 

Ağustos-Eylül 2001/Sayı 17

www.tmmob.org.tr

tmmob haber bülteni
ağustos-eylül 2001 / sayı 17

ayda bir yayınlanır
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Atatürk Bul. No:131 Kat:9 Bakanlıklar 06650 Ankara
Tel: (0312) 418 12 75 Fax: (0312) 417 48 24

TMMOB Adına Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Kaya Güvenç
Teknik Sekreter: Selma KANBUR

Matbaa: Kardelen Ofset Tel: 0 312 435 37 90
5.000 adet basılmıştır.

DEMOKRATÝK TÜRKÝYE,
ÝNSANCA YAÞAM

MÝTÝNGÝ


