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TMMOB
38. OLAÐAN 

GENEL KURULU 
TOPLANDI.

Seçimler sonucu oluşan 
Yönetim Kurulu 

görev dağılımını yaptı. 

“HIZLANDIRILMIŞ TREN KAZASI”NDAN 
SİYASAL İKTİDAR DERSİNİ ALMALI, 

KAZ ANIN SONUÇLARININ 
SORUMLULULUĞUNDAN 

KAÇMAMALI, AKSİNE SORUMLULUĞU 
ÜSTLENMELİDİR.

TÜRK  MÜHENDİS  VE  MİMAR  ODALARI  
BİRLİĞİ’NİN

ONURLU  YÜRÜYÜŞÜ  VE  DİK  DURUŞU 
DEVAM  EDİYOR,  DEVAM  EDECEK...
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12 Haziran 2004 tarihinde yapılan Yönetim 
Kurulu toplantısında;
Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Kimya Mü-
hendisleri Odası Bursa  Şubesi Yönetim Kurulu Yedek 
Üyesi Ayşe Dolar’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin 
Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından yürü-
tülmesine,

karar verildi.

04 Temmuz 2004  tarihinde yapılan Yönetim 
Kurulu toplantısında;
Birliğimizi temsilen Mühendislik Dekanları Konseyi’ne Oğuz 
Gündoğdu’nun ve Mühendislik Değerlendirme Kurulu’na 
Mahmut Kiper’in katılmasına, 

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne 
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Meftun Gürdallar’ın atanmasına, Sekreterya 
hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
tarafından yürütülmesine, 

TMMOB Edremit İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne 
Mimarlar Odası Edremit Temsilcisi Vahit Büyüksaraç’ın 
atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Mimarlar Odası Ed-
remit Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

karar verildi.

31 Temmuz 2004  tarihinde yapılan Yönetim 
Kurulu toplantısında;
İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Elektrik 
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Üyesi Mehmet Güzel’in 
atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Elektrik Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesi tarafından yürütülmesine, 

Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Ziraat Mü-
hendisleri Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili İbrahim Gür’ün atanmasına, Sekreterya hizmetle-
rinin Ziraat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi tarafından 
yürütülmesine, 

karar verildi.
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GENEL KURULUMUZA KATILAN KONUKLAR
EMEK PLATFORMU BÝLEÞENLERÝ
1.Sami Evren, KESK Genel Baþkaný
2.Mehmet Domaç, Türk Eczacýlarý Birliði Genel Baþkaný 
3.Metin Bakkalcý, Türk Tabipleri Birliði II. Baþkaný
4.Musa Çam, DÝSK Genel Sekreteri
DEMOKRATÝK KÝTLE ÖRGÜTLERÝ
1.Hüseyin Yüksel Biçen, Çaðdaþ Hukukçular Derneði Genel 
Baþkaný
2.Abdullah Aydýn, Halkevleri Genel Baþkaný 
3.Namýk Kemal Kaya, Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür 
Vakfý
4.Oktay Gülaðacý, 78'liler Vakfý Giriþimi
SÝYASÝ PARTÝLERÝN GENEL BAÞKANLARI VE 
TEMSÝLCÝLERÝ
1.Levent Tüzel, Emeðin Partisi Genel Baþkaný 
2.Hayri Kozanoðlu, Özgürlük ve Dayanýþma Partisi Genel 
Baþkaný
3.Ahmet Turan Demir, Özgür Toplum Partisi Genel 
Baþkaný 
4.Filiz Koçali, Sosyalist Demokrasi Partisi Genel Başkanı
5.Aydemir Güler, Türkiye Komünist Partisi Genel Baþkaný 
6.Fehmi Demir, Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Baþkan 
Vekili
7.Haydar Kaya, Emeðin Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý
8.Haydar Ýlker, Özgürlük ve Dayanýþma Partisi Genel Baþkan 
Yardýmcýsý
9.Mehmet Bedri Gültekin, Ýþçi Partisi Genel Sektereri 
10.Bülent Esinoðlu, Ýþçi Partisi MKYK Üyesi
11.Celal Yýldýz, Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Saymaný
12.Necmettin Güler, Türkiye Komünist Partisi MK Üyesi
13.Eyüp Ünal, SHP Genel Sekreter Yardýmcýsý
MÝLLETVEKÝLLERÝ
1.Bayram Meral, CHP Ankara Milletvekili
2.Yakup Kepenek, CHP Ankara Milletvekili
3.Erdal Karademir, CHP Ýzmir Milletvekili
4.Mustafa Gazalcý, CHP Denizli Milletvekili
5.Tacidar Seyhan, CHP Adana Milletvekili
6.Nevin Gaye Erbatur, CHP Adana Milletvekili
7.Mehmet Yýldýrým, CHP Kastamonu Milletvekili
8.Mehmet Mesut Özakçan, CHP Aydýn Milletvekili

38. OLAĞAN GENEL 
KURULUMUZ TOPLANDI

TMMOB 38. Olaðan Genel Kurulu 27-29 Mayýs 2004 tarihleri 
arasýnda DSÝ Genel Müdürlüðü Konferans Salonu’nda 
toplandý. Seçimler 30 Mayýs 2004 Pazar günü Mimarlar 
Odasý’nda yapýldý.

Genel Kurul 27 Mayýs 2004 Perþembe günü Sabah 10.30 da 
açýldý. 29 Mayýs 2004 Cumartesi günü Saat 22.30 da kapandý. 
Üç günlük sürede Genel Kurul toplam 31 saat çalýþtý.

Genel Kurula 1455 kayýtlý üyeden 967 üye katýldý. Katýlým oraný 
%67 olarak belirlendi.

Genel Kurul’un açýlýþýnýn ardýndan, 38. Genel Kurul Divan 
Baþkanlýðý’na Haþim Aydýncak, Baþkan yardýmcýlýklarýna Ýhsan 
Kaþ, Fatih Tacalan, Yazmanlýklara Yaþar Çevik, Hasan Esen, 
Niyazi Karadeniz, Tuðrul Eker seçildi.

37. Dönem Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç’in açýlýþ 
konuþmasý ile Genel Kurul görüþmelerine baþlandý. Konuklarýn 
Konuþmalarýný ardýndan Genel Kurulda;

Anýtkabir Çelenk Komisyonu, Mali Ýþler ve Bütçe Komisyo-
nu, Yabancý Mühendis Mimar ve Þehir Plancýlarýnýn Çalýþma 
Ýzni Müracaatlarýnýn Deðerlendirilmesinde Odalarca Ara-
nacak Koþullar Hakkýnda Yönetmelik Komisyonu, Serbest 
Müþavirlik Mühendislik ve Mimarlýk Hizmetleri ve Büro 
Tescil Belgesi Yönetmeliði; SMM, Asgari Ücret; Asgari Ücret 
ve Çizim Standartlarý Tespit Komisyonu, Kontrol Bürolarýnýn 
Kurulmasýna Ýliþkin Yönetmelik; Mühendislik Mimarlýk Hiz-
metleri ve Asgari Ücret,Asgari Çizim ve Düzenleme Esaslarý 
Yönetmeliði Komisyonu, Disiplin Yönetmeliði Komisyonu, Ýl-
Ýlçe Koordinasyon Kurullarý, Ýþyeri Temsilcilikleri Kurulmasý ve 
Mühendislik-Mimarlýk Öðrencileri Kolu Yönetmelikleri Komis-
yonu, Bilirkiþilik, Eksperlik, Hakemlik ve Teknik Müþavirlik, 
Ödül Verme,  Aday Gösterme, Odalar Tüzük, Yönetmelik ve 
Yönergelerin hazýrlanmasýna iliþkin Esaslar, Kongre, Kurultay 
ve Sempozyum Düzenleme, Hukuk Ýþleri Yönetmelikleri Ko-
misyonu, TMMOB Ana Yönetmeliði Komisyonu, Genel Kurul 
Sonuç Bildirgesi Komisyonu,  Karar Taslaklarý Komisyonu,  
Yeni Dönem Çalýþma Esaslarý Komisyonu kurularak Genel 
Kurulda çalýþmalar yaptýlar.

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu 
raporunun görüþülmesinde üyeler söz aldý. Yönetim Kuru-
lu üyeleride ayrýca söz alarak bu gündem maddesi üzerine 
görüþlkerin belitttiler. Son olarak da Yönetim Kurulu Baþkaný 
Kaya Güvenç söz aldý.

Seçimlerde 7 sandýkta kayýtlý 1455 üyeden 909 üye oy kullandý. 
Oy kullanma oraný %63 oldu.
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Sevgili konuklarýmýz, sevgili 
arkadaþlarým,

Mühendislerin, mimarlarýn, þehir 
plancýlarýnýn gündemi yoðun.

Bütün meslek mensuplarýný, ama önce-
likle genç meslek mensuplarýný bekle-
yen iþsizlik ve meslek dýþý çalýþmaya zor-
lanma bu sorunlarýn baþýnda geliyor.

Sayýmýz mý çok fazla? Geliþmiþ ülkelerle 
karþýlaþtýrdýðýmýz zaman olayýn sayýyla 
doðrudan iliþkisi olmadýðý anlaþýlýyor. 
Geliþmiþ ülkelerde mühendislerin 
ve mimarlarýn toplam nüfusa oraný 
yüzde birin üzerinde seyretmektedir; 
buna karþýn bu ülkelerde bu meslek 
grubunda iþsizlik yok denecek kadar 
azdýr. Ülkemizde ise, meslektaþlarýmýz 
arasýnda iþsizliðin boyutlarý toplam 
sayýnýn üçte biriyle ifade edilmektedir. 
Oysa, toplam nüfusa oranlarý binde altý 
düzeyindedir.

Ülkemiz de meslektaşlarımız 
arasýndaki bu iþsizlik öncelikle 
yatýrýmlarýn azlýðýndan ve niteliðinden 
kaynaklanmaktadýr. Sabit sermaye 
yatýrýmlarýnýn GSYÝH’a oraný hala 
kriz öncesindeki %20’ler düzeyine 
eriþememiþ ve %14 düzeyinde kalmýþtýr. 
Tarým bütünüyle gözden çýkarýlmýþtýr.

Yatýrýmlarýn niteliði mühendislerin 
mimarlarýn iþsizliðinde bir baþka et-
kendir. Ülkemiz, 1980’lerden itibaren, 
ulusal bilim, teknoloji, inovasyon 
politikalarýna dayalý sanayileþme, 
kalkýnma ve bunun tamamlayýcýsý 
olmasý gereken hakça paylaþma 
anlayýþýný bütünüyle terk ederek, ucuz 
iþgücüne, doðal kaynaklarýn kuralsýz 

tüketimine, kültürel varlýklarýmýzýn 
yok edilmesine, topluma ait bütün 
varlýklarýn sermayeye aktarýlmasýna 
dayalý bir anlayýþla yönetilmeye 
baþlanmýþtýr. Madencilikten sanayiye, 
hizmetlere kadar bütün ekonomik 
sektörlerde teknoloji yoðun yatýrýmlar, 
birkaç istisna dýþýnda, neredeyse 
unutulmuþtur. Ekonomi ranta teslim 
edilmiþ, kaderi sýcak paraya, kayýt dýþý 
sermaye hareketlerine baðlanmýþ, kýsa 
vadeli borç ödeme planlarý uzun vadeli 
kalkýnma planlarýnýn yerine geçmiþtir. 
Yatýrým, yabancý sermayenin keyfine 
teslim edilmiþtir.

24 Ocak kararlarýyla herþeyi serma-
yenin düzenlemesine býrakan yeni 
liberal politikalarla, planlama da bü-
tünüyle terk edilmiþtir. Birbiri ardýna 
açýlan üniversitelerden her yýl 25 bin 
meslektaþýmýz mezun olmaktadýr. Her 
yýl genel olarak 750 bin kiþiye istihdam 
olanaðý saðlanmasý gerektiði bizzat ser-
maye kesimleri tarafýndan belirtilirken, 
sadece yeni mezun meslektaþlarýmýz için 
ilgili alanlarýmýzda yatýrýmýn da en az 15 
milyar dolar olmasý gerekmektedir.

Sevgili konuklarýmýz, sevgili 
arkadaþlarým,

Durum emekçi sýnýflarýn bütünü için 
geçerlidir. Ne kadar ilginçtir ki, eko-
nominin iyiye gittiðini söyleyenler, 
iþsizliðin arttýðýný itiraf etmek zorunda 
kalýyorlar.

Akýl alýr mý? Ekonomi iyiye gidiyor, ama 
mühendis – mimar iþsiz, iþçi iþsiz, köylü 
iþsiz ve ürünsüz. Zaten IMF’nin, Dünya 
Bankasýnýn, Dünya Ticaret Örgütünün, 
Avrupa Birliðinin dayattýðý politikalara 

teslim olmuþ siyasi iktidarlar açýsýndan, 
bu durum bir sorun oluþturmuyor. Çün-
kü bu siyasi iktidarlar “nerede ucuz 
iþgücü var, orada kuralsýz çalýþtýrma 
mümkün, ben gider fabrikamý orada 
kurarým “diyen uluslararasý sermayenin 
ve yerli uzantýlarýnýn iktidarlarýdýr.

Özel sektörde çalýþan meslektaþlarýmýz, 
diðer iþçiler gibi sermayenin sýnýrsýz kar 
arayýþlarýnýn kuralsýzlýðýna terk edilmek 
istenmektedir.

Baþbakanlýkta sermaye örgütleriy-
le yürütülen Yatýrým Ortamýnýn 
Ýyileþtirilmesi çalýþmalarýnýn bir ürünü 
olan yeni iþ yasasýyla, iþ güvencesi or-
tadan kalkmýþtýr. Sendikal etkinlikler 
nerdeyse yasaklanýr hale gelmiþtir. 
Çalýþanlar iþsizlikle yoksulluk ücretleri 
arasýnda tercihe zorlanmaktadýrlar.

Ücretlerde durum kötüleþmektedir. 
Son yýl içinde, sanayide verimlilik ve 
kapasite kullaným oranlarýnda göreli 
artýþlara karþýn, sadece iþsizlik artmak-
ta kalmamýþ, reel ücretler düþmeye 
devam etmiþtir. 2003’te verimlilik 
artýþýnýn kamu sektöründe %15.4 
arttýðý buna karþýn ücretlerin %2.1 
oranýnda azaldýðý, ayný yýl özel sektör-
de verimlilik artýþýnýn %9.7 olduðu, 
buna karþýn ücretlerin %6.8 oranýnda 
azaldýðý belirtilmektedir. Kamu sektö-
ründe durum farklý deðildir. Bir taraftan 
yeni personel rejiminin tehdidi altýnda 

TMMOB 37. Dönem Yönetim Kurulu Baþkaný 

Kaya Güvenç’in 

Genel Kurul Açýlıþ Konuþmasý
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olan kamu çalýþanlarýnýn grevli toplu 
sözleþmeli haklarý sermaye iktidarlarýna 
göre hala bir lükstür. Kamuda çalýþan 
meslektaþlarýmýz ne aldýklarý eðitime ne 
de üstlendikleri sorumluluklara uygun 
ücretler alamamaktadýrlar. Ayrýca, 
özelleþtirme uygulamalarý ile, kamu 
giriþimciliðinin ortadan kaldýrýlmasýyla, 
bu arkadaþlarýmýzýn önemli bir bölümü 
mesleki bilgi ve becerileri tam olarak 
kullanamamaktadýrlar.

Son yýllarda inþaat sektöründe yaþanan 
gerileme, bu sektörde hizmet veren 
serbest çalýþan meslektaþlarýmýzý gizli 
iþsizlikle baþ baþa býrakmýþtýr.

Geliþmiþ ülkelerde mühendislik et-
kinlikleri, araþtýrma ve geliþtirme ile 
tasarým iþlevlerinde yoðunlaþmaktadýr. 
Bizde ise istihdam olanaðý bulan 
meslektaþlarýmýzýn büyük çoðunluðu, 
bu iþlevler dýþýnda çalýþmaktadýrlar.

Ve son olarak, uygulanan yeni liberal 
politikalar ve uluslararasý düzenleme-
ler, tüm meslek mensuplarýmýzý GATS, 
mesleklerin karþýlýklý tanýnýrlýðý, 
eðitimde nitelik sorunu gibi konu-
larda, yabancý meslek mensuplarýyla 
kendi ülkemizde eþit rekabet edebilme 
koþullarýný ortadan kaldýrýr nitelik-
tedir.

Özetle, bütün çalýþanlar gibi, mühen-
disler ve mimarlar da küreselleþmenin 
tehdidi altýndadýr.

Sevgili konuklarýmýz, sevgili 
arkadaþlarým,

Bu koþullar bizi, makro ekonomik 
konulara, dolayýsýyla genel siyasal 
geliþmelere daha yakýndan eðilmemizi 
gerektirdi.

Bu koþullar bizi, içinde yer aldýðýmýz 
emekçi sýnýflarla daha yakýn bir 
iþbirliðine götürdü.

Çünkü sorunlar ortak, çünkü çözüm 
yollarý ortak.

Bu anlayýþ yeni deðil. 50. Yýl çalýþmalarý 
çerçevesinde derlediðimiz ve üyele-
rimize ve kamuoyuna açmak üzere 

olduðumuz  arþivimizden de görüleceði 
gibi, bu anlayýþ 1960’larýn ortasýnda mü-
hendis – mimar hareketine damgasýný 
vurmaya ve TMMOB’nin yeniden 
kuruluþu olarak nitelendirdiðim 1973 
Genel Kurulumuzla hayata geçmeye 
baþlamýþtýr.

1908’de baþlayan mühendis - mimar 
örgütlenmesi 1954 yýlýnda yeni bir 
aþamaya ulaþmýþtýr. Önceleri mes-
leki alanlara ve ayrýcalýklý bir mes-
lek grubunun ekonomik haklarýna 
odaklanmýþ çalýþmalar, dýþa baðýmlý 
politikalarýn egemen olduðu sistemin 
sorunlarýnýn aðýrlaþmasý ile birlikte, 
mühendislerin ve mimarlarýn emekçi 
kimliklerinin bilincine varmalarýyla 
birlikte farklý alanlarý da kapsamýna 
almýþtýr. Ýþte o tarihlerden itibaren 
“meslek sorunlarý ülke sorunlarýndan 
baðýmsýz deðildir” anlayýþý ile topluma 
hizmet etme anlayýþý örgütümüze ege-
men olmuþtur.

Bu nedenlerle TMMOB 2002-2004 
yýllarýnda da üstlendiði toplumsal rol 
açýsýndan ön plana çýktý.

Sevgili Baþkanýmýz Teoman Öztürk’ün 
“bilimi ve tekniði halkýmýzýn hizmeti-
ne sunma”  ifadesinin anlayýþýna sahip 
çýktýk.

Savaþta topluma hizmet edilemeyeceði 
için bütün barýþseverlerle birlikte ol-
duk. Kamunun tasfiyesiyle, en zorunlu 
kamu hizmetleri bile ticari meta haline 
geleceði için, kamu çalýþanlarýnýn iþ gü-
venceleri ortadan kalkacaðý için kamu 
yönetimini yeniden düzenleyen tasarýya 
kaþý çýktýk.

Demokrasiyi savunduk. Demokrasi-
nin Avrupa Birliðine üyelik sürecinin 
pazarlýk sýnýrýnda býrakýlmasýna karþý 
çýktýk.  Hak arama mücadelesinin 
sýnýrlarýnýn geniþletilmesini savun-
duk. Kürt sorununun demokrasinin 
eksiksiz uygulanmasýyla, insan hak ve 
özgürlüklerinin hayata geçirilmesiyle 
çözüleceðini belirttik. Barýþ ortamýnýn 
devamýný tehlikeye düþürecek 
geliþmelere karþý çýktýk.

Özelleþtirmelere, topluma ait 
kaynaklarýn yok edilmesine karþý 
iþçilerle, kamu çalýþanlarýyla omuz 
omuza olduk.

Ýþsizliðe, yoksulluða, sömürüye karþý 
istihdamý, toplumun refahýný, hakça 
paylaþýmý savunduk.

Bunun için Odalarýmýzla birlikte mü-
cadele etmeye çalýþtýk. Gündemimizi, 
çalýþmalarýmýzý, görüþlerimizi ve mü-
cadelemizi ortaklaþtýrmak için çaba 
harcadýk. Uzmanlýk alanlarýmýzdan 
hareketle geliþmeleri açýklamak, çö-
züm önerileri geliþtirmek için salonlarý 
doldurduk. Uluslararasý tekelci ser-
mayenin ideolojik saldýrýsýný, bilimin 
yönlendiriciliði ile göðüslemek için 
bilgilendik, kamu oyunu bilgilendirme-
ye çalýþtýk. TMMOB ve Odalarýmýzýn 
gerçekleþtirdikleri yüzlerce etkinlik, 
TMMOB’nin bir bütün olarak düþünsel 
zenginliðini oluþturuyor, birikimine 
katkýda bulunuyor, emekten yana po-
litikalar geliþtirenlere kaynak saðlýyor.

Yapabildiklerimizi en geniþ birlikte-
likler kurarak, görüþ farklýlýklarýmýzýn 
zenginliðini deðerlendirerek yaptýk.

Sevgili konuklarýmýz, sevgili 
arkadaþlarým,

Bu çalýþmalarýmýz hiçbir zaman serma-
ye sýnýflarýnýn iktidarlarýnýn çýkarlarýyla 
baðdaþmadý. 3 Kasým seçimlerinden 
sonra oluþan iktidar da bu anlamda 
bir istisna olmadý. Çünkü bu iktidar 
da yeni dünya düzeninin gereklerine 
uymayý taahhüt etti. Ekonomide IMF 
ne diyorsa, dýþ politikada ABD ne 
diyorsa, yasal düzenlemelerde AB ne 
diyorsa onu yapmaya kararlý olduðunu 
uygulamalarýyla ortaya koydu. ABD 
ve müttefiklerinin Irak’a saldýrýsýna 
destek olmak için elinden geleni yaptý. 
Ýþkencelere karþý sesini çýkarmadý. Fi-
listin’de insanlýk suçuna karþý yumuþak 
bir “yapmayýn” ifadesiyle yetindi. “Sivil 
toplum örgütleri, meslek örgütleri” ile 
görüþ alýþ veriþinin, sermayenin örgüt-
leriyle sýnýrlý olduðu çok kýsa zamanda 
anlaþýldý.
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Temel insan haklarýnýn bir lütuf olarak 
deðerlendirildiði, hak arama mücadele-
sinin yasa dýþý görüldüðü, bütün yetki-
lerin yürütmeye aktarýlmaya çalýþýldýðý 
bir dönemi yaþýyoruz.

Kamu kurumlarý, araþtýrma kurumlarý, 
üniversiteler siyasi iktidarýn kadrolaþma 
giriþimlerine sahne oldu. Emperyaliz-
min ülkemize uygun bulduðu “ýlýmlý 
Ýslam cumhuriyetinin” bir unsuru ola-
rak, siyasi iktidarýn arka bahçesi gözüyle 
baktýðý imam hatip liselerine ayrýcalýk 
tanýnmaya çalýþýldý.

Emperyalizmin ülkemize uygun 
gördüðü rolü benimsemekte hiç tered-
düt etmediler.

Þimdi ise bir karþýlama telaþý içinde-
ler.

Tam bir ay sonra, katliamlardan, 
iþkencelerden, iþgallerden sorumlu 
birisini, Bush’u Ankara’da aðýrlamaya 
hazýrlanýyorlar; bunu kabul edemiyo-
rum.

Emperyalist iþgale karþý ilk ulusal 
kurtuluþ savaþýnýn verildiði bir ülke-
nin baþkenti emperyalist iþgallerin baþ 
sorumlusuna ev sahipliði yapacak; bunu 
kabul edemiyorum.

Bir insan olarak, bir yurttaþ olarak, bir 
emekçi olarak, bir mühendis olarak, bir 
mimar olarak, bir þehir plancýsý olarak 
bunu kabul edemiyorum.

Sevgili konuklarýmýz, sevgili 
arkadaþlarým,

En çok da bu mühendis mimar sözüne 
takýldýlar.

“NATO’dan size ne” diyorlar. Bilmi-
yorlar mý ki NATO demek, uluslararasý 
tekelci sermayenin sýnýrsýz, kuralsýz ve 
vahþi egemenliðinin korumasýdýr?

Bilmiyorlar mý ki NATO demek 
katliamlarýn sorumlularýnýn vurucu 
gücüdür?

Bilmiyorlar mý ki NATO demek 
savaþ demek, insanlýðýn refahý için 

kullanýlmasý gereken trilyonlarca 
dolarýn birkaç çok uluslu þirkete 
aktarýlmasý demektir?

NATO’yu kurma gerekçeleri komü-
nist sisteme karþý sözde hür dünyayý 
korumaktý. Peki þimdi sosyalist sistem 
de olmadýðýna göre bu NATO kime 
karþýdýr?

Emperyalizmin yalanlarý bir bir ortaya 
çýkýyor. NATO tekelci sermaye sýnýfýný 
ve  emperyalizmin metropol ülkelerini 
korumak için kurulmuþtu; þimdi de 
amacý aynýdýr. Düþmanlarý dünyanýn 
emekçi sýnýflarýdýr, yoksul halklarýdýr. 
Kuruluþunda da öyleydi, þimdi de 
öyledir.

NATO’ya karþý çýkmak emeði 
savunmaktýr, insaný savunmaktýr, 
toplumu savunmaktýr. Savaþa karþý 
çýkmaktýr.

Sevgili konuklarýmýz, sevgili 
arkadaþlarým,

Savaþa karþý çýktýðýmýzda da dediler ki 
“savaþtan siz mühendislere, mimarlara 
ne?”.

Anlayamazlar. Mühendisliðin, 
mimarlýðýn toplumun ihtiyaçlarýný 
karþýlamak olduðunu anlayamaz-
lar. Görevimizin bilimle toplumu 
buluþturmak olduðunu anlayamazlar. 
Araþtýrmanýn inceliðini, tasarlamanýn 
güzelliðini, yapmanýn heyecanýný, 
üretmenin coþkusunu, halka hizmet 
etmenin mutluluðunu anlayamazlar. 
Anlayamazlar savaþ olursa bu güzel-

liklerin olmayacaðýný.

Evet, NATO’ya karþý çýkmak, bu haksýz 
düzene karþý çýkmaktýr. Savaþa, iþgale, 
iþkenceye, katliama karþý çýkmaktýr.

Ýþte bu nedenlerle, bu þahsýn, bu kent-
te elini kolunu sallayarak dolaþmasýnýn 
utancýný yaþamak istemiyorum.

Yeni savaþlara hazýrlýk için, yeni 
iþgallerde NATO’nun kayýtsýz þartsýz 
seferber edilmesi için toplanacak Zir-
venin Ýstanbul’da yapýldýðýný görmek 
istemiyorum.

Hak ettikleri karþýlamayý görmeliler.

Bunu yapabiliriz.

1 Martý anýmsayalým. “Halk bu savaþý 
durduracak” demiþtik. Gerçi Irak’a 
emperyalist saldýrýyý önleyemedik. 
Ama ülkemizi bu saldýrýnýn, iþgalin, 
iþkencenin tarafý olmasýný önlemede 
önemli bir rol oynadýk.

Bir þey daha yaptýk: emperyalizmin çir-
kin yüzünü örten maskeyi araladýk.

Þimdi sýra bu maskeyi bütünüyle indir-
meye geldi.

Þimdi sýra baþka bir Dünya yaratmaya 
geldi.

Þimdi sýra baþka bir Türkiye yaratmaya 
geldi.

Þimdi sýra emekten yana bir siyasi 
iradeyi yaratmaya ve iktidara taþýmaya 
geldi.

Bunu yapabiliriz.

Yolumuz açýk olsun.
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SAMÝ EVREN (KESK Genel Baþkaný): Dünya üzerinde 
projelendirilmiþ, sistemli bir oyunun oynandýðýna dikkat çe-
ken Evren "Küresel kapitalizmin 'yeniden yapýlanma süreci' 
diye adlandýrýlan bu süreç içerisinde ve bunun yansýmalarýnýn 
ülkemize çýkardýðý fatura, Ortadoðu'daki geliþmeler, Türki-
ye'deki iktidar deðiþikliklerindeki demokrasicilik oyunu, bir 
bütün halinde baktýðýmýz zaman, dünyanýn içinde bulunduðu 
bu süreçten, ülkemizin içinde bulunduðu bu süreçten bir tek 
çýkýþ yolu vardýr: Tüm halkýmýzýn, yoksullarýn, emekçilerin, 
demokrasi talebinde bulunan insanlarýn, insanlýða karþý 
sorumluluk duyan bütün kesimlerin bir arada birleþme, 
dayanýþma içerisinde olma, bu salonlarda, bu kurullarda 
birlik mesajlarýný, dayanýþma ve mücadele mesajlarýný öne 
çýkarma ve bunu toplumsallaþtýrma, siyasal iktidarlardan, 
ülkemizi bu hale getirenlerden hesap sorabilecek güce 
ulaþmaktýr." diye konuþtu. 

28-29 Haziran 2004 tarihlerinde Ýstanbul'da toplanacak 
NATO Zirvesine de deðinen Evren "Biz, bu toplantýyý 
Türkiye'de yaptýrmak istemiyoruz, bu zirve Türkiye'nin 
ayýbý olur. Bu zirveyi mutlaka ama mutlaka engellememiz 
gerekir; çünkü bu zirveye katýlacak olanlarýn, özellikle Tony 
Blair ve Bush'un elinin kanlý olduðu, eli kanlý katilleri ülke-
mizde görmek istemediðimizi haykýrma hakkýmýz olduðunu 
düþünüyoruz. Dolayýsýyla bu zirveyle ilgili çalýþmalarýmýz 
baþladý. NATO'ya "hayýr" diyen, Ortadoðu'daki iþkencelere, 
katliamlara "hayýr" diyen, ABD emperyalizminin dünyayý ta-
lan politikalarýna "hayýr" diyen bütün güçleri, siyasi düþünce 
farký gözetmeksizin "insanlýk adýna bu toplantýnýn engellen-
mesini mutlaka baþarmalýyýz" diyen bütün savaþ karþýtlarýný 
27'sinde Ýstanbul'da, 26'sýnda tüm Türkiye'de, sadece pro-
testo etmeyle yetinmeyen, her türlü direnme hakkýný meþru 
gören bir anlayýþla mücadeleye çaðýrýyorum." dedi. 

CHP ANKARA MÝLLETVEKÝLÝ Prof. Dr. YAKUP 
KEPENEK: Hükümetin yaptýðý atamalara dikkat çeken 
Kepenek "Atamalarýn tamamýnda niteliðe bakýlmýyor, be-
ceriye bakýlmýyor, özgeçmiþe bakýlmýyor, eðitim düzeyine 
bakýlmýyor. Bir tek þeye bakýlýyor; "benim adamýmsa gelsin." 
Mecliste bunu çok dile getirdik, "Yapmayýn, etmeyin, bu 
ülkeye kastediyorsunuz." Türkiye Atom Enerjisi Kurumu-
nun baþýna veya TÜBÝTAK'a veya bir baþka yere, MAM'a, 
baþka yerlere kendi adamlarýmýzý getirelim derken orayý 
yýkmayýn" diye dilimiz döndüðünce söyledik, bütün bunlar 
dikkate alýnmadý. Bunu çok önemsiyorum ve bu ülkenin 
geleceði açýsýndan da çok tehlikeli buluyorum, bu nedenle 
dikkatinize getirdim." dedi. 

Kepenek konuþmasýnýn devamýnda "Bu süreçte baþka bir 
þey daha yaþandý: Hükümetler, lMF'ye baðlandýkça, Dün-

TMMOB GENEL KURULU’NDA KONUK KONUÞMALARIMOB 
38. Olaðan Genel Kurulu'na katýlan sendika konfederasyonlarý, demokratik kitle örgütleri ve siyasi parti temsilcileri  söz 

alarak Genel Kurula hitab etti. Aþaðýda konuklarýmýzýn yaptýðý konuþmalardan derlenmiþ bir özet sunuyoruz.

ya Bankasýna muhtaç olduklarý ölçüde, kredi, dýþ yardým, 
yatýrým ne aldýlarsa, bunu insanla birlikte aldýlar, bunu 
unutmayýn. Günümüzde yabancý yardým, kredi, destek, 
Avrupa Birliðinden gelen, IMF'den gelen, kendi insanýyla 
birlikte geliyor. Yabancý uzman, bizim aldýðýmýz, sizin aldýðýnýz 
ücretin 3-5 katýyla, 10 katýyla geliyor, en basit mühendislik 
hizmetlerini, en kolay yapýlabilecek iþleri yabancý sermaye 
artýk kendi adamýyla yapmaya baþladý. 80'den önce bu böyle 
deðildi, bu çok büyük bir niteliksel deðiþimdir. Ve buna karþý 
çýkmak zorundayýz." dedi. 

MUSA ÇAM (DÝSK Genel Sekreteri): "Özellikle 1980 -24 
Ocak kararlarý ve dünyada uygulanan neoliberal politikalarý, 
hemen dayatýlan küreselleþme ve yeni dünya düzeniyle birlikte 
dünyanýn çok güzel olacaðý, mutlu olacaðý, özellikle iki kutup-
lu dünyanýn yýkýlmasýndan sonra çalýnan ziller, el çýrpmalar da 
dahil olmak üzere, dünyaya barýþ ve huzur geleceði þiarlarýnýn 
günümüz Türkiye'sinde hiç de öyle olmadýðýný birkaç rakamla 
açýklamak istiyorum."  diyerek Türkiye'deki ve dünyadaki 
özelleþtirme uygulamalarýndan örnekler veren Çam "Biz, de-
mokrasiden yana olan insanlar olarak buna bir "dur" demenin 
ve birlikte bir mücadelenin perspektifini önümüze koymamýz 
gerekiyor. Hem genel iktidar, hem de yerel iktidar, belki çok 
partili dönemde bu kadar güçlü, Demokrat Parti, Adalet 
Partisi, Özal dönemi yaþandý, ama hiçbir þekilde toplumun 
bu kadar reflekslerini yitirdiði ve üzerine ölü topraðýnýn 
serildiði bir dönem maalesef yaþanmadý. Bunda hepimizin, 
herkesin mutlaka payý var. Bunlarýn tamamýný önümüze 
koyup, bir özeleþtiri sürecini geçirip ve önümüzdeki sürece 
hazýrlanmamýz gerekiyor." dedi. 

METÝN BAKKALCI (Türk Tabipleri Birliði II. Baþkaný)- 
Bakkalcý konuþmasýnda "Ne güzel ve iyi ki, bu ülkede bilimi 
ve tekniði halkýn hizmetine sunan siz deðerli mühendis ve mi-
marlar var. Ýyi ki ve ne güzel ki bu mühendis ve mimarlarýn 10 
yýllardýr çok deðerli bir örgütlü faaliyetini yürüten bir TMMOB 
var. Ýyi ki bu TMMOB'ye ruh veren, can veren, heyecan veren, 
enerji veren, bilgi veren siz deðerli delegasyon heyeti var. Ýyi 
ki siz delegasyon heyetini temsil eden, 10'larca yýldýr yönetim 
organlarýnda yer alanlar gibi, bu son dönemde Kaya Güvenç'in 
Baþkanlýðýnda böyle Yönetim Kurulu organlarýnýz var. Türk 
Tabipleri Birliði, sizlerin bu sýcaklýðýný, bu kuvvetini hep hisse-
degeldi, bizlere büyük bir kuvvet verdiniz. Ýnanýyorum ki, bizim 
gibi siz, birçok ortama büyük kuvvet veriyorsunuz ve inanýyorum 
ki, hiçbir kuþkumuz yok ki, bundan sonraki süreçte de siz deðerli 
TMMOB Heyeti, biz Türk Tabipleri Birliði baþta ve dahil olmak 
üzere, ortamýmýza yine büyük bir kuvvet, büyük bir sýcaklýk ve-
receksiniz. Ben, aslýnda bu nedenle Türk Tabipleri Birliði adýna 
hepinize, TMMOB camiasýndan burada olan-olmayan bütün 
dostlarýmýza teþekkürlerimi  sadece sunmak için geldim. 
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Son cümle olarak, bundan sonraki süreçte, deminden beri arka-
daşlarımızın andığı tablo içerisinde “bu eşitsizlikler her düzeyde 
bu kadar derinleşiyorsa, bu kadar tahammül edilemez boyutlara 
ulaşıyorsa, bu kadar isyan edilesi bir durum ortaya çıkarıyorsa, 
her halükârda biz yarın çok daha kuvvetli bir durumda olacağız. 
Bugün, aslnda dünden çok daha kuvvetliyiz, her şeye karşın; 
bizim umutlarımız, hayallerimizi tahrip etme tüm çabalarına, 
tüm operasyonlarına karşın, biz bugün çok daha kuvvetliyiz 
aslnda ve yarın birlikte çok daha güzel bir yerlere geleceğiz. 

Yolunuz açık olsun, başarılar diliyorum.” dedi.

LEVENT TÜZEL (EMEP Genel Başkanı): “Dünyanın gözü 
Türkiye’de; emperyalist mihraklar, Ortadoğu’yu kana bulamak 
isteyenler, Türkiye’den yol almak istiyorlar. Nisan ayındaki yap-
tıkları toplantıda bunun kararlarını almışlar. NATO’nun daha 
önceki Köln Toplantsında, Münih Toplantısında, NATO’nun 
bölgede bir saldrı kuvveti olarak kullanlması kararını almışlar. 
şimdi Türkiye’yi Irak’a, Afganistan’a sokmann yolu nedir; NA-
TO’yu bölgede görevlendirmektir, İstanbul’da bunun kararını 
alacaklar. Bunu gizli kapaklı demiyorlar zaten, bunu ilanda et-
mişler.  O halde bize düşen görev; bu ülkenin yurtsever, ilerici, 
aydınlık, bağımsızlıkçı, kardeşlik, özgürlük güçleri, şimdi böyle 
büyük bir güç birliğini oluturmak zorunda. Oynanan oyun bü-
yük, büyük çaplı, karşımızdaki saldırı çok büyük, uzun erimli, 
Tunus’tan Çin sınırna dayanan ve Türkiye’yi de burada yiyip 
bitirecek, yok edecek, kurutacak bir saldırı. Bunun karşısında 
büyük bir güç birliğini oluturmak zorundayz. Partimizin çağrısı 
bu ve bu güç birliğini tez elden şu emperyalist güç odaklarının 
ülkemize gelmek istedikleri ve önemli kararlar alacaklar zirveye 
karşı çalışmalardan başlatalım diyorum. TMMOB’nin bu 38. 
Genel Kurulu, şüphesiz buna dair kararların da alnacağı bir 
genel kurul olacak.” dedi.

HAYRÝ KOZANOÐLU  (ÖDP Genel Başkanı):"Türki-
ye'deki özgürlük güçleri, demokrasi güçleri, tek baþlarýna sesle-
rini çýkartamýyorlarsa, yeterince etkin kýlamýyorlarsa, o zaman 
bir araya gelmeliler; partileriyle, sendikalarýyla, sivil toplum 
örgütleri, meslek örgütleriyle üçüncü bir kesim olarak siyasete, 
toplumsal tartýþmalara aðýrlýklarýný koymalýlar. Ýþte önümüzde 
iki tane önemli konu var. Bir tanesi, diðer konuþmacýlarýn da 
belirttiði gibi, NATO ve Büyük Ortadoðu Projesi. Bu, Türkiye 
açýsýndan iki yönlü risk getiriyor; çünkü hem NATO üyesi olan, 
hem de Kuzey Afrika'dan Pakistan'a kadar uzanacak olan Büyük 
Ortadoðu Projesi içerisinde yer alan tek ülke Türkiye. Türki-
ye, bu projenin içerisinde yer alýrsa, hem cephe ülkesi haline 
gelmiþ olacak, NATO'da en fazla asker bulunduran bir güç ola-
rak doðrudan savaþýn içerisinde yer alacak, hem de nasýl Irak 
iþgali, Irak halkýna acý, eziyet, kan, zulüm getirdiyse, bu zulmü 
Kuzey Afrika'dan Pakistan'a, Ýran'a kadar uzanan bir coðrafyada 
Türk askerinden bunu gerçekleþtirmesi istenecek. Bizler, nasýl 
umutsuz görünen bir anda 1 Mart tezkere görüþmelerinden önce 
"biz bu savaþý durdurabiliriz" dediysek, 1 Martta en geniþ güçlerle 
birlikte sokaklarý, meydanlarý doldurduysak, savaþý engelleyeme-
sek bile, Türkiye'nin doðrudan doðruya aktif olarak savaþ içeri-
sinde yer almasýný engelleyebildiysek, NATO Zirvesi sýrasýnda 

da Büyük Ortadoðu Projesinin gerçekleþmesinin önünde bütün 
dünya halklarýyla birlikte dayanýþma içerisinde bulunmalýyýz. 
Sadece protesto etmek deðil, direniþ hakkýmýzý kullanmalýyýz ve 
bütün dünyaya, bütün dünyadaki barýþseverlere, "bu ülkede de 
barýþseverler var, bu ülkede de antiemperyalistler var" mesajýný 
net bir þekilde iletebilmeliyiz." dedi.

AHMET TURAN DEMÝR  (ÖTP Genel Başkanı): "Tür-
kiye, 15 yýl bir sorun nedeniyle bir iç çatýþma süreci yaþadý. 
Bu çatýþmanýn taraflarýndan birinin de ilan ettiði gibi, düþük 
yoðunluklu bir -diðer tabirle- savaþ yaþadý. Yani Kürt sorunu 
kaynaklý böyle bir dönem yaþadýk, onun büyük acýlarýný, 
tahribatlarýný hâlâ toplum yaþamýmýzdan silebilmiþ deðiliz. Ama 
bir zamandan bu yana, hiç deðilse o acýlarý, o sýkýntýlarý ayný 
þiddetle hissetmiyoruz, yani çatýþma durmuþ bulunuyor. Sorunun 
kendisi bütün aðýrlýyla orta yerde duruyor olmasýna raðmen, 
çatýþma durmuþ bulunuyor ve dolayýsýyla yaþananlardan edinilen 
tecrübeyle de, ortaya çýkan sonuçla da çatýþmanýn durmasýyla 
birlikte sorunun çözümünün de önemli ölçüde imkânlarý doðmuþ 
bulunuyor. Fakat yine ne yazýk yine bu Hükümet, bu takiyeci 
Hükümet, bu sorunu görmezden geliyor, erteliyor, çürütmek isti-
yor ve hatta zaman zaman ortaya koyduðu tahripkâr, provakatif 
tutumlarla bu sorunu geçmiþte olduðu gibi daha da depreþtirip 
bir çatýþma zemini yaratmak istiyor âdeta. Bu tehlikeyi dikkat-
lerinize sunmak istiyorum deðerli arkadaþlar. Bir sorun ortada 
durduðu müddetçe, ya çözülecektir ya da sorunun sonuçlarý 
yeniden nüksedecektir. Biz, Türkiye'nin yeniden benzer bir dö-
neme girmemesi için elimizden geleni yapmak zorundayýz. Daha 
artýk bundan sonra benzer acýlarý çekmek istemiyoruz. Eðer bu 
benzer acýlarý çekmenin ortamýnýn yaratýlmamasýný istiyorsak, 
bunun gereklerini de yapmak zorundayýz. Yani topyekûn Hü-
kümetin, Türkiye'nin demokratikleþmesine dönük savsaklayýcý 
tutumunu, Kürt sorununun çözümüne dönük inkârcý tutumunu 
reddetmeliyiz." dedi.

FÝLÝZ KOÇALÝ (SDP Genel Başkanı): "Arkadaþlar; bize iki 
tane yol sunuyorlar: Diyorlar ki, "ya camiyi tercih edeceksin ya 
kýþlayý." Halbuki biz, emekten, barýþtan, özgürlükten, demok-
rasiden yana üçüncü bir seçeneði halkýmýza gösterebilmeliyiz. 
Bu konuda gerçekten çok baþarýlý olduðumuzu söyleyemeyiz. 
Evet, pek çok insan seçim sandýðýna gitmedi, boykot etti, kimisi 
çaresizlikten þuna ya da buna verdi, ama þimdi bu AKP'nin aldýðý 
oylarda þöyle de bir þey var: AKP, sanki bugün deðiþimin öncüsü 
gibi gözüküyor. Bakýn, iþte bu sanal Avrupa Birliði tartýþmalarý, 
yasalardaki deðiþiklik filan… Bir deðiþim var, ama onlarýn gerici 
deðiþimi ve bu gerici deðiþim etrafýnda dönen sözde mücadeleyi 
teþhir etmemiz lazým; çünkü halkýmýzýn ihtiyacý olan, toplum-
sal ve devrimci bir deðiþim. AKP, bir yandan uyum yasalarýyla 
örneðin Kürtçe mevzuuna deðiniyor, yasaya alýyor, dün de TRT 
toplanmýþ, yayýna baþlayacakmýþ. Bugüne kadar Kürt sorunu 
konusundaki siyaset, inkâr ve imhaydý. Artýk inkâr edemez 
duruma geldiler; çünkü Kürtler var, bir de Avrupa Birliðine 
girmek istiyorlar, yasalarda kimi haklar verecekler. Ama bu-
günlerde imha politikasý giderek þiddetlendi, her gün çatýþma 
haberi geliyor. Gerçi gazetelerde ufak ufak yer alýyor, ama her 
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gün çatýþma haberi geliyor, ortalama günde 2 kiþinin öldüðü 
söyleniyor. Bir barýþ ortamý vardý, hiçbir iktidar bunun gereðini 
tam olarak yerine getiremedi. Ama þimdi o görece barýþ ortamýný 
da kaybetmek üzereyiz sanki, böyle bir tehlike var." dedi.

AYDEMÝR GÜLER (TKP Genel Başkanı): "Açýþ 
konuþmasýnda, Kaya Güvenç arkadaþýmýz, Türkiye'ye biçilen 
rolden bahsetti, tekrar etmeyeceðim. O role TMMOB'nin bir 
önceki Genel Kurul belgelerinde "müstemleke" adý konulmuþ, 
çok doðru, gerçekten çok doðru. Türkiye'ye ve aslýnda benzeri bir 
dizi ülkeye bugünkü dünya düzeninde biçilen rol budur ve bizim 
buradan çýkartmamýz gereken çok kritik bir sonuç vardýr bana 
kalýrsa. Bu oyunun kurallarý çerçevesinde Türkiye ve benzeri 
ülkelere baþka rol yoktur. Bu dünya, Amerika Birleþik Devlet-
leriyle ya da yeni dünya düzeniyle, IMF'siyle, Dünya Bankasýyla 
mutlaka yanýna ekleyelim, bir önceki Genel Kurul belgeleri biraz 
önce de karýþtýrdým, ciddi ciddi ekliyor, çok iddialý bir þekilde 
TMMOB bu saptamayý yapýyor. Bu kurumlarýn yanýna Avrupa 
Birliðini de ekleyelim, oyunun temel oyuncularý bunlar ve bu 
oyuncular, Türkiye ve benzeri ülkelere sömürge statüsünden 
baþka herhangi bir gelecek vaat etmiyorlar." dedi.

FEHMÝ DEMÝR (Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Baþkan 
Vekili): "Biz Kürtler ne istiyoruz, biz Kürtleri unutarak sonuca 
varabilir mi Türkiye'yi yönetenler ya da Ortadoðu devletleri, 
Farslar, Araplar bizleri unutarak, yok varsayarak bir sonuca va-
rabilirler mi? Tarih gösterdi, varamýyorlar. Bugün AKP iktidarda 
benzer yöntemle yürümeye çalýþýyor, dün yapanlarýn yaptýðý gibi 
yapmaya çalýþýyor. Ya bir korku, bir fobi olarak topluma sunuyor 
ya da yok varsayýyor, "bunlar yoktur." Ama 70 yýllýk ret, inkâr, 
yok sayma politikasýnýn çözüm olmadýðý görüldü. Bu ret, inkâr, 
yok sayma politikasýnýn arkasýna 20 milyonluk Kürt Halkýna 
bir de "Alýn, size 2 kere haftada 45'er dakikalýk, bunun da 15 
dakikasý Kürtçe yayýn" demek, o da yetmedi, "Paranýzý verin, 
size kurs veriyorum" demek, alayýn alâsý. 

Türkiye demokrasi güçleri þunu kavramalý: Türkiye'nin önünün 
açýlmasý, Türkiye'nin geleceðinin, ufkunun açýlmasý, Türkiye'nin 
meselelerin adýný koyarak çözmesine baðlý. Biz diyoruz ki, "Tür-
kiye'de Kürt meselesine çözüm programý olmayanýn, Türkiye'nin 
çözüm programý olacaðýný sanmýyoruz." Bu Ortadoðu için de 
böyledir, bu Irak için de böyledir, bu Ýran için de böyledir, bu 
Suriye için de böyledir." dedi.     

MEHMET BEDRÝ GÜLTEKÝN (ÝP Genel Sekreteri): "Eðer 
bu ülkenin ulusal güçleri, bu ülkenin Amerika'nýn bir ileri kara-
kolu rolü oynamasýný hedefleyen kuvvetlere karþý uyanýk olmasý 
gereken, mücadele etmesi gereken, birleþmesi ve bir seçenek 
oluþturmasý gereken ulusal güçleri üzerlerine düþen görevi 
yerine getirmezlerse ve bir seçenek yaratmazlarsa, Türkiye'yi 
bekleyen gelecek, yakýn gelecekte Türkiye'yi bekleyen ihtimal, 
orduyu da kontrol etme iddiasýna sahip ve bir þekilde bunu da 
gerçekleþtirme peþinde olan yeni bir Amerikancý hükümetin 
Türkiye'de iþbaþýna gelmesidir. Bu, þu veya bu þekilde olur; 
ama haziran ayýnda toplanacak NATO Zirvesinde kotarýlmaya 

çalýþýlan da budur ve Türkiye'nin çekilmek istendiði nokta da 
burasýdýr. Bu, geçen sene baþaramadýklarýný bugün deðiþik bir 
görünüm altýnda ve sanki Kýbrýs'ta biraz Türkiye'nin istediklerini 
yapmýþlar, sanki Irak'ta ve Kürt meselesinde biraz Türkiye'nin 
istediklerini yapmýþlar gibi ve laiklik meselesinde Türkiye'nin 
hassasiyetlerini gözetmiþler gibi bir görüntü vererek, Ameri-
ka'nýn yanýnda Türkiye'yi Ortadoðu bataklýðýnýn içine çekmek; 
plan budur ve uyanýk olmamýz gereken nokta budur." dedi.

ABDULLAH AYDIN (Halkevleri Genel Baþkaný): "Bili-
yorsunuz, son günlerde YÖK tartýþmasý ülkemizin gündemine 
oturdu ve her nedense, çeyrek yüzyýldýr YÖK, türban, laiklik, 
egemen güçler tarafýndan ýsýtýlýp ýsýtýlýp gündeme getiriliyor, 
köklü bir çözüm bulunmuyor. Çünkü köklü çözüm bulunmasý, 
ancak gerçek bir demokrasinin uygulanmasýyla olanaklýdýr. 
Buna niyetlerinin olmadýðýný hepimiz biliyoruz. Bu saydýðým 
kavramlarý, YÖK'ü, laikliði ve türbaný kitleleri ayrýþtýrmak 
için, kitleleri saflaþtýrmak için bir kamçý gibi kullanýyorlar. Biz, 
bu tehlikeleri görmek ve daima bütün bu konulara, olaylara 
sýnýfsal bir merkezden bakmak, sýnýfsal bir yaklaþýmla ele almak 
zorundayýz.

Deðerli dostlarým, yine þunu belirtmek istiyorum: Arkadaþlarýmýz 
da deðindi, önümüzde Türkiye'deki emek güçlerini, Türkiye'deki 
demokrasi güçlerini çok büyük bir görev bekliyor. Bu, iþgalci 
bir örgütün, iþgalci bir devletin temsilcileri olarak ülkemi-
ze ayak basan Bush ve ekibine karþý hak ettiði bir biçimde 
karþýlamayý yapmak göreviyle karþý karþýyayýz, onun hak ettiði 
dilden konuþmak zorundayýz. Bizler Ankara'da ayýn 26'sýnda, 
Ýstanbul'da 27'sinde Bush'a örgütlü, onurlu emek güçleri olarak 
gereken yanýtý vereceðimize inanýyorum ve bu düþüncelerle ye-
niden hepi-nize saygýlar sunuyorum." dedi.

OKTAY GÜLAÐACI (78'liler Vakfı Giriþimi): "Bir kampan-
ya baþlatmýþtýk, 78'lilerin yasaklarýnýn kaldýrýlmasý kampanyasý, 
sizler de imza vermiþtiniz. Biz, bu mücadelemizi göreceli olarak 
da olsa memnu haklarýmýzýn iadesi þeklinde ele aldýk. Meclisten 
çýkan bir geçici yasayla yasaklarýmýz kaldýrýldý. 78'liler olarak 
"artýk özgürüz!" Ama Türkiye'de henüz 12 Eylül rejiminin defteri 
kapatýlmadý. Bu çerçevede 12 Eylül öncesi döneminin anarþi ve 
terör dönemi olarak deðil, suçlularý hâlâ aramýzda geçen bir iç 
savaþ dönemi olarak tanýmlanmasý gereklidir. 12 Eylül darbesini 
anarþi ve teröre son vermek amacýyla yapýlmýþ "halký bir müda-
hale" olarak deðil, iþ savaþý kýþkýrtanlarýn ve ondan yararlanmak 
isteyenlerin "parlamenter rejime" son vermek amacýyla yaptýðý 
bir darbe olarak mahkûm etmeliyiz. Bu darbe sonrasýnda iç 
savaþýn taraflarýndan birinin aklanarak, hükümette dahi yer 
almasýna olanak tanýnýrken, diðer tarafýnda meþru savunma 
zorunluluðuyla bu savaþa katýlan ve hâlâ özgür olmayan tarafýn 
meþruiyeti açýkça ve resmen tanýnmalýdýr. 12 Eylül darbecileri 
yargýlanmalýdýr. Darbecilerle hesaplaþma, kamuoyu önünde açýk 
olarak yapýlmalýdýr." dedi.  
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Genel Kurulun 3. gününe,  Yönetim 
Kurulu adýna Kaya Güvenç’in Ge-
nel Kurul delegelerinin çalýþmalarla 
ilgili görüþ, eleþtiri ve önerilerini 
deðerlendirmesiyle baþlandý.

Konuþmasýna “mühendislerin 
mimarlarýn topluma hizmet etmesi-
ni temel alan anlayýþý içinde, farklý 
görüþlerin zenginliðimiz olarak kabul 
edilmesinin çalýþmalarýn baþarýsýnda 
önemli bir yeri ve katkýsý olduðunu” 
söyleyerek baþlayan Yönetim Kurulu 
Baþkaný, “yapýlan çalýþmalara teþekkür 
edilmesinin deðerli bir motivasyon 
saðladýðýný”, Raporlarda bir çok üye-
mize teþekkür edildiðini, ama kimile-
rinin unutulduðunu belirterek, savaþ 
karþýtý etkinlikler, sözlü tarih, mesleki 
davranýþ ilkeleri ve mühendis-mimar 
profili çalýþmalarýna katkýlarý bulu-
nanlara teþekkür ederek devam eden 
Kaya Güvenç’in konuþmasý özetle 
þöyle sürdü:

“Bu salonda Orman Mühendisleri 
Odamýzýn delegeleri yok. Orman Mü-
hendisleri Odasý, ormanlarýn talanýna 
karþý çýktýklarý, bunun için mücadele 
ettikleri için Orman Bakanlýðýnýn 
hýþmýna uðradý. Oda birimlerinin se-
çimlerinde Orman Bakanlýðýnýn yetki-
lileri baskýlar yaptýlar, tehditler savur-
dular. Odamýz bu baskýlarla, tehditlerle 
elde edilen sonuçlara karþý yasal yollara 
baþvurdular. Davalar sonuçlanmadýðý 
için Orman Mühendisleri Odamýzýn 
delegeleri burada yer almýyorlar.  Or-
man Mühendisleri Odamýz için durum 
kritiktir. Þimdiye kadar TMMOB’nin 
temel ilkelerini, görüþlerini savunan bir 
çizgi ve yönetim yerine iktidara teslim 

TMMOB 37. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 

Kaya Güvenç’in
Genel Kurula “Teşekkür” Konuşması

olmayý düþünen, Orman Mühendis-
leri Odasýnýn mücadelesini ortadan 
kaldýrmayý isteyen bir anlayýþa sahip 
bir yönetime geçebilir.  Ama orman 
mühendislerinin, ormanlarýn talanýna 
karþý mücadelesi sürecektir. Buradan 
bütün arkadaþlarýma, bütün örgüt bi-
rimlerimize sesleniyorum: Orman mü-
hendislerinin mücadelesine ve Orman 
Mühendisleri Odasýnýn mücadelesine 
her noktada gerekli desteði vermek 
zorundayýz. 39. Genel Kurulda Orman 
Mühendisleri Odasý bizler gibi bu salon-
larda yer almak zorundadýr... “

“Ýktidarýn “demokrasi, sivil toplum” gibi 
söylemlerinin yalan olduðu kýsa sürede 
ortaya çýktý... Saymanýmýz hakkýnda 
bu Genel Kurulda bulunduðu için 
soruþturma açýldý. Bu baskýlar devam 
edecektir... Türk Tabipleri Birliði için 
yapmaya çalýþtýklarý gibi, TMMOB’nin 
de yetkilerini sýnýrlandýrmaya, 
iþlevlerini daraltmaya çalýþacaklardýr. 
TMMOB’nin mücadelesini sürdür-
mesi için Ýktidardan icazet almasýna 
gerek yoktur. Ýrademiz varsa mücade-
lemiz vardýr. Bunu çok iyi biliyoruz; 50 
yýllýk tarihimizin en az 30 yýllýk geçmiþi 
bunun göstergesidir.”

Konuþmasýna daha sonra, Çalýþma 

Raporunda da belirtilen eksikliklerin 
giderilmesi için, “kadýn mühendis 
mimarlarýn sorunlarýna iliþkin bir 
araþtýrma yapýlmasýný”, “bölgesel 
eþitsizlikler konusunda baþlatýlan 
çalýþmanýn yeniden ele alýnmasýný” 
öneren Kaya Güvenç, “bu alanda 
yapýlacak çalýþmanýn ayný zamanda 
demokrasinin bir ekonomik boyutunun 
olduðunu ve ekonomik ve sosyal haklar 
olmadan demokrasinin tam anlamýyla 
hayata geçirilemeyeceðini anlatmaya 
da katký saðlayacaðýný” belirttikten 
sonra, yabancý mühendis ve mimarlar 
ile örgüt içi dayanýþma konularýnda 
þunlarý söyledi:

“Yeni çýkarýlan yasaya raðmen, 
Bakü-Ceyhan Boru Hattý projesinde 
denkliði olmayanlara mühendis olarak 
çalýþma izni verilmesi için Bakanlýðýn 
önerisini kabul etmedik. Bu sefer 
de yönetmeliði deðiþtirdiler. Yönet-
melikle ilgili dava açtýk ve davayý 
muhtemelen kazanýrýz; Ankara’da 
hâlâ yargýçlar var. Bu dava lehimize 
sonuçlanýrsa yasayý deðiþtirecekler. 
Eðer yasa, Anayasanýn bir maddesini 
ilgilendiriyorsa Anayasanýn o madde-
sini deðiþtirecekler.

Teslimiyetin ve kendi ülkesindeki 
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insanlarýn haklarýna bu kadar uzak bir 
iktidar anlayýþýný daha yaþamadým... 
Yabancý mühendis ve mimarlar me-
selesi sadece bir yönetmelik ve yasa 
meselesi deðildir, bütün birimlerimiz 
Türkiye’de yabancý mühendis ve 
mimarlarý takip etmek zorundadýrlar. 
Baþka türlü mücadele etmek mümkün 
deðildir.  

Yabancý mühendisler konusu önem-
lidir, çünkü yabancý mühendislerle 
ilgili bizim Kanunumuzdaki yetkiler 
elimizden bir þekilde alýnýrsa GATS 
sürecinde biz, yabancý mühendis ve 
mimarlarýn taþeronluðu için sýraya 
girmek zorunda kalýrýz.”

“TMMOB’ye mekan alýnmasý basit bir 
parasal olay deðildir, bir dayanýþmanýn 
örneðidir... TMMOB’nin herhangi bir 
birimi kaynak yetersizliði nedeniyle 
hiçbir etkinliðinden vazgeçmemek 
zorundadýr. Gelirleri yetersiz olan 
birimlerimiz varsa, örgütümüz bu 
etkinliklerin yapýlmasý için gerekli 
dayanýþmayý mutlaka saðlayacaktýr. 50 
trilyona yaklaþan bir yýllýk bütçeden du-
rumu elveriþli olmayan birimlerimize bu 
destek gösterilecektir.”

Kaya Güvenç daha sonra uzmanlýk 
alanlarýndan hareketle yapmamýz ge-
reken çalýþmalar, meslek sorunlarýmýz, 

misyonumuz, örgütlenmemizi güç-
lendirmemiz ve örgütsel iþbirliði 
konularýndaki görüþlerini özetle þöyle 
açýkladý:

“Uzmanlýk alanlarýmýzdan hareketle 
ideolojik mücadeleye katkýda bulun-
mak asli görevlerimizden birisidir: 
emperyalizmin küreselleþme dediðimiz 
bu dönemi bütün dünyayý, bütün dün-
ya halklarýný, dünyanýn bütün emekçi 
sýnýflarýný çok aðýr baskýlar altýnda 
býrakmakta, tam anlamýyla vahþi bir 
sömürüye tabi kýlmaktadýr. Ýþkence 
fotoðraflarý, Filistin, Irak, Afganistan, 
hepsi bu tablonun birer parçasýdýr. Bu 
tablo ülkemize özelleþtirmeyle, her 
þeyi piyasanýn emrine býrakýlmasýyla, 
vb. ile yansýyor. Bu olaylarý açýklamak 
zorundayýz. Bunu derinlemesine yapar-
ken, bu tür çalýþmalarýmýzýn kendi üyele-
rimizin eðitimine ve örgütlülüðüne olan 
katkýsýný da gözetmeliyiz... TMMOB 
bu amaçla, sekreterliði Odalarýmýza 
býrakýlan “Uzmanlýk Çalýþma Gruplarý”  
oluþturdu. Her bir çalýþma grubu kendi 
alanýnda olup biteni yakýndan izlesin, 
yönetimleri müdahale edilmesi gereken 
yerlerde uyarsýn, örgütün birikimini 
yönetim kademelerine ve kamuoyuna  
taþýyabilsin.

Bunda baþarýsýz olduk. Bazý çalýþma 
gruplarýmýz etkinliklerin düzenlenme-

sinde çalýþtýlar, örneðin Maden Yasa 
Tasarýsý ile ilgili çalýþmalar yaptýlar... 
Özelleþtirme konusu da kamuoyuna 
açýklanmasý gereken önemli konular-
dan birisi. Özelleþtirilen onlarca, yüzler-
ce firmanýn, kuruluþun ne hale geldiðini 
kamuoyuna en iyi biz anlatabiliriz... 
Ýdeolojik çalýþma konusunda Kamu 
Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý 
tartýþmalarý çok anlamlý bir mesaj yük-
lüydü. Bu konudaki ilk görüþmelerdeki, 
ilk toplantýlardaki tereddütleri görünce 
hayretler ettim. Bir çok meslektaþýmýz 
“biz niye karþý çýkýyoruz, biz istemedik 
mi yerel yönetimlere yetki devredilme-
sini” þeklinde görüþlerini dile getirdi-
ler. Çünkü emperyalizmin ideologlarý 
iþlerini çok iyi biliyorlar. O kadar güzel 
sözlerle süslüyorlar ki her þeyi! Yetki 
devriyle demokrasinin gelmeyeceðini, 
demokrasi bir sýnýf, bir hak ve özgürlük-
ler meselesi olduðunu anlatmalýyýz.... 
Bu konuda, Genel Kurulumuzu 
onurlandýran çok sayýda konuðumuz 
arasýnda bir dostumuz, aðabeyimiz, 
Prof. Dr. Korkut Boratav Baðýmsýz 
Sosyal Bilimciler adýna geldi, baþarýlar 
diledi, örgütümüze teþekkürlerini 
iletti ve bir acil iþi olduðu için, bilim 
insanýnýn o alçak gönüllüðüyle kimseye 
görünmeden gitti.

Giderken bir de öneride bulundu: “ge-
lin, birlikte Türkiye’de alternatif bir 
iktisat kongresi düzenleyelim ve ikti-
sada ve geleceðe emekçilerin gözüyle 
bakalým” dedi... Sevgili arkadaþlarým, 
toplum sürekli olarak tekelci sermaye 
basýnýnýn ideolojik bombardýmaný 
altýndadýr. Þayet bu haksýz düzen or-
tadan kalksýn diyorsak, o zaman kendi 
uzmanlýk alanlarýmýzda bu yalanlarý 
açýða çýkarmak için çalýþmalar yap-
mak zorundayýz. Bunu yapmamak 
emperyalizmin bu vahþi düzenine 
“evet” demekten baþka hiçbir anlama 
gelmeyecektir.”

“Çalýþma gruplarý ile ilgili bir noktayý 
daha paylaþmak istiyorum: bu gruplar 
ayný zamanda matriks örgütlenme-
ye bir açýlým getirebilirdi. Matriks 
örgütlenmeden kastým þu: bizler 
lisans diplomalarýmýzdaki unvanlarla 
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Odalarýmýza üyeyiz. Oysa hangi Odanýn 
üyesi olursa olsun çalýþýlan sektör iti-
bariyle bir arada olan arkadaþlarýmýzý 
iþte bu çalýþma gruplarýyla bir araya 
getirmek olanaklýdýr. Örneðin yapý 
alaný, örneðin madencilik alaný, 
örneðin imalat alaný. Ya da iþlevsel 
olarak -tasarým, araþtýrma-geliþtirme, 
uygulama, denetim, teknik pazarlama, 
vs. gibi-  konumlarda çalýþanlar da yine 
bu tür çalýþma gruplarý çerçevesinde 
bir araya gelebilirler. Böylece örgütü-
müzün katý yapýsýný kýrabiliriz gibi bir 
düþünceye sahibim. Bu çalýþma gruplarý 
ayný zamanda meslekler arasýndaki 
yetki sorunlarýnýn çözümü konusunda 
da önemli bir katký saðlayabilir diye 
düþünüyorum.”

“Ýkinci olarak meslekler arasý so-
runlara kýsaca deðineceðim. Bunlarý 
bugün gündemimizdeki taslaklarýn 
görüþülmesi sýrasýnda da tartýþacaðýz. 
Her olaya olduðu gibi, bu olaya da 
bilimi ve tekniði halkýmýzýn hizmeti-
ne sunmak anlayýþýyla veya toplum 
yararýný saðlamak anlayýþýyla bak-
mak zorundayýz. Ne yazýk ki burada 
Odalarýmýzýn kendi Odalarýyla ilgili 
bir savunma refleksi bazý çalýþmalarýn 
önünü týkýyor. Bu refleks doðal bir ref-
lekstir. Ama yöneticilerin görevi baþka 
mesleklerin yetkilerine, alanlarýna ve 
haklarýna da saygý göstermektir... 
Meslektaþlarýmýzýn sorunlarý varsa, 
o zaman bu sorunlarý irdelemek 
zorundayýz. Bu konularýn Yasa ya 

da Yönetmeliðimize aykýrý olduðu 
iddialarý bizi konuyu incelemek ve 
çözüm üretmekten alýkoymamalýdýr... 
Meslekler arasýndaki sorunlar ko-
nusu kuþkusuz TMMOB içindeki 
çalýþmalarla sýnýrlý deðil. Bunlarýn te-
mel çözümü bu sistemde yatýyor. Yani 
üretimden uzaklaþmýþ, yatýrýmdan 
uzaklaþmýþ bir ekonomik politikadan 
kaynaklanýyor; IMF politikalarýndan 
kaynaklanýyor; emperyalizme teslimi-
yetten kaynaklanýyor. Ama gerçek 
çözüme kadar bu sorunlarý dondurup 
bekletmek imkânýmýz da yoktur.”

“Sevgili arkadaþlarým, misyonumuzu 
çok tartýþtýk, ama bazý meslektaþlarýmýz 
bugün hâlâ misyonumuzu dar bir mes-
leki çerçeve içinde ele alýyorlarsa, o 
arkadaþlarýmýzý suçlamak yerine, bu 
anlayýþý bizler yeteri kadar anlatabil-
dik mi, anlatmak için yeteri kadar 
çaba harcadýk mý diye sormamýz 
gerekir. Ülkemizdeki mühendisleri, 
mimarlarý temsil etmekle baþlayan ve 
en genel anlamda baðýmsýz ve demok-
ratik bir Türkiye’nin yaratýlmasýna 
katkýda bulunmayla sona eren bu mis-
yon 1960’larýn ortasýnda Odalarýmýz 
tarafýndan belirlenen, 1973’teki 
TMMOB Genel Kurulunda netleþen 
ve o günden bugüne de hayata geçiril-
meye çalýþýlan bir misyondur. Bugün bu 
misyon, Emek Platformu Programýna 
da yansýyan þekliyle “emekten yana 
bir siyasi iradeyi oluþturmak ve ikti-
dara taþýmak” anlamýndadýr. Tabii ki 

siyasi bir parti olarak deðil, siyasi alaný 
etkileyen, siyaseti toplumsallaþtýran bir 
örgüt olarak. Emekçi sýnýflar bunu yap-
mazlarsa sermaye sýnýflarýnýn insafýna 
mý terk edecekler geleceklerini? Mü-
hendisler, mimarlar uluslararasý tekel-
ci sermayenin çeteleri sayesinde mi 
kurtulacaklar? Bu mümkün deðil. Bu 
anlayýþla, makro ekonomik konulara, 
siyasi konulara iliþkin görüþlerimizi de 
anlatmak zorundayýz. Savaþ, demok-
rasi, IMF, ABD, AB, vb. konularý bu 
çalýþmanýn birer parçasý. NATO da. 
NATO konusunu tartýþmayacaðým, 
ama bir þey söyleyeceðim:

Þayet bugün NATO’ya karþý 
çýkmýyorsanýz, yarýn yabancý mühen-
dislerin ve mimarlarýn taþeronu olmayý 
hak etmiþ duruma düþeriz, ona boyun 
eðmiþ oluruz.

Onun için NATO’ya karþý çýkmak mü-
hendis ve mimar olmanýn gereðidir.”

“Sevgili arkadaþlarým, misyonumuzu 
gerçekleþtirmek için güçlü bir örgüte 
ihtiyacýmýz vardýr. Yani daha güçlü. 
Örgütlülüðümüzü küçümsemeyelim, 
ama önemli eksiklikler olduðunun altýný 
bir kez daha çizelim. Bu örgüt yapýsý sa-
yesinde, birikim sayesinde doðru tavýr 
alýnabiliyor, doðru þeyler söylenebi-
liyor... Örgütlülük denilince aklýma 
hemen gündemi ortaklaþtýrmak geli-
yor. Bu gündem üzerinde görüþlerimizi 
ortaklaþtýrabilmek, bu görüþler çerçe-
vesinde ortak çalýþmalarýmýzý planla-
yabilmek ve mücadelemizi örgütle-
yebilmek, onu hayata geçirebilmek... 
Karar süreçlerine katýlým bu örgütte 
de önemli bir nokta. Çalýþma Raporu-
muzda “Odalarýmýzýn, özellikle yoðun 
dönemlerde, karar süreçlerine katýlmasý 
saðlanamamýþtýr” denilmiþtir.

Bu konu özellikle 1 Martta, o yoðun 
koþturmaca döneminde gündeme 
geldi. Bir þekilde Odalarýmýzla bir kez 
daha bu konuyu görüþmek olanaðýný 
yaratamadýk, ama Kasým ayýnda 4 ör-
gütün adýný anarak bir Yönetim Kurulu 
kararý almýþýz, Ocak ayýnda tekrar bir 
karar almýþýz. Bu arada zaten hemen 
hemen her gün bir araya geliyoruz, her 
gün alanlarda bir þekilde beraber olabi-
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liyoruz.... Bu ve benzeri konularda karar 
süreçleri þayet tam iþlemiyorsa, herkes 
buradaki sorumluluktan kendi payýna 
düþeni almak zorundadýr. TMMOB 
Yönetim Kurulu, Odalarýmýzýn yö-
netimleri, İl Koordinasyon Kurullarý, 
Şubelerimiz, Temsilciliklerimiz, her-
kes bu gündemi ortaklaþtýrmak için 
elinden geleni yapmak zorundadýr. Bu, 
mühendis ve mimar hareketinin daha 
ileri gitmesi için ortak bir sorumluluk-
tur... Karar süreçlerinin, demokratik 
katýlýmýn geliþtirmesi için birçok araç 
yaratýldý. Yönetim Kurulu kararlarýmýz 
ve gündemlerimiz  Odalarýmýza ve Ýl 
Koordinasyon Kurullarýna gönderi-
liyor.

Yönergelerimizi çýkardýk. Ama bu 
alanda en önemli konumlardan birisi 
TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinin-
dir. Yönetim Kurulu Üyelerinin asli 
görevlerinden birisi Odayla TMMOB 
arasýndaki iliþkiyi, köprüyü kurmaktýr. 
TMMOB Yönetim Kurulunun görevi 
Odalarýmýzýn aritmetik toplamýný 
oluþturmak deðildir:

Kurulun en önemli görevi bütünü 
kavramaktýr, senteze varabilmek-
tir; burasý örneklerin paylaþýldýðý, 
dayanýþmanýn saðlandýðý bir mekandýr. 
Çünkü asli görevi bütün mühendis ve 
mimarlarýn sorunlarýna çözüm üret-
mektir. Bunu yaparken Odalardan 
beslenmeyen, Odalarýn görüþlerini 
yansýtamayan bir durumla karþý 
karþýya kalýrsak, bunun TMMOB’nin 
örgütlülüðüne ne kadar katkýsý 
olduðunu sorgulamak gerekir. Bu ko-
nuda, bütünüyle kiþisel bir görüþümü de 
sizlerle paylaþmak istiyorum: Ýl Koordi-
nasyon Kurullarý, Şube Baþkanlarýnýn ve 
temsilcilerinin katýldýðý bir kurul olsun, 
TMMOB Yönetim Kurulunu da Oda 
Baþkanlarý kuruluna dönüþtürelim... 
2002-2004 kitabýný örgütlülük konu-
suna bir kez daha deðinmek amacýyla 
çýkardýk. Bu kitapta, Şubelerimizden ve 
Temsilciliklerimizden baþlayan, üyele-
rimize, öðrenci arkadaþlarýmýza yönelen 
çalýþmalarý aktardýk. Odalarýmýz daha 
çok sektörel düzeyde ve Şubeleri-
nin, Temsilciliklerinin eþgüdümünü 
saðlýyor; TMMOB de daha makro 

ekonomik ve siyasal sorunlara el at-
mak zorunda o bütünlüðü temsil için 
ve Odalarýmýzýn eþgüdümünü saðlamak 
zorunda.”

“Örgütümüzü güçlendirmek tek baþýna 
yetmiyor. Misyonumuz son derece açýk: 
mühendis ve mimarlarýn sorunlarýný çö-
zeceksek, bu sistemle uðraþmadan bu 
sorunlarý çözme þansýna sahip deðiliz. 
O zaman mühendisler ve mimarlar 
bir emekçi kimliðiyle emekçi sýnýflarýn 
diðer örgütleriyle yan yana gelmek 
zorundadýr. Alanlarda bir slogan 
atýyoruz ya: “Kurtuluþ yok tek baþýna; 
ya hep beraber ya hiçbirimiz” diye. O 
slogan çok doðru bir slogan. Ortak 
sorunlarý olanlar, ortak çalýþmalarý ve 
en geniþ birliktelikleri amaçlarlar.

Bu yeni bir olay deðil. 1980 önce-
sinde TMMOB örneðin “DGM’ye 
Hayýr” mitinginde Çaðdaþ Hukukçu-
lar Derneði, TÖB-DER, TÜS-DER, 
TÜM-DER, TÜTED gibi örgütlerle 
beraber oldu. 1990’larda Demokrasi 
Platformlarý, 1999’da da Emek Platfor-
mu oluþturuldu. Emek Platformu yö-
netimlerinde farklý siyasal anlayýþlarýn 
olduðu, ama emekçi sýnýflarýn ve 
emeklilerinin örgütlerinin bir arada 
bulunduðu bir yapý. Kuruluþundan çok 
kýsa bir süre sonra, 24 Temmuz 1999’da 
Ankara mitingi, 1 Aralýk eylemleri gel-
di gündeme. Daha sonra bütçeyle, yasal 
düzenlemelerle, vb. ile ilgili etkinlikler 
yapýldý. Bizim dönem sözcülüðünü 
yaptýðýmýz krizden sonraki günlerde, 
Emek Platformu Programý hazýrlandý, 
IMF karþýtý etkinlikler yapýldý. Bütün 
bunlar Platformun baþarýlý çalýþmalarý. 
Ama o Programýn altýna imza atabilen-
ler, örneðin 12 Eylül’ün yýldönümünde 
ortak bir açýklama yapmayý kabul et-
mediler.

Oysa 12 Eylül, 24 Ocak kararlarýný ha-
yata geçirmek için yapýlmýþtýr. 12 Eylül 
Türkiye'nin bütünüyle emperyalizme 
teslim edildiði bir olayýn adýdýr.

Bu konuda yönetimlerindeki 
anlayýþlarýn ve görüþlerin daha yakýn 
olduðu örgütler bir ortak açýklama 
yapabildiler. Bu gibi durumlarda Plat-

form içinden ya da dýþýndan örgütler bir 
araya geldiler. Özellikle son dönemde, 
3 Kasým Seçimleriyle birlikte Emek 
Platformu bir duraksama dönemine 
girdi.

Bunun en güzel örneðini 6 Mart’ta 
gerçekleþtirilen mitingdir. Bu geliþmeyi 
anlatacaðým ve bu konuda daha fazla 
yorum yapmayacaðým. Kamu Yöne-
timi Temel Kanunu Tasarýsýna karþý 
bir etkinlik yapacaðýz. 11 çeþitli örgüt 
bir araya geldik, aramýzda Türk-Ýþ ve 
Kamu Sen de var. Bu örgütler miting 
için karar aldýlar, bu arada Emek 
Platformunu da bu etkinliðe katmak 
için sürekli olarak çalýþmalar yapýlýyor. 
Bu sýrada Hak Ýþ Baþkaný ile görüþen 
Baþbakan Yardýmcýsý Pazar günü Emek 
Platformu Baþkanlarý ile bir araya geldi 
ve “bir itirazýnýz varsa yazýlý olarak belir-
tin, önerilerinizi bildirin” dedi.

Görüþlerimizi dikkate alýp almayacaklarý 
konusundaki soruya ise “mümkündür” 
yanýtýný verdi. Sonra Emek Platformu 
Baþkanlar Kurulu toplandý. Türk-Ýþ 
Baþkaný “Hükümet bizi muhatap 
olarak kabul etmeye karar vermiþtir; 
bu anlamda mücadelemiz baþarýya 
ulaþmýþtýr” dedi ve 6 Mart mitinginin 
yapýlmamasýný önerdi. Hak Ýþ ve Me-
mur Sen bu öneriyi desteklediler, Kamu 
Sen ise “Türk Ýþ’in kararýna göre hare-
ket edeceðini” belirtti. Çok özet olarak 
aktardým bu konuyu. 6 Mart’taki mi-
ting, TMMOB’nin, TTB’nin, KESK’in 
ve DÝSK’in kararlý tutumlarý olmamýþ 
olsaydý gerçekleþmezdi... Bu dört 
örgüt Emek Platformuna alternatif 
deðil. Emek Platformunun yapamadýðý 
þeyler de dahil olmak üzere, emekten 
yana bir mücadele için birliktelik. Za-
ten ne yaptýk; kötü bir þey mi yaptýk? 
1 Mart’larý yaptýk, 6 Mart’larý yaptýk, 
Meclis önündeki eylemleri yaptýk, 
olaylarý kendi açýmýzdan yorumladýk, 
halkýmýzýn sorunlarýnda bizleri ilgi-
lendiren ne varsa o sorunlara karþý 
mücadeleyi ön plana çýkardýk. Bu 
birlikteliðin yapacaðý çok þey var daha. 
Kendinizi Emek Platformunun içine 
hapsetmeye kalkarsanýz, o zaman hiçbir 
þey yapamazsýnýz; hele de bu dönemde. 
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Sevgili arkadaþlarým, inanýn Emek Plat-
formunun þimdiye kadar emekçi sýnýflar 
için yaptýklarýnda bu 4 örgütün önemli 
katkýsý vardýr.

TMMOB’nin bunda çok güzel ve 
önemli bir rolü olmuþtur. Emek Plat-
formu, kuruluþ amacýna uygun bir dü-
zeye gelmesi için zorlanmalýdýr, ama o 
zorlamayý Emek Platformunu oluþturan 
örgütlerin tabanlarýna doðru da yaymak 
gerekir.

Baþka örgütlerle iliþkilerimizde, kendi 
irademizi bir baþka örgüte býrakmadan, 
ortaklaþtýrmaya çalýþtýk. Emek Platfor-
munu fetiþleþtirmek yanlýþ. 4 örgütün 
birlikteliðini fetiþleþtirmek yanlýþ. 
TMMOB kendi programýnda, emekçi 
sýnýflarýn programýnda ne varsa, onu 
kimlerle birlikte yapabiliyorsa en geniþ 
birliktelikleri amaçlayarak yapmaya 
devam edecektir.

NATO karþýtý etkinliklerde de ayný þeyi 
yapacaktýr.” 

Konuþmasýnýn son bölümünde Kaya 
Güvenç þunlarý söyledi:

“Bir dönemi bitiriyoruz, ne yapabildiy-
sek sizlerle yaptýk. Emekçi sýnýflarýn 
içindeki yerimizi hiçbir zaman terk 
etmedik. Deðerlerimizi unutmadýk. 
Ama birikimimizi saðlayanlarý daha iyi 
anlatmamýz gerekiyor... Teoman bir 
simgedir, biz bunu ne kadar anlattýk? 
Teoman’ý anma toplantýlarýný niye 
Türkiye'ye yayamadýk?... Hasan 
Balýkçý sürekli tekrarladýðýmýz “kamu 
yararý, toplum yararý” uðruna yaþamýný 
yitirdi. Ýzmir’de O’nun adýný taþýyan 
anýtýn açýlýþýna Ýzmir’deki birimlerimiz-
den sadece 3’ü katýldý. Yüreðim yandý. 
Ama eksikliklerimizi gördüðümüzü 
düþünüyorum..Acýlarýmýzý paylaþmanýn 
dostluðunu ve sýcaklýðýný birlikte 
yaþadýk. Hep bir aðýzdan türkü söyle-
yebilmenin mutluluðunu yaþadýk. Tes-
lim olmamanýn onurunu yaþadýk hep 
beraber. Ne yaptýysak bu anlayýþýmýzla 
yaptýk; ne yaptýysak sizler vardýnýz da 
onun için yaptýk. Sað olun, var olun.”

Genel Kurul üyeleri bu konuşmayı 
ayakta alkışladı.

Genel Kurulda son konuşma-
yı "son söz üyenin" hükmü 

gereğince söz talebinde
bulunan 

Oğuz Türkyılmaz yaptı.
Konuþmasýna “50 yýllýk tarihimizin, 
60’lý yýllarýnýn ikinci yarýsýndan beri 
her anýnda biz varýz. Bizim mahal-
lenin çocuklarýnýn, yani benim de 
bir üyesi olduðum 68 kuþaðýndan 
aðabeylerimizin Odalarýmýzda yöne-
time geldiði yýllar, 12 Mart karanlýðý, 
faaliyetleri durdurulmuþ, yarý kapalý bir 
örgüte can veren, kan veren bir lider: 
Teoman Öztürk ve yol arkadaþlarýnýn 
70’li yýllarda onurla dalgalandýrdýðý, 
baðýmsýzlýk-demokrasi bayraðýna, 
ekonomik-demokratik haklar mü-
cadelesine, mesleki sorunlarla ilgili 
çalýþmalarýmýzý, bugünün temelini 
oluþturuyor. Sonra 12 Eylül karanlýðý 
ve bu karanlýkta TMMOB’nin kapýsýný 
açýk tutan ve sonraki yýllarda TMMOB 
mücadelesini sürdüren arkadaþlarýmýz... 
Bu isimlerin hepsiyle ve adlarýný bura-
da söylemediðim, ama hepsi aklýmda, 
gönlümde olan yol arkadaþlarýmla, 
sizinle 30 yýla aþkýn bir süredir birlikte 
olmaktan onur duyuyorum. Bu bay-
rak yarýþýnda bayraðý onurla taþýyan 
ve gururla bir sonraki yarýþmacýya 
býrakan arkadaþlarýmýza; baðýmsýz bir 
Türkiye için, demokratik bir ülke 
için, Teoman aðabeyin laflarýyla bilim 
ve tekniði halkýn yararýna kullanmak 
için verilen mücadelenin önderlerine, 
kadrolarýna, neferlerine selam olsun” 
diyerek baþlayan Oðuz Türkyýlmaz 
daha sonra þu görüþlerini aktardý: “Ýki 
dönemdir Teoman Öztürk’ün dev-

rimci, demokrat TMMOB görüþünü 
geliþtirerek, güçlendirerek hayata ko-
yan bir ekibin baþýndaki bir arkadaþýmýz: 
Baþkanýmýz Kaya Güvenç. Benim 30 
yýllýk arkadaþým. 1974’te cezaevin-
den çýktýðý günlerden sonra günlerde 
birlikte görev yaptýk. 75’te Makina 
Mühendisleri Odasý'nda yönetimdeydi 
ve 76’da bayraðý bizlere býraktý. 77’te 
TMMOB’de Genel Sekreterdi ve yine 
birlikte çalýþtýk. O günden bugüne 
süren ve derinleþen bir arkadaþlýk var. 
Selam olsun Baþkan sana; selam olsun 
sana çalýþmalarýnda destek olan Serpil 
Güvenç’e, çocuklarýna, Halit Çelenk’e, 
Þekibe Çelenk’e selam olsun, yolunuz 
açýk olsun.”

Gündem gereðince yapýlan oylamada 
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuru-
lu oybirliðiyle aklandýktan sonra Kaya 
Güvenç Yönetim Kurulu adýna Genel 
Kurula teþekkür etti. Konuşmasın-
da; Makina Mühendisleri Odasý ve 
TMMOB’deki 33 yýl önce baþlayan 
kurul üyeliðiyle ilgili bilgi verdi, görev 
aldýðý dönemlerde desteklerinden, 
güvenlerinden dolayý bütün üyelere, 
Makina Mühendisleri Odasýnýn Yöne-
timlerine ve son iki Dönemin Yönetim 
Kurulu Baþkanlarýna, eþine ve ailesine, 
yakýnlarýna teþekkür etti ve sözlerini 
þöyle tamamladý: “Sevgili arkadaþlarým, 
onurla, kývançla taþýdýðým bayraðý bu-
gün devrediyorum. Biliyorum ki bayraðý 
devralacak arkadaþlarým, TMMOB’nin 
o kanýtlanmýþ, o güzel, o coþkulu, o 
heyecanlý, o onur dolu mücadelesini 
yükselterek sürdüreceklerdir. Kendi-
lerine þimdiden baþarýlar diliyorum.

Hepinize sevgiler ve saygýlar sunuyo-
rum.”
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TMMOB kuruluþunun 50. yýlýnda 38. Olaðan Genel Kurulu-
nu 27 - 30 Mayýs 2004 tarihleri arasýnda Van'dan Edirne'ye, 
Trabzon'dan Ýzmir'e, Zonguldak'tan Antalya'ya ülkemizin 
dört bir yanýndan gelen bine yakýn mühendis, mimar ve 
þehir plancýsý delegenin katýlýmýyla Ankara'da toplandý.

TMMOB'nin kuruluþunun 50. yýlýnda, 1968'li yýllardan 
bugüne ülkemizin kalkýnma ve sanayileþmesinde bilim 
ve teknoloji politikalarýnýn önemine vurgu yapan, ör-
gütümüzün kamu yararý ve adil paylaþýmdan yana yurt-
sever, devrimci, ilerici ve toplumcu çizgisini oluþturan, 
Harun KARADENÝZ'den Zeki ERGÝNBAY'lara, Akýn 
ÖZDEMÝR'den Nejdet BULUT'lara, Güney ÖZCEBE'den 
Sezai GÜRÜ'lere, Haluk SILAY'dan Haldun ÖZEN'lere,  
Bedri KARAFAKÝOÐLU'dan Ýbrahim ATALI'lara,  Te-
oman ÖZTÜRK'ten, Alaattin ANAHTARCI'dan Hasan 
BALIKÇI'lara ve isimlerini burada sýralayamadýðýmýz dev 
rimci demokrat ve yurtsever meslektaþlarýmýzla birlikte tüm 
deðerlerimizi bir kez daha anarak ve yaþatarak 38. Olaðan 
Genel Kurulumuzu topladýk.

TMMOB'nin 50. yýlýnda ve özellikle de son 30 yýldýr biz 
mühendis, mimar ve þehir plancýlarý, meslek ve meslektaþ 
sorunlarýnýn halkýn temel sorunlarýndan ayrýlamayacaðý 
bilinciyle ülke ve toplum sorunlarýna sahip çýkarak mü-
cadelemizde, Sevgili Baþkanýmýz Teoman ÖZTÜRK'ün 
1972 yýlýnda ifade ettiði gibi, "Yüreðimizdeki insan sevgi-
sini ve yurtseverliði, baský ve zulüm yöntemlerinin söküp 
atamayacaðýnýn bilinci içinde, bilimi ve tekniði emperyaliz-
min ve sömürgenlerin deðil, emekçi halkýmýzýn hizmetine 
sunmak için, her çabayý güçlendirerek sürdürme yolunda 
inançlý ve kararlýyýz."

Genel kurulumuzda, delegelerimiz bu kararlýlýklarýyla 
yaþamýmýzýn ve geleceðimizin planlanabilmesinin ve 
insanlýðýn kaderine sahip çýkabilmesinin yolunun; 
baðýmsýzlýktan, eþitlik ve özgürlükten, barýþ ve demokrasiden, 
insan haklarýndan geçtiðine olan inançla, ülkemizdeki, böl-
gemizdeki ve dünyamýzdaki geliþmeleri  zengin tartýþmalarla 
deðerlendirmiþtir.

38. Olaðan Genel Kurulumuz, baþta ABD ve Ýngiliz em-
peryalizminin ve onun iþbirlikçilerinin Irak'taki iþgalleri 
ve iþkencelerinin yaþandýðý, Ortadoðu ve Yakýndoðu 
coðrafyasýný Büyük Ortadoðu Projesi (BOP) çerçevesinde 
yeniden biçimlendirmeye çalýþtýklarý, Dünya genelinde 
emperyalist tekellerin halklarýn üstüne yeni baskýlarý ha-
yata geçirmeye çalýþtýðý, Küba halkýnýn temel ihtiyaçlarýný 
bile karþýlanmamasý için yeni ambargolarýn uygulandýðý, 

Filistin topraklarýnda Ýsrail'in  Nazi katliamlarýný aratmaya-
cak uygulamalarla Filistin halkýna karþý zülüm uyguladýðý, 
terörizm söylemleriyle yoksul halklara karþý asýl terör faali-
yetlerini yürüten BUSH'un ülkemize Haziran ayý içerisinde 
NATO toplantýsý bahanesiyle geleceði, Türkiye'yi yeniden 
yapýlandýrmak amacýyla AKP hükümetince hazýrlanan ve 
"reform" olarak sunulan IMF/Dünya Bankasý/DTÖ ve AB 
isteklerini yansýtan yasal düzenlemelerin yapýldýðý  bir dö-
nemde toplanmýþtýr.

Küreselleþme; içinde yaþadýðýmýz döneme damgasýný vuran 
kapitalizmin çok uluslu þirketler aracýlýðýyla dünya boyutun-
da kurduðu ekonomik egemenliðin son aþamasýdýr. Geliþmiþ 
ülkeler, mal, hizmet ve sermayeyi ülkeler arasýnda olaðanüstü 
bir hýzla dolaþtýrarak, geliþmekte olan ülkelerin ekonomisini, 
sanayisini ve çalýþanlarýný büyük çapta etkilemekte, politik 
ve toplumsal dengeleri bozarak, gelir daðýlýmýný kötüleþtir 
mektedirler. Spekülatif sermayenin, olaðanüstü boyutlara 
ulaþarak üretime yönelik-verimli sermaye yatýrýmlarýný 
önlediði, iþsizliði arttýrdýðý, neden olduðu ekonomik kriz-
lerin yýkýcý etkileri ile çalýþanlarý yoksullaþtýrdýðý açýktýr. 
Özellikle son on yýlda çalýþanlarýn sosyal haklarý budanmýþ, 
ücretleri azalmýþ, refah düzeyi düþmüþ ve tüm ülkelerde 
en üstte yaþayan %5 oranýndaki kesim, büyük bir ranta ve 
sömürü artý deðerine sahip olmuþtur. Küreselleþme ayný 
zamanda, tekellerin aþýrý kâra dayanan birikimi için savaþ, 
gerginlik, çevre sorunlarý, dünya kaynak ve deðerlerinin 
yaðmasý demektir. Çok uluslu þirketlerin temel stratejileri 
ise bu talana karþý koymak isteyenleri yok etmektir. Bu 
amaçla, sendikasýzlaþtýrma, uluslararasý tahkim yoluyla, 
IMF/Dünya Bankasý ve DTÖ baskýsýyla özelleþtirme ve rant 
ekonomisini egemen kýlma uygulamalarýyla geliþmekte olan 
ülkelerin geleceðini ipotek altýna almaktadýr. Bu nedenlerle 
mühendis, mimar ve þehir plancýlarý küreselleþmeye ve onun 
yansýmalarýndan özelleþtirmelere ve rant ekonomisine karþý 
çýkýþýný sürdürmektedir. 

ABD emperyalizminin 11 Eylül sonrasýnda dünyayý 
hegemonyasý altýna alma hamlesinin parçasý olarak  Irak'a 
saldýrýsý ve iþgalinin, ABD'nin Ortadoðu'daki  düzenleyici 
rolünü arttýrdýðý ve derin deðiþikliklere neden olduðu açýktýr. 
Biz mühendis, mimar ve þehir plancýlarý çok iyi biliyoruz ki, 
bölgemizde uzun yýllar içerisinde yaþanan ve son dönemde 
ABD tarafýndan giderek yoðunlaþtýrýlan çatýþma ve gerilim-
lerin nedeni, ne Ortadoðu'da demokrasinin geliþtirilmesi, 
ne kitle imha silahlarýnýn varlýðý ve de terörist faaliyetlerin 
engellenmesidir. Esas neden, Ortadoðu'nun, dünyadaki 
enerji kaynaklarýnýn önemli bir bölümüne sahip olmasý ve 

TMMOB 38. OLAĞAN GENEL KURULU 
SONUÇ BİLDİRGESİ

27-30 Mayýs 2004 / Ankara
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bu kaynaklarýn ABD tarafýndan ele geçirilme çabasýdýr.Ýþte 
bu bilinçle mühendis, mimar ve þehir plancýlarý savaþý dur-
durmak için gösterdikleri çabanýn devamý olarak Irak'ýn 
iþgaline,Irak halkýnýn katledilmesine-zulme uðratýlmasýna 
ve aþaðýlanmasýna karþý durmaktadýr. 

Ülkemizde uygulanan ekonomik programýn temel felse-
fesini dünyada yaþanan bu geliþmelerden baðýmsýz olarak 
deðerlendirmek mümkün deðildir. Türkiye, 1980'li yýllardan 
itibaren uluslararasý sermayenin yukarýda sözü edilen talep-
lerine uygun olarak enerjiden haberleþmeye, eðitimden 
saðlýða, tarýmdan sosyal güvenliðe kadar hemen tüm alan-
larda yapýsal bir deðiþim programýna tabi tutulmaktadýr. 
Ülkemizde de giderek artan bir ivmeyle sanayi yatýrýmý 
azalmakta, iþsizlik oraný büyümekte, çýkan krizlerin sýk ve 
dayanýlmaz boyutlarý yoksullaþma sürecini kronik hale getir-
mektedir. Son dönemlerde ekonomik göstergelerde gözlenen 
iyileþmelerin temelinde yatýrým, teknolojik geliþmeler gibi 
nedenler deðil iþ gücü üzerindeki baskýlar yer almaktadýr. Bu 
çerçevede istihdam daralmakta, iþsizlik artmakta ve ücretler 
gerilemektedir. Bu durumdan mühendisler de büyük çapta 
olumsuz olarak etkilenmektedir. AB'ne üye olma sürecinde, 
gümrük birliðine geçiþte olduðu gibi, uyum paketi yürürlüðe 
konmakta, sanayi tesisleri Avrupa'nýn taþeronu olarak düþük 
katma deðerli ürünlerle ihracata zorlanmaktadýr. Teknoloji 
düzeyini artýracak, AR-GE çalýþmalarýný hýzlandýracak, yeni 
ürün veya ürün geliþtirmeye dayalý bir araþtýrma politikasý 
saptayacak, mühendisleri verimli, üretken ve söz sahibi 
kýlacak bir yapýlanmaya engel olunmaktadýr.

Siyasal iktidarlarýn biat eden tutumlarý nedeniyle ülke-
miz, emperyalizmin küresel ölçekte yürüttüðü yeniden 
yapýlanma süreçlerine en hevesli uyum gösteren ülkelerden 
biri konumuna sürüklenmektedir. Dünya Ticaret Örgütü, 
Dünya Bankasý ve IMF gibi örgütlerin direktifi ve denetimi 
altýnda uygulanan yapýsal uyum politikalarý ve ekonomik 
politikalar ile ülkemiz kaynaklarý talan edilmekte ve 
sömürgeleþtirilmektedir. Hizmet Ticareti Genel Antlaþmasý 
(GATS) ile genel olarak bütün kamusal hizmet alanlarý 
piyasalaþtýrýlarak Türkiye hükümetinin verdiði sýnýrsýz 
taahhütlerle yabancý sermayenin istilasýna açýlmakta; özel 
olarak GATS Antlaþmasýnda Uzmanlýk Gerektiren Hiz-
metler kapsamýnda deðerlendirilen mühendislik mimarlýk 
hizmetlerinin de bugün dünya pazarýnýn yüzde 72'sini elinde 
bulunduran 4 büyük emperyalist ülkenin kontrolüne geçmesi 
süreci iþlemektedir.Bu nedenle mühendis, mimar ve þehir 
plancýlarýnýn yaþamýmýzý ve geleceðimizi planlama süreçlerin-
den koparýlýþýmýza karþý mücadelesi önümüzdeki gündemin 
yine deðiþmez maddelerinden birisi olmaktadýr. 

Ýçinde yaþadýðýmýz dönemde, emperyalist sistemle eklem-
lenme doðrultusunda dayatýlan, Petrol, Doðalgaz, Enerji 
Piyasalarý, Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri ve Serbest Bölgeler, 

Doðrudan Yabancý Yatýrýmlar Yasasý, Ýhale Yasasý gibi birçok 
yeni yasa çýkarýlýyor. ABD, AB, DTÖ ve uluslararasý finans 
kuruluþlarý tarafýndan dikte edilen, bu sömürgeleþtirme yasa 
larýný tamamlamak üzere Maden, Kamu Yönetimi ve Yerel 
Yönetimler ile Personel Rejimi yasalarý da çýkarýlmak üze-
redir. Sermaye dolaþýmýnýn ve hizmet sektörleri ticaretinin 
serbestleþtirilmesi, bunlarýn önündeki engellerin kaldýrýlmasý, 
ulusal sýnýrlarýn yok edilmesi, kamu yönetimi ve denetiminin 
daraltýlmasý, refleksinin yok edilmesi, doðal zenginliklerimizle 
ilgili yetkilerinin yerel yönetimlere devredilmesi, özelleþtirme 
ve serbest piyasa yöntemleri ile elden çýkarýlmasý, devletin 
planlama, yönlendirme ve denetleme iþlevlerinden ve "sosyal 
devlet"ten uzaklaþtýrýlmasýný hedefleyen bu yasalar, mühen-
dislik, mimarlýk uygulamalarýný da birçok alanda doðrudan ve 
olumsuz etkileyecek hükümler içermektedir.IMF ve sermaye 
çevrelerinin deðil halkýn çýkarý için yasa çýkarýlmasý talebini 
bunun için sahipleniyoruz ve yükseltiyoruz.

IMF'nin 6.gözden geçirme þartý olarak dayatýlan Kamu Yö-
netimi Temel Kanun Tasarýsý ülkeyi pazar, devleti tüccar, 
vatandaþý müþteri olarak tanýmlamaktadýr. AKP hükümeti 
tarafýndan hazýrlanan kanun tasarýsý tercihini sosyal devlet 
yerine düzenleyici devlet ilkesinden yana yapýyor. Düzenle 
yici devleti yaratmanýn ilk þartý ise, devletin mal ve hizmet 
üreten, daðýtan, yöneten tüm kurum ve mekanizmalarýný 
tasfiye etmek, devletin bu tür kurumlaþmaya gitmesini 
yasaklamaktan geçiyor. Bu çerçevede kýrsal kesime hizmet 
veren Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü kapatýlýyor. Kamu 
Yönetimi Temel Kanun Tasarýsý ile bugüne kadar yapýlan 
özelleþtirmelerin önündeki hukuksal engeller tamamen 
kaldýrýlmak, toplum, piyasanýn eþitsiz koþullarýna mahkum 
edilmek isteniyor. Ancak, hepimiz çok iyi biliyoruz ki geçmiþ 
özelleþtirme uygulamalarýnýn tümüne yakýn bölümü ayný 
zamanda yolsuzluk, kötü kullaným ve sözleþme koþullarýna 
uymama örnekleriyle doludur. Bütün bu uygulamalara 
yaratýlan en önemli gerekçe olarak ülkemizde devletin bü-
yük olduðu, bu nedenle bütçe açýklarýnýn sürekli arttýðý, bazý 
kurumlarýn kapatýlarak devletin küçültülmesi gerektiði ifade 
edilir. Devletin küçültülmesinden söz edenler ülkemizdeki 
kamu harcamalarýnýn OECD ve AB ülkelerindeki kamu 
harcamalarýnýn çok çok altýnda olduðu gerçeðini gizledikle-
ri gibi, ülkemizdeki kamu harcamalarýnýn yüzde 40'ýnýn faiz 
harcamalarý olduðu gerçeðini de, faiz ödemelerinin GSMH'ya 
oranýnýn da çok yüksek olduðu gerçeðini de gizlemektedir-
ler. Bu nedenlerle Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý 
TBMM gündeminden derhal geri çekilmelidir.

Ülkemizde faizlerin düþtüðünü, ödemeler dengesinin rayýna 
oturduðunu, kapasite kullanýmýnýn büyüdüðünü, IMF 
programýna uyulduðunu söyleyen Hükümet ve sermaye çev-
releri, çizdikleri pembe tablolarla halký avutmaya çalýþýyorlar. 
Oysa, iþsizliðin, açlýðýn, yoksulluðun arttýðý, yurt dýþýna göç 
ve özellikle beyin göçünün hýzlandýðý Türkiye'de; 20-24 yaþ 



16 

Haziran-Temmuz 2004/Sayı 96

BİRLİK
haberleri

Haziran-Temmuz 2004/Sayı 96

BİRLİK
haberleri

17 

Haziran-Temmuz 2004/Sayı 96

BİRLİK
haberleri

Haziran-Temmuz 2004/Sayı 96

BİRLİK
haberleri

arasýndaki gençlerden lise mezunlarýnýn yüzde 45'i, üniversite 
mezunlarýnýn yüzde 32'i iþ bulamamakta, iþsiz mühendis ve 
mimarlarýn sayýsý yüz binlere ulaþmaktadýr. Son üç yýl içinde 
iþsiz sayýsýnýn iki katýna çýktýðý Türkiye, OECD ülkeleri içinde 
iþsizliðin en yüksek yaþandýðý dördüncü ülke konumundadýr. 
Bu süreçte, ülkemizdeki kamu yatýrýmlarý da önemli ölçüde 
azalmýþ, 2004 yýlý bütçesinde %4'e düþürülmüþtür. Ayrýca 
özel sektörde ücretli olarak çalýþan üyelerimizin çoðunluðu iþ 
güvencesinden yoksun ve yoksulluk sýnýrý altýndaki ücretlerle 
istihdam edilmektedir.

AKP iktidarý döneminde de, ülkemizde temel insan haklarý, 
ifade ve düþünce özgürlüðüne yönelik ihlallerin sürdüðünü 
görmekteyiz. Avrupa Birliði'ne uyum çerçevesinde çýkarýlan 
yasalarýn kaðýt üzerinde kaldýðýna dair en somut örnek Ýnsan 
Haklarý kuruluþlarýnýn 2003 Yýlý raporlarýdýr. 2003 Türkiye 
Ýnsan Haklarý Ýhlalleri Raporunda; 818 kiþinin gözaltýnda 
iþkence ve kötü muameleye maruz kaldýðý, 458 kiþinin top-
lumsal gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 
dövülerek yaralandýðý, son bir yýl içinde 23 kitap, 10 gazete-
nin toplatýlarak yasaklandýðý, 12 konser, 5 tiyatro oyunu, 5 
film gösterimi ve 1 kitap fuarýna izin verilmediði, 2003 yýlýnda 
düþüncelerini ifade eden 155 kiþi hakkýnda soruþturma 
açýldýðý, yine son bir yýl içinde düþüncelerini ifade edenlere 
karþý açýlan 172 davada 882 kiþi hakkýnda 3545 yýl 3 ay ha-
pis cezasý istendiði ve bugüne kadar cezaevlerinin olumsuz 
koþullarýný protesto etmek üzere 107 kiþinin açlýk grevleri 
nedeniyle öldüðü söz konusu raporda ifade edilmiþtir. 

Bugün, ülkemizde milli güvenlik gerekçesiyle þiþe camda 
çalýþan iþçilerin grev haklarý engelleniyorsa, kürt sorununa, 
demokratik bir açýlým saðlamak yerine dar bir güvenlik soru-
nu çerçevesiyle bakýlýyor, parti kapatma davalarý ile siyaset 
yapmanýn önüne engeller konuluyorsa, insanca yaþam ve 
grevli toplu sözleþmeli sendikal haklarý için seslerini yük-
selten kamu çalýþanlarý sürgün ve baskýlarla karþýlaþýyorsa, 
Üniversitelerin bileþenleri yok sayýlýyor- YÖK'e karþý de-
mokratik ve özerk bir üniversite talebini ifade etmek isteyen 
öðrenciler biber gazlarý ve coplarla susturulmak isteniyorsa, 
59. Hükümetin de, demokratikleþme adýna daha önceki hü-
kümetlerden farklý bir uygulamasýnýn olmadýðýný ve bunlarýn 
bir sistem sorunu haline geldiðini açýkça görmekteyiz.

59. Hükümetin siyasi kadrolaþma konusundaki ýsrarcý giriþimi 
ve çabalarý, Kamu Kurumlarýný siyasal yandaþlarýyla yağmala-
mayı, þekillendirmeyi ve bu kurumlarýn mevcut özerkliklerini 
bile daha geri noktalara götürecek tarzda yasal düzenleme-
lerle yok etmeyi hedeflemektedir. Birçok Bakanlýkta ve bu 
Bakanlýklara baðlý Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda kendi 
siyasal kadrolarýna yer açmak için yüzlerce çalýþan görevle-
rinden uzaklaþtýrýlmakta veya sürgüne gönderilmektedir. 

Günümüzde sanayinin temel rekabet unsuru bilim, teknoloji 
ve inovasyon yeteneði olduðundan TÜBITAK'ýn bu konu-

lardaki  çalýþmalarýný sürdürebilmesi için gerekli kaynaklarýn 
yaratýlmasý gerekirken, AKP hükümeti TÜBITAK'a siyasal 
müdahalelerde bulunmayý görev bilmiþtir. 1963 yýlýnda bilim 
ve teknoloji alanýnda araþtýrma ve geliþtirme çalýþmalarýnýn 
desteklenmesi ve koordinasyonu görevlerini üstlenmek üze-
re kurulan, idari ve mali özerkliðe sahip olan TÜBITAK, 
hükümetin müdahaledeki ýsrarý ve çýkarmýþ olduðu yasa ile 
tahribata uðratýlmýþ, bazý birimlerinin özelleþtirilmesi ve bu 
özelleþtirmelerle birlikte kurumda personel kýyýmýna gidil-
mesi tahribata kalýcý ve derinleþen boyutlar katmaktadýr. 
Geliþmeler AKP iktidarýnýn bilimsel ortam ve oluþumlarý 
daraltma sinsiliðini artýk gizleme gereði duymaksýzýn açýða 
vurmakta olduðunu göstermektedir.

Bugün yapýlanma programý adý altýnda "Tarým Reformu" 
baþlýðý ile dayatýlan ve IMF, Dünya Bankasý ve DTÖ is-
tekleri doðrultusunda hýzla gerçekleþtirilen Tütün, Þeker, 
Tarým Satýþ Kooperatif Birlikleri yasalarý gibi bir takým yasal 
ve yönetsel düzenlemeler sonucu, ülkemizde tarýmsal üre-
tim kýsýlmakta, üretim-iþletme-pazarlama alanýnda yabancý 
sermaye egemen olmaktadýr. Üreticiler ve küçük köylüler 
üretim alanýndan çekilerek ucuz iþgücü kaynaðý, tüketiciler 
konumuna getirilmektedir. Tarýmsal KÝT'ler sonrasý tarýmsal 
kamu yönetimi daðýtýlmakta, kamusal hizmet alanlarý özel 
sektöre açýlmaktadýr. Ulusal çýkarlarýmýza aykýrý bu sürecin 
sonu açýktýr, bu da baðýmlýlýktýr, net dýþ alýmcý bir ülke 
konumuna düþmektir. Bu olumsuz süreç üretimi ve üreti-
ciyi destekleyen politikalarla durdurulmalý, tarým gerçek ve 
stratejik bir sektör olarak yeniden planlanmalý, ulusal tarým 
politikalarý  uygulamaya konmalýdýr. Köy Yasasý ve Tapu 
Yasasý'nda yapýlan deðiþikliklerle yabancýlara tanýnan mülk 
edinimi olanaðý ortadan kaldýrýlmalýdýr. Hazine arazileri ile 
birlikte tarým alanlarýmýzýn da yabancýlara satýþý önlenme-
lidir.

12 Eylül darbesinin ardýndan 1981 yýlýnda kurulan YÖK ile 
ülkemizin bilim ve demokrasi güçleri aðýr baský koþullarý ile 
karþý karþýya býrakýlmýþlar ve üniversitelerimiz uzun yýllar 
içinde bilimsel kimliklerini ve yönetsel özerkliklerini önemli 
ölçüde yitirmiþlerdir. Bugün kâr amaçlý bir piyasa etkinliði 
haline getirilmek istenen eðitim sistemimizin yaþadýðý en 
büyük açmaz, tohumlarý 1980'de atýlan neo-liberal devlet 
anlayýþýndan kaynaklanmaktadýr. Son 20 yýla damgasýný vu-
ran bu yeni liberal politikalarýn ýþýðýnda devlet; eðitim hizme-
tini sýrtýnda bir kambur gibi görmeye baþlamýþ ve bütçeden 
ayýrdýðý payý her yýl azaltýrken, eðitim sistemi piyasa, verim-
lilik, rekabet, kâr ve maliyet terimleriyle düþünülen, eðitime 
ve bilgiye piyasada pazarlanabilme kapasitesi edinmek için 
ihtiyaç duyulan bir yapý olarak bakýlmýþtýr. Bugün her insan 
için vazgeçilmez olan nitelikli eðitim alma hakký, eðitimin 
küresel kapitalizmin ihtiyaçlarý doðrultusunda ticarileþmesi 
sonucu, parasý olanýn faydalanabileceði bir meta haline geti-
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rilmek istenmektedir. Bugün içinde yaþadýðýmýz bir gerçeklik 
olarak, son 20 yýla damgasýný vuran YÖK sistemi altýnda 
üniversiteler akademik özgürlükten, yönetsel özerklikten ve 
toplumsal sorumluluktan uzaklaþmýþ, üniversiteler bilimsel 
kimliklerini ve temel deðerlerini giderek yitirmiþlerdir. Bugün 
üniversitelerin ana bileþenlerine söz hakký tanýmaksýzýn üni-
versite üzerine sürdürülen tartýþmalarda ön plana çýkan öge 
üniversite üzerindeki hegemonyanýn yeniden þekillenmesine 
aittir. Tartýþmalar, üniversite sorununu çözmeye yönelik 
olmadýðý gibi, var olan sorunlarýn daha da derinleþmesine 
neden olacak nitelikte bir alana doðru evrilmektedir. 

Tüm bu geliþmeler ýþýðýnda, YÖK sistemi ile yaratýlmýþ olan 
emekçilerin ve yoksullarýn eðitim haklarýnýn kaldýrýlmasýna 
karþý, parasýz kamusal bilimsel ve demokratik eðitim 
hakkýnýn savunulmasýna yönelik olarak; bizler üniversitele 
rin, üniversite bileþenlerine ait olduðu bilinciyle; üniversite 
bileþenlerinin vermiþ olduklarý mücadeleye destek verecek ve 
ortak taleplerimiz için bir arada yürüyeceðiz. Unutulmamalý 
ki üniversitelerin gerçek sahipleri üniversitelere hakim ol-
maya çalýþan YÖK, AKP veya sermaye deðil, üniversite 
bileþenleridir. Yani öðretim üyeleri, üniversite çalýþanlarý 
ve üniversite öðrencileridir. Yapýlacak yüksek öðretim 
reformu, bilim özgürlüðünün güvence altýna alýnmasýný 
ve üniversitelerin özerk, katýlýmcý, laik, çaðdaþ bir yapýya 
kavuþturulmalarýný, Üniversitelerin hedeflerini saptayýp 
gerçekleþtirebilmeleri ve bu süreçte iktidarlarýn siyasi mü-
dahale alaný olmaktan kurtarýlabilmeleri için akademik, idari 
ve mali özerkliðin saðlanmasýný getiriyor olmalýdýr. 

Son 20 yýldýr ülkemizin enerji politikalarýna iliþkin iki 
önemli konunun altýný çizdik. Birincisi kamusal bir hizmet 
anlayýþý içerisinde planlamanýn önemi, ikincisi ise kendi 
kaynaklarýmýza ve insan gücümüze dayalý ulusal bir enerji 
politikasý oluþturulmasýnýn gerekliliði. Bugün ülkemizde baþta 
enerji ve iletiþim olmak üzere tüm stratejik temel altyapý 
hizmetlerinin özelleþtirme adý altýnda hýzla tasfiye edildiði bir 
süreci yaþýyoruz. Bu uygulamalarýn ülkemizin ihtiyaçlarýndan 
baðýmsýz IMF ve Dünya Bankasý gibi kuruluþlarýn direktifleri 
ile siyasal bir tercih olarak dayatýldýðý görülmektedir. Enerji 
alanýnda yaþamakta olduðumuz sorunun kaynaðý, enerji 
sektöründe yapýsal deðiþim programý adý altýnda uygulanan 
özelleþtirme politikalarýnýn kendisidir. 

Enerji alanýnda yolsuzluklarýn üzerine kararlýlýkla gidilmeli, 
Beyaz Enerji operasyonuyla baþlayan ve DDK raporuyla bir 
kez daha açýða çýkan yaðma-talan ve rüþvetin siyasi ve idari 
sorumlularý yargý önünde hesap vermelidir.Son yirmi yýla 
damgasýný vuran özelleþtirme politikalarýnýn sonuçlarý bu 
kadar ortadayken, üretim santralleri ve daðýtým þebeke- 
lerinin hýzla özelleþtirileceðine dair bakanlýk politikalarý 
terk edilmelidir.Ulusal kaynaklarýmýzý öne çýkaran, özel-

likle yenilenebilir enerji kaynaklarýmýzý devreye sokan bir 
üretim politikasý izlenmelidir. Enerji sektörünün tahrip 
edilen kamusal altyapýsý yeniden oluþturulmalý, bakanlýk 
ve baðlý kuruluþlarýnýn, merkezi bir planlama içerisinde, 
koordinasyonu saðlanmalýdýr.Enerji alanýndaki tüm kamu 
kurumlarýnýn bütçeleri arttýrýlmalý, üretim santralleri ve 
daðýtým þebekelerimizin iþletme sorunlarý giderilerek ve-
rimlilik saðlanmalýdýr. Özelleþtirme yapýlacak gerekçesiyle 
kendi kaderine terkedilmiþ, bakým-onarým-yenileme faali-
yetleri yapýlmayan daðýtým þebekelerinin iyileþtirilmesine 
yönelik olarak, baþta TEDAÞ Müessese Müdürlüklerinin 
teknik eleman sayýsý arttýrýlmalý, bakým-onarým ve yenileme 
faaliyetlerine gereken önem verilerek enerjideki kayýplar ve 
kaçaklar giderilmelidir.

Ülkemizde neo liberal politikalarýn gereði olarak demiryollarý 
sektöründe "yeniden yapýlanma adýna" kamunun paylarý 
azaltýlmýþ ve özelleþtirmeye gidilmiþtir. Ancak özelleþtirmeler 
demiryollarýnýn güvenli ve ucuz olma gibi özelliklerini eroz-
yona uðratmaktadýr. Artan fiyatlar, artan kazalar, yerel ve 
merkezi hükümet kaynaklarýnýn özel sektöre akýtýlmasý ve bu 
þekilde ekonominin genelinde ciddi hasarlara yol açan kayýt 
dýþý sektörün özendirilmesi, tekelleþme, iþsizliðin artmasý, 
çalýþan sayýsýnýn azaltýlmasý, esnek çalýþma biçimleri, iþgücü 
kalitesinin düþürülmesi, çalýþanlarýn ücretlerinin düþmesi, 
çalýþma sürelerinin uzamasý, dünya demiryollarýndaki "yeni-
den yapýlanma"nýn sonuçlarýdýr. Yeni yatýrýmlar, yeni hatlar, 
hýzlý trenler sektördeki olumlu ve yeni geliþmelerdir. Ancak 
bunlar demiryollarýnda ticari kâr uðruna alt-yapý ve iþletmeyi 
birbirinden ayýrarak yürütüldüðü için ciddi problemlere yol 
açmaktadýr. Ülkemizde uzun bir süreden beri karayolu 
taþýmacýlýðýna verilen önem diðer taþýma türlerinin ihmal 
edilmesine yol açmýþ, ekonomik olmayan, irrasyonel yatýrým 
kararlarýyla ülkemizde dengesiz ve çarpýk bir ulaþým sistemi 
geliþtirilmiþtir. Tamamen dýþa baðýmlý, çevre ve kültürel 
dokuyu tahrip eden bu çarpýk sistem artan trafik kazalarý 
nedeni ile de telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi 
kayýplara yol açmýþtýr.

Bu dönemde diðer iktidarlardan geri durmayan AKP iktidarý 
Orman Yasasý, kamu arazilerinin satýþý, 2B gibi yasalarla 
nefes alanlarýmýzý daraltmaya çalýþtý. Iþ Yasasý ile esnek ve 
kuralsýz çalýþmayý yasal hale getirdi, ödünç iþçi adý altýnda, 
iþçilerin mal alýr satýlýr gibi baþka iþverenlere kiralanmasýnýn 
önü açýldý. Emsal iþçi tanýmlamasý ile sendikalarý iþlevsiz- 
leþtirildi, telafi çalýþmasý adý altýnda fazla mesaileri kaldýrdý, 
kýsmi çalýþma adý altýnda ücretsiz izini, alt iþveren tanýmý 
ile taþeronlaþtýrmayý yasal hale getirdi. Endüstri bölgeleri, 
doðrudan yabancý yatýrýmlar, yabancýlarýn çalýþma izinleri 
gibi yasalarla, yabancýlarýn kendi teknik kadrolarýyla hiçbir 
makamdan onay ve izin almadan istediði alanda istediði yerde 
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yatýrým yapmasýnýn, mevcut tesisleri satýn almasýnýn, ortaklýk 
kurmasýnýn önünü açtýlar. Yabancý yatýrýmlarda izin ve onay 
sistemini, bilgilendirme sistemine dönüþtürdüler. Yabancý 
yatýrýmcýlarýn Türkiye'de faaliyetlerinden doðan net kârý, 
temettüyü satýþ tazminat bedellerini yurt dýþýna serbestçe 
transfer edebilmesini saðladýlar. Siyasal iktidarlar bu borç 
yükünden kurtulabilmek için çýkýþ yolunu, yýllarýn birikimi 
olan kamu kuruluþ ve tesislerinin uluslararasý sermayeye ha-
raç mezat satýlmasýnda görmektedir. Bu anlayýþlarla yapýlan 
özelleþtirmeler kamu alanlarýnýn talanýný hýzlandýrmakta 
vurgun ve soygun düzenini öne çýkarmaktadýr.

Ülkemizde sýkça görülen  doðal afetlere karþý insanlarýn 
bilinçlendirilmesi, önlemlerin önceden alýnmasý can ve 
mal güvenliði açýsýndan önem taþýmaktadýr. Ülkemiz eko-
nomisinin lokomotifi olarak görülen Marmara Bölgesi için 
bile, olasý deprem tehlikelerine karþý siyasal iktidarlarýn 
gösterdiði  duyarsýzlýk, deprem konusundaki politikalarýn 
kaderci bir anlayýþa terk edildiðini açýkça göstermektedir. 
Doðal afetlerin günlük yaþamýmýzdaki etkilerini en aza in-
direbilmek için önceden tedbir almak, teknolojik olanaklar 
dahilinde öngörülerde bulunmak gerekmektedir. Depremler, 
iktidarlarca kaderin cilvesi olarak gösterilmekte, sorunun 
bilimsel temellere dayalý ulusal bir politikanýn saptanmasýyla 
çözülebileceði gerçeði gizlenmektedir. Bu iktidar da bu alana 
iliþkin herhangi bir olumlu çalýþma yürütmediði gibi Yapý 
Denetimi Yasasý'ný, TMMOB ve Odalarýn tüm uyarýlarýna 
raðmen bilimsel gerçeklikten uzak bir anlayýþla hazýrlayarak, 
yapý denetimini ticarileþtirerek, meslek odalarýný denetim 
süreçlerinden dýþlayarak, halkýmýzýn mal ve can güvenliðini 
tehlikeye atmaya devam etti. 

Öte yandan toplumumuzu oluþturan bütün kesimlerin 
yaþamlarýný sürdürebilmeleri için gerekli olan gýdalarýn 
üretimi, tüketimi ve denetlenmesine iliþkin Gýda Yasasý 
TMMOB'ne baðlý Ziraat Mühendisleri, Kimya Mühendisleri 
ve Gýda Mühendisleri Odasý'nýn önerileri dikkate alýnmadan 
yasalaþtýrýlmýþtýr. Bu Yasa'nýn içeriði devletin en temel 
yükümlülüðü olan kamu adýna denetimi özelleþtirmekte 
ve gýda bankasý adýna oluþturulacak bir kurum adýyla keyfi 
uygulamalara zemin hazýrlamaktadýr. Ýçerik bakýmýndan biri-
birileriyle çeliþkili maddelerle dolu olan bu Yasa, alýþýlageldiði 
üzere yine halkýn çýkarlarý için deðil, sermayenin çýkarlarý 
için hazýrlanmýþtýr.

Kýsacasý, yýllardan beri görev yapan tüm siyasal iktidarlar, 
biz mühendislerin varlýk nedeni olan sanayileþmeden ve 
yatýrýmlardan vazgeçtiler. Küresel sermayenin politikalarýný 
harfiyen uyguladýlar "Bütün bu olumsuzluklarýn sorumlusu 
yýllardýr uygulanan IMF politikalarýdýr; çözüm emekten yana, 
üretimi, yatýrýmý, kalkýnmayý, bilimi, teknolojiyi, demokrasiyi, 
ülke potansiyelini harekete geçirmeyi eksenine koyan bir 
proðramý yaþama geçirmektir" diyen Birliðimiz ve benzeri 

tüm demokratik oluþumlarýn sesine kulaklarýný týkadýlar. 
Üretim ekonomisi yerine, rant ve borç ekonomisini esas 
aldýlar. Kamu bankalarýnýn ve halkýmýzýn tasarruflarýnýn 
hortumlanmasýna çanak tuttular. Bütçelerde yatýrýma, 
istihdama, çalýþanlara, eðitime, saðlýða, sosyal güvenliðe ve 
diðer toplumsal hizmetlere ayýrdýklarý payý her geçen gün 
azalttýlar. Demokratik oluþumlarýn hak arama çabalarýný 
anti-demokratik uygulamalarla bastýrmaya çalýþtýlar.

TMMOB, bu Genel Kurulunu 50.yýlýna varmýþ olmanýn 
gururu ile yapmaktadýr.Bu 50 yýl boyunca bilim ve tekno-
lojinin insanlarýmýzýn yaþamýna yansýtýlmasý ve bu alanlarýn 
kamu çýkarý gözetilerek denetlenmesi çalýþmalarýný aralýksýz 
sürdürmüþtür. Ancak ne var ki bu 50 yýllýk süreç aske-
ri darbeler,sað siyasi iktidarlar altýndaki siyasi çatýþma 
ortamlarý, baskýlar ve yasaklamalar ortamýnda kýsýrlaþan 
ülkemiz demokrasisi ve örgütlenme kýsýtlýlýklarý altýnda 
geçirilmiþtir. Bütün bu olumsuzluklar içinde bile TMMOB, 
özellikle 1970'lerden bu yana, ülkemizin kalkýnma ve sanayile
þmesinde,imarýnda bilim ve teknoloji politikalarýnýn önemine 
vurgu yapan, kamu yararý ve adil paylaþýmdan yana yurtseve-
r,toplumcu bir çizgiyi savunan çalýþmalarýný ve mücadelesini 
sürdüregelmiþtir. Bütün bu süreç içerisinde söylediklerinin 
haklılığı ve doğruluğu ilerleyen zaman dilimlerinde defalarca 
kanýtlanmýþtýr.

50 yýllýk deneyim ve bilgi birikimimiz ýþýðýnda günümüzün 
yüklü gündemi ve sorunlarý deðerlendirildiðinde; mesleki, 
demokratik, kitle örgütü olmanýn sorumluluðuyla hareket 
ederek çaðdaþ, baðýmsýz, demokratik ve sanayileþen bir 
Türkiye özlemiyle, üyelerimizin sorunlarýnýn toplumun 
sorunlarýndan ayrýlamayacaðý bilinciyle, halktan ve emek-
ten yana tavýr alan, bu doðrultuda politikalar üreten ve 
mücadele veren bir TMMOB'ne  üyelerimiz ve halkýmýzýn 
ihtiyacý devam etmektedir. TMMOB toplumsal muhalefetin 
odaðýnda yer alarak yürüyüþüne devam edecektir.

Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði, önümüzdeki 
dönemde de, Odalarý ve üyeleriyle birlikte karar alma, bir-
likte üretme, birlikte yönetme, birlikte uygulama ilkesiyle 
hareket ederek ülkemizdeki ve dünyadaki emek güçleriyle 
dayanýþma içinde baðýmsýzlýkçý, eþitlik ve özgürlükçü, barýþ ve 
dayanýþmacý bir Türkiye ve Dünya için çalýþmalarýný sürdü-
recektir. Genel Kurulun hemen ertesinde yapýlacak NATO 
Zirvesi vesilesiyle, Nato-militarizm-emperyalizm-savaþ-iþgal 
karþýtý; barýþ, dostluk, halklarýn kardeþliðinden yana bütün 
etkinliklerin içerisinde aktif olarak yer alacaktýr.
BAÐIMSIZ, DEMOKRATÝK, ÇAÐDAÞ BÝR TÜRKÝYE 
ÝÇÝN,  TMMOB'NÝN 50.YILINDA
SELAM OLSUN ÜLKEMÝZÝN VE DÜNYA'NIN AYDIN-
LIK GELECEÐÝNE SAHÝP ÇIKANLARA!

YAÞASIN TMMOB 
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Çevre Mühendisleri Odasý 
Asýl   : Tezcan Eralp Abay
Yedek: Halil Gezer, Korhan Altýndal
Elektrik Mühendisleri Odasý 
Asýl   : Hüseyin Yeþil
Yedek: Olgun Yurt, Haþim Aydýncak
Fizik Mühendisleri Odasý 
Asýl   : Ekrem Poyraz
Yedek: Hikmet Yüksel, Casim Aðca
Gemi Mühendisleri Odasý 
Asýl   : Tuncay Þenyurt
Yedek: Hakan Aydoðdu
Gemi Makina Ýþl. Mühendisleri Odasý
Asýl   : Hakan Günay
Yedek: Erdal Angýlý
Gýda Mühendisleri Odasý 
Asýl   : Berrin Þenöz
Yedek: Esef Özat, R. Petek Ataman
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý
Asýl   : Nail Güler
Yedek: Reþat Ünal, Zeki Karahan
Ýç Mimarlar Odasý 
Asýl   : Nilgün Çarkacý
Yedek: B. Burak  Kaptan, Iþýk Örsel
Ýnþaat Mühendisleri Odasý 
Asýl   : Selçuk Uluata
Yedek: Mustafa Çobanoðlu, Nevzat Ersan
Jeofizik Mühendisleri Odasý 
Asýl   : Oðuz Gündoðdu
Yedek: Melih Baki, Þevket Demirbaþ
Jeoloji Mühendisleri Odasý 
Asýl   : Ýbrahim Vardal
Yedek: Çetin Kurtoðlu, Ýsmet Cengiz

38. DÖNEM KURULLARI

Kimya Mühendisleri Odasý 
Asýl   : Alaeddin Aras
Yedek : Erdemir Fidan, H. Ýbrahim Gümüþ
Maden Mühendisleri Odasý 
Asýl   : Serdar Ömer Kaynak
Yedek: Necmi Ergin, Adil Aytekin
Makina Mühendisleri Odasý
Asýl   : Mehmet Soðancý
Yedek:  Elif Öztürk, S. Melih Þahin
Metalurji Mühendisleri Odasý
Asýl   : Cemalettin Küçük
Yedek: Hüseyin Savaþ, Z. Güner Akad
Meteoroloji Mühendisleri Odasý
Asýl   : Ýsmail Küçük
Yedek: Mustafa Diren, A. Erhan Angý
Mimarlar Odasý 
Asýl   : M. Sabri Orcan
Yedek: Saltuk Yüceer
Petrol Mühendisleri Odasý 
Asýl   : A. Rýza Tanrýverdi
Yedek: Hakan Acar, Þenþoy Sener
Peyzaj Mimarlarý Odasý 
Asýl   : A. Betül Uyar
Yedek: Rahime Akbaş, Songül Top
Şehir Plancıları Odası
Asıl   : M. Remzi Sönmez
Yedek: Eser Atak, Yaser Gündüz 
Tekstil Mühendisleri Odası 
Asıl   : Selçuk Nazlıay
Yedek: -  
Ziraat Mühendisleri Odası 
Asıl    : Baki Remzi Suiçmez
Yedek : Ahmet Şeren, Kamil Bayram

TMMOB 
YÜKSEK ONUR KURULU
Şevket Akdemir, (Ziraat M.O)
Sırdaş Karaboğa, (Elektrik M.O)
Ü. Nevzat Uğurel, (Şehir Pl. O.) 
Murat Gökdemir, (İnşaat M.O)
Mustafa Asar, (Makina M.O) 

Yedek Üyeler
Mehmet Ekmekçi, (Jeoloji M.O)
Ertuğrul Ünlütürk, (Çevre M.O)
Orhan Kasap, (Harita ve Kad. M.O)
Tuncer Demiröz, (Maden M.O)
Mahmut Kiper, (Metalurji M.O)

TMMOB 
DENETLEME KURULU
Nadir Avşaroğlu, (Maden M.O)
Hasan Demirel, (İnşaat M.O)
Oya Akkan, (Peyzaj Mim.O) 
Mustafa Özdenir, (Elektrik M.O)
Kirami Kılınç, (Makina M.O) 

Yedek Üyeler
Abidin Tekcan, (Kimya M.O)
Hasan Doğan, (Harita ve Kad.M.O) 
Bayram Sırdaş, (Jeoloji M.O)
R.Sema Alevcan, (Çevre M.O)
Yılmaz Oktay, (Ziraat M.O)

TMMOB 38. DÖNEM 
YÖNETÝM KURULU 

GÖREV DAÐILIMINI YAPTI
TMMOB 38. Olaðan Genel Kurulu'nda seçilen TMMOB 
Yönetim Kurulu 12 Haziran 2004 günlü ilk toplantýsýnda 
görev bölümünü yaparak Yürütme Kurulunu aþaðýdaki gibi 
oluþturmuþtur.

Mehmet Soðancý          Yönetim Kurulu Baþkaný
Oðuz Gündoðdu          Yönetim Kurulu II.Baþkaný
A. Betül Uyar               Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Hüseyin Yeþil               Yürütme Kurulu Üyesi
Ekrem Poyraz               Yürütme Kurulu Üyesi
Alaeddin Aras              Yürütme Kurulu Üyesi
Baki Remzi Suiçmez     Yürütme Kurulu Üyesi

38. Dönem Yönetim Kurulu,
Genel Sekreterlik 
kadrolarýný atadý.

TMMOB Yönetim Kurulu 4 Temmuz 2004 günlü toplantýsýnda 38. 
Dönemde görev yapacak TMMOB  Genel Sekreterliði kadrolarýný 
belirledi. TMMOB Genel Sekreterliði aþaðýdaki gibi oluþtu.

M. Fikret Özbilgin (Maden Mühendisi)         Genel Sekreter
Nebil Hakan Genç (Makina Mühendisi)        Genel Sekreter Yard.
E. Serdar Karaduman (Şehir Plancýsý)           Genel Sekreter Yard.
Ayşegül Bildirici (İnşaat Mühendisi)              Teknik Görevli

31 Temmuz 2004 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında  
kadrosu İnşaat Mühendisleri Odası'nda bulunan Ayşegül Bildirici'nin 
kadrosunun da TMMOB'ne alınmasına karar verildi.   

TMMOB YÖNETÝM KURULU
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ORMAN MÜHENDİSLERİ 
ODASI 

GENEL KURULU YAPILDI
Orman Mühendisleri Odası Genel Kurulu 26-27 Haziran 
tarihleri arası Ankara'da yapıldı. Şube seçim süreçlerinde 
bazı olumsuz gelişmelerin yaşanması sonucu mahkemelere 
intikal eden davalar nedeni ile Genel Kurulu geciken Or-
man Mühendisleri Odası  bu gecikme nedeni ile TMMOB 
Genel Kurulu'na katılamamıştı. 
26 Haziran 2004 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurula 
katılan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı açılışta bir konuşma yaptı. Soğancı konuşmasında 
orman mühendislerinin her zaman sorunlarla boğuştu-
ğunu belirterek," Orman mühendislerinin %90'nı  kamuda  
çalışıyor.  Her  iktidar  değişikliğinde  en  fazla  sürgün  ve  
kıyıma  uğrayan  meslek  gruplarından  birisiniz.  Bu  dönemde  
de  böyle  olmadı  mı?  İşte  başkanın  başına  gelenler. Kim  
bilir  aranızdan  kaç  kişinin  bu  konuda  başı yandı. 
1950'lerden  bu  yana  iktidara  gelen  hemen  tüm  siyasiler,  
ormanları  ve  ormanlık  arazileri  oy  avcılığı  ya  da  yan-
daşlarına  çıkar  sağlama  alanı  olarak  görmüyorlar  mı?  
Bunun  en  canlı  tanıkları  sizler  değil  misiniz?
Bu  ülkede,  bir  Başbakan  pervasızca  “Anayasa’yı  de-
ğiştirecek  çoğunluğum  olsa  ilk  değiştireceğim  maddeler,  
ormanlarla  ilgili  olanlar  olacaktır”  dememiş  midir?  Gene  
bir  başkası  “kızılağaç  kestanelikleri  ormanlık  alanların  
dışına  çıkaracağım”  dememiş  miydi? 
Şimdiki  iktidar  da  ilk  Anayasal  değişiklikleri  Ormancılıkta  
yapmaya  teşebbüs  etmemiş  midir?
Bu  iktidar  da  neler  yaptı! Devlet  Orman  İşletmeciliğini  
özelleştirmeye  açarak,  orman  sınırları  dışına  çıkarılan  
yerleri  satmaya  kalkıştılar. Kamuoyunda  2B  diye  bilinen  
konu... Sonuç: Anayasa  değişikliği  Cumhurbaşkanı'ndan  
geri  döndü.
Sahipli  arazilerdeki  kızılağaçlıklar  ile  aşılı  kestanelikle-
rin  orman  ağacı  sayılmamaları  için  orman  kanununda  
yapılan  değişiklik... Sonuç: Anayasa  mahkemesinden  geri  
döndü."dedi.
Milli  park,  tabiat  parkı,  tabiatı  koruma  alanı  ve  
tabiat  anıtları  gibi  aslında  kesinlikle  korunması  gere-
ken  yerlerin  29  yıllığına  kiralanabilmesi  için  yapılan  
düzenlemeler gibi siyasi iktidarların yanlış uygulamala-
rını bir kez daha vurgulayan TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı konuşmasında; devlet ormancılığı alanındaki 
girişimleri ve fidanlıkların satışını eleştirerek iktidara" 
ORMAN ALANINDAKİ ÖZELLEŞTİRME  İŞLERİN-
DEN  VAZ  GEÇİN.  TÜPRAŞ'TA  DÜŞTÜĞÜNÜZ  
DURUMA  BİR  DE  BURADA  DÜŞMEYİN." çağrısında 
bulundu.

ORMAN  MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU GÖREV 

DAĞILIMINI YAPTI

Orman Mühendisleri Odası Genel Kurulu 26-27 Haziran 
tarihleri arasında Ankara'da yapılan ve Yönetim Kurulu Say-
man Üyesi A. Betül Uyar'ın gözlemci olarak katıldığı Orman 
Mühendisleri Odası Genel Kurulu'nda yapılan seçimler sonu-
cunda oluşan Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
aşağıdaki şekilde görev bölüşümünü yaptı.

Başkan:  Ali KÜÇÜKAYDIN 
II. Başkan Muhammet SAÇMA
Yazman Üye Ümit YILIK  
Sayman Üye Cengiz AKIN  
Üye Salih BÜYÜKTEPE 
Üye Yusuf KANDAZOĞLU 
Üye Talat MEMİŞ  
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TÜRK  MÜHENDİS  VE  MİMAR  ODALARI  BİRLİĞİ
38. DÖNEM

(2004-2006)
ÇALIŞMA PROGRAMI

SUNUŞ
50 yıllık deneyim ve bilgi birikimimiz ışığında günümüzün-
yüklü gündemi ve sorunları değerlendirildiğinde; mesleki, 
demokratik kitle örgütü olmanın sorumluluğuyla hareket 
ederek çağdaş, bağımsız, demokratik ve sanayileşen bir Tür-
kiye özlemiyle, üyelerinin sorunlarının toplumun sorunların-
dan ayrılamayacağı bilinciyle, halktan ve emekten yana tavır 
alan, bu doğrultuda politikalar üreten ve mücadele veren bir 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne üyelerimizin 
ve halkımızın ihtiyacı devam etmektedir. TMMOB top-
lumsal sorumluluğu gereği toplumsal muhalefetin odağında 
yer alarak onurlu  yürüyüşüne  ve  dik  duruşuna   devam 
edecektir. 

TMMOB, bundan  önce  olduğu  gibi,  bundan  sonra  da;  
Odaları ve üyeleriyle; “birlikte karar alma, birlikte üretme, 
birlikte yönetme, birlikte uygulama” ilkesiyle hareket ederek 
ülkemizdeki ve dünyadaki emek ve  demokrasi  güçleriyle 
dayanışma içinde; bağımsızlıkçı, eşitlik ve özgürlükçü, barış 
ve dayanışmacı bir Türkiye ve Dünya için çalışmalarını 
sürdürecektir. 

TMMOB’nin 38. Çalışma Dönemi, başta ABD ve İngiliz 
emperyalizminin ve onun işbirlikçilerinin uygulamalarıyla 
Irak’ta işgallerin ve işkencelerin yaşandığı, Ortadoğu ve 
Yakındoğu coğrafyasını Genişletilmiş Büyük Ortadoğu 
Projesi çerçevesinde yeniden biçimlendirmeye çalıştıkları, 
Dünya genelinde emperyalist tekellerin halkların üstüne 
yeni baskıları hayata geçirmeye çalıştığı, Küba halkının 
temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaması için yeni ambar-
goların uygulandığı, Filistin topraklarında İsrail’in Nazi 
katliamlarını aratmayacak uygulamalarla Filistin halkına 
karşı zulüm uyguladığı,  Türkiye’yi yeniden yapılandırmak 
amacıyla siyasi iktidarlarca hazırlattırılan ve “reform” olarak 
sunulan IMF/Dünya Bankası/DTÖ ve AB isteklerini yansı-
tan yasal ve kurumsal düzenlemelerin yapıldığı bir tarihsel 
süreçte  başlamaktadır.

Küreselleşme; içinde yaşadığımız döneme damgasını vuran 
kapitalizmin çok uluslu şirketler aracılığıyla dünya boyutun-
da kurduğu ekonomik egemenliğin son aşamasıdır. Gelişmiş 
ülkeler, mal, hizmet ve sermayeyi ülkeler arasında olağanüstü 
bir hızla dolaştırarak, gelişmekte olan ülkelerin ekonomisini, 
sanayisini ve çalışanlarını büyük çapta etkilemekte, politik 
ve toplumsal dengeleri bozarak, gelir dağılımını çalışanlar  
aleyhine  kötüleştirmektedirler. Küresel dünyada gelişmiş 

ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurum de-
rinleşmiştir. Spekülatif sermayenin, olağanüstü boyutlara 
ulaşarak üretime yönelik-verimli sermaye yatırımlarını ön-
lediği, işsizliği arttırdığı, neden olduğu ekonomik krizlerin 
yıkıcı etkileri ile çalışanları yoksullaştırdığı açıktır. Özellikle 
son on yılda çalışanların sosyal hakları budanmış, ücretleri 
azalmış, refah düzeyi düşmüş ve tüm ülkelerde en üstte ya-
şayan %5 oranındaki kesim, büyük bir ranta ve sömürü artı 
değerine sahip olmuştur. Küreselleşme aynı zamanda, tekel-
lerin aşırı kâra dayanan birikimi için savaş, gerginlik, çevre 
sorunları, dünya kaynak ve değerlerinin yağması demektir. 
Çok uluslu şirketlerin temel stratejileri ise bu talana karşı 
koymak isteyenleri yok etmektir. Bu amaçla, sendikasızlaş-
tırma, uluslararası tahkim yoluyla, IMF/Dünya Bankası ve 
DTÖ baskısıyla özelleştirme ve rant ekonomisini egemen 
kılma uygulamalarıyla gelişmekte olan ülkelerin gelecekleri  
karartılmaktadır. Bu nedenlerle bu  ülkenin  mühendisleri, 
mimarları ve şehir plancıları  ve  onların  örgütü  TMMOB,  
küreselleşmeye ve onun yansımalarına, özelleştirmelere ve 
rant ekonomisine karşı çıkışını sürdürmektedir. 

ABD emperyalizminin 11 Eylül sonrasında dünyayı he-
gemonyası altına alma hamlesinin parçası olarak Irak’a 
saldırısı ve işgalinin, ABD’nin Ortadoğu’daki düzenleyici 
rolünü arttırdığı ve derin izler bırakan değişikliklere neden 
olduğu açıktır. Biz mühendis, mimar ve şehir plancıları çok 
iyi biliyoruz ki, bölgemizde uzun yıllar içerisinde yaşanan ve 
son dönemde ABD tarafından giderek yoğunlaştırılan ça-
tışma ve gerilimlerin nedeni, ne Ortadoğu’da demokrasinin 
geliştirilmesi, ne kitle imha silahlarının varlığı ne de terörist 
faaliyetlerin engellenmesidir. Esas neden, Ortadoğu’nun, 
dünyadaki enerji kaynaklarının önemli bir bölümüne sahip 
olması ve bu kaynakların ABD tarafından ele geçirilme 
çabasıdır. İşte bu bilinçle mühendisler, mimarlar ve şehir 
plancıları ve  onların  örgütü  TMMOB, savaşı durdurmak 
için gösterdiği çabanın devamı olarak Irak’ın işgaline, Irak 
halkının katledilmesine-zulme uğratılmasına ve aşağılanma-
sına karşı durmaktadır. 

Çalışma  dönemimizin  hemen  başında,  2004 yılında İstan-
bul’da toplanan NATO Zirvesi’nde  ABD  emperyalizmi,  
dünya  egemenliğini  pekiştirme  doğrultusunda  NATO’yu  
“Genişletilmiş  Büyük Ortadoğu Projesi”nde,  savaş  örgütü  
olarak  kullanmanın  hazırlıkları  yapılmış,  Ortadoğu  halkla-
rının  üzerine  ölüm yağdırmak için seferberlik planları ortaya 
konulmuştur. Bu proje, bir yandan Kuzey Afrika’dan Güney  



22 

Haziran-Temmuz 2004/Sayı 96

BİRLİK
haberleri

Haziran-Temmuz 2004/Sayı 96

BİRLİK
haberleri

23 

Haziran-Temmuz 2004/Sayı 96

BİRLİK
haberleri

Haziran-Temmuz 2004/Sayı 96

BİRLİK
haberleri

Asya’ya; tüm Ortadoğu’yu  da  kapsayarak Türkiye’nin de 
içinde bulunduğu bölgede savaş, gözyaşı, işkence, yoksulluk 
ve açlık getirirken diğer yandan, hem bir bölge ülkesi, hem 
de NATO üyesi olan Türkiye’yi bir cephe ülkesi haline ge-
tirip ateşe atacaktır.   Onun  için  mühendisler, mimarlar 
ve şehir plancıları ve  onların  örgütü  TMMOB,  “NATO  
dağıtılsın”  demektedir.

Ülkemizde uygulanan ekonomik programın temel felsefesini, 
dünyada yaşanan bu gelişmelerden bağımsız olarak değerlen-
dirmek olanaklı değildir. Türkiye, 1980’li yıllardan itibaren 
uluslararası sermayenin yukarıda sözü edilen istemlerine 
uygun olarak enerjiden haberleşmeye, eğitimden sağlığa, 
tarımdan sosyal güvenliğe kadar hemen tüm alanlarda ya-
pısal bir değişim programına tabi tutulmaktadır. Ülkemizde 
de giderek artan bir ivmeyle sanayi yatırımı azalmakta, çiftçi 
tarladan uzaklaşmakta, işsizlik oranı büyümekte, çıkan kriz-
lerin sık ve dayanılmaz boyutları yoksullaşma sürecini kronik 
hale getirmektedir. Son dönemlerde ekonomik göstergelerde 
gözlenen iyileşmelerin temelinde üretim, yatırım, istihdam, 
teknolojik gelişmeler gibi nedenler değil, temelde  iş gücü 
üzerindeki baskılar yer almaktadır. Bu çerçevede istihdam 
daralmakta, işsizlik artmakta ve ücretler gerilemektedir. Bu 
durumdan mühendisler de büyük çapta olumsuz olarak et-
kilenmektedir. AB’ne üye olma sürecinde, Gümrük Birliğine 
geçişte olduğu gibi, uyum paketi yürürlüğe konmakta, sanayi 
tesisleri Avrupa’nın taşeronu olarak düşük katma değerli 
ürünlerle ihracata zorlanmaktadır. Teknoloji düzeyini artı-
racak, AR-GE çalışmalarını hızlandıracak, yeni ürün veya 
ürün geliştirmeye dayalı bir araştırma politikası saptayacak 
mühendisleri; verimli, üretken ve söz sahibi kılacak bir ya-
pılanmaya engel olunmaktadır. 

Siyasal iktidarların biat eden tutumları nedeniyle ülkemiz, 
emperyalizmin küresel ölçekte yürüttüğü yeniden yapılanma 
süreçlerine en hevesli uyum gösteren ülkelerden biri konu-
muna sürüklenmektedir. Dünya Ticaret Örgütü, Dünya 
Bankası ve IMF gibi örgütlerin direktifi ve denetimi altında 
uygulanan yapısal uyum politikaları ve ekonomik programlar 
ile ülkemiz kaynakları talan edilmekte ve sömürgeleştiril-
mektedir. Hizmet Ticareti Genel Antlaşması (GATS) ile 
genel olarak bütün kamusal hizmet alanları piyasalaştırı-
larak, hükümetlerin verdiği sınırsız taahhütlerle ülkemiz  
yabancı sermayenin istilasına açılmakta; özel olarak GATS 
Antlaşmasında Uzmanlık Gerektiren Hizmetler kapsamın-
da değerlendirilen mühendislik mimarlık hizmetlerinin de 
bugün dünya pazarının yüzde 72’sini elinde bulunduran 
4 büyük emperyalist ülkenin kontrolüne geçmesi süreci 
işlemektedir. Bu nedenle ve  yaşanmakta  olan  bu  süreç  
nedeniyle,  mühendislerin, mimarların ve şehir plancılarının; 
yaşamımızı ve geleceğimizi planlama süreçlerinden koparılı-
şına karşı mücadelesi önümüzdeki gündemin yine değişmez 
maddelerinden birisi olacaktır. 

İçinde yaşadığımız dönemde emperyalist sistemle eklem-

lenme doğrultusunda dayatılan Petrol, Doğalgaz, Enerji 
Piyasaları, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Serbest Bölge-
ler, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yasası, İhale Yasası gibi 
birçok yeni yasa çıkarılıyor. ABD, AB, DTÖ ve uluslararası 
finans kuruluşları tarafından dikte edilen bu sömürgeleştirme 
yasalarını tamamlamak üzere; Maden, Kamu Yönetimi ve 
Yerel Yönetimler ile Personel Rejimi yasaları da aynı amaca 
hizmet etmektedir. Sermaye dolaşımının ve hizmet sektörleri 
ticaretinin serbestleştirilmesi, bunların önündeki engellerin 
kaldırılması, ulusal sınırların yok edilmesi, kamu yönetimi ve 
denetiminin daraltılması, toplumsal refleksin yok edilmesi, 
doğal zenginliklerimizle ilgili yetkilerin yerel yönetimlere dev-
redilmesi, özelleştirme ve serbest piyasa yöntemleri ile elden 
çıkarılması, devletin planlama, yönlendirme ve denetleme 
işlevlerinden ve “sosyal devlet”ten uzaklaştırılmasını hedef-
leyen bu yasalar, mühendislik, mimarlık uygulamalarını da 
birçok alanda doğrudan ve olumsuz etkileyecek hükümler 
içermektedir. Bundan  dolayı TMMOB,  bundan  önce  ol-
duğu  gibi,  bundan  böyle  de;  IMF ve sermaye çevrelerinin 
değil halkın çıkarı için yasa çıkarılması talebini  sahiplenmek  
ve  yükseltmek  durumundadır. 

38.  Dönem  TMMOB  çalışmaları;  bu  tanımlamaların  
ışığında,  Genel  Kurul  kararları  ve  Genel  Kurul  Sonuç  
Bildirgesi  doğrultusunda  bağlı Odaları  ile  birlikte  yürü-
tülmek  durumundadır.    

TMMOB’nin  TEMEL  İLKELERİ   ve
ÇALIŞMA  ANLAYIŞI
TEMEL İLKELER

TMMOB ve bağlı Odaları; 

Mesleki demokratik kitle örgütüdür. 

Demokrat ve yurtsever karakterdedir. 

Emekten ve halktan yanadır. 

Anti-emperyalisttir, “Yeni Dünya Düzeni” teorilerinin, 
ırkçılığın ve gericiliğin  karşısındadır. 

Siyasetin dar anlamını aşar, yaşamın her olayını siyasetle 
ilişkili görür. 

Barıştan yanadır. 

İnsan hakları ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun korun-
masından yanadır. 

Örgütsel bağımsızlığını her koşulda korur, gücünü sadece 
üyesinden ve bilimsel çalışmalardan alır. 

Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorun-
larından ayrılamayacağını kabul eder. 

Politikanın oluşturulmasında ve uygulanmasında demokratik 
merkeziyetçi yöntemleri uygular. 

Karar alma süreçlerinde demokratik ve katılımcıdır. 
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Bağlı Odaları ile  birlikte mühendis, mimar ve şehir plan-
cılarının meslek alanlarını düzenler, üyesinin ve halkın 
çıkarlarını korur. 

Sanayileşme ve demokratikleşme alanlarında durum tes-
pitleri yapar, politikalar ve çözüm önerileri üretir. Ülkenin 
demokratikleşmesi için çaba sarf eder. 

Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde tartışmasız 
yer alır. 

Demokratik Kitle Örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile ilkeli 
ve demokratik işbirliği içerisindedir.

ÇALIŞMA ANLAYIŞI

TMMOB ve bağlı Odaları; 
Toplumdan soyutlanmış “seçkin” mühendis ve mimarların 
örgütü değil, aksine toplumun içinde yer alan, onun bir 
parçası olarak toplumla etkileşim içinde bulunan, 

Temsili demokrasi alanının daraltılması ve biçimsel uygula-
malar yerine , birlikte düşünme , birlikte üretme ve birlikte 
yönetme mekanizmalarını güçlendirici çabalara yönelen, 

Rant gruplarının otoriter, sınanamayan, hesap vermeyen 
yönetimlerin aksine, örgüt içi demokrasisi güçlendirilmiş, 
seçim dışında da katılım mekanizmalarını yaşama geçiren, 

Profesyonellerin ve uzmanların örgütü anlayışını reddeden; 
aksine kitle örgütü niteliği ile organlarına dayalı çalışmayı 
yürüten, 

Siyaset dışı kalma anlayışlarının tam tersine; her koşulda ve 
her zaman siyaset yapan, siyasetin dar tanımını aşan anlayış-
ları yapıya egemen kılan, 

Üye ile ilişkilerini, devlet ve egemen kesimlerle olan ilişki-
lerinin önüne koyan, resmi otorite ile her türlü diyaloğa ve 
işbirliğine açık ama işbirlikçi yaklaşımların dışında kalan, 

Örgüt işlevinin deforme edilmesi anlamındaki hizmet üreti-
mini reddeden, aksine üyelerinin hizmetlerinin niteliğini yük-
seltecek düzenlemeler yapan, norm ve standartları oluşturan 
ve bunların gelişimine hizmet edecek şekilde denetleyen, 

Egemen kesim ve egemen kesim söylemleri ile ters düşmeme 
anlayışlarını reddeden; aksine, üyesinin söz ve kararlarda 
yetki sahibi olmasını sağlayan, 

Kamu hiyerarşisi içinde yer edinme ve örgüt etkinliklerini 
buna bağlama anlayışlarının yerine, örgütün kamuoyu 
önünde saygın yerini korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen, 
örgüt etkinliklerini kendi iç dinamikleri ve kendi kararları 
ile belirleyen, 

Meslek örgütü kavramını, demokratik kitle örgütü özelliğinin 
önüne çıkartarak, meslekçi eğilimleri güçlendiren anlayış-
ların aksine, mesleki-demokratik kitle örgütü anlayışlarını 
yaşama geçiren, 

Her türlü yapılanma ve örgütlerle olan ilişkisinde, anlamsız 
hiyerarşik eşitlik anlayışları yerine, ilişkilerinde bu yapıların 
toplum içindeki işlevselliklerini ölçü olarak alan,

Hiçbir üyesinin sorununu dışlamayan, ancak üyesinin büyük 
çoğunluğunu oluşturan ücretli çalışan mühendis ve mimar-
ların konumları gereği, ücretli çalışan kesimlerle ve onların 
örgütleri ile ilişkilerini güçlü hale getiren, 

Örgütün uluslararası ilişkilerini güçlendiren, 

Dünyayı, ülkeyi ve yaşamı tanıyan, anlayan ve ona göre 
politikalar üreterek yaşama geçiren,

bir çalışma anlayışı içerisindedir. 

BAŞLICA ÇALIŞMA  ALANLARI
BAĞIMSIZLIK, DEMOKRASİ, BARIŞ VE İNSAN 
HAKLARI:  TMMOB,  Mühendislerin,  mimarların,  şehir  
plancılarının  sorunlarının  halkın  sorunlarından  ayrı  tutul-
mayacağı,  sorunlarının  çözümünün  büyük  ölçüde  emekçi  
sınıfların  sorunlarının  çözümünde  yattığı  gerçeğini  ifade  
eder.  Bu  ifade  gereği,  TMMOB,  kendi  meslek  alanları  
ile  ilgili  olarak  ülkemizdeki  siyasal  sistemi   tüm  yönleri  
ile  sergilemeye  çalışır  ve  emekten  ve  demokrasiden  yana  
olanlarla  ortak  mücadele  eder.  TMMOB,  demokrasiyi,  
“halkın  kendi  siyasal,  ekonomik,  sosyal  ve  kültürel  sis-
temlerini  belirlemek  için,  iradesinin  özgürce  ifadesine;  
kendi  yaşamlarının  tüm  yönlerine  tam  katılımına  da-
yandığı  temelinde,  insana  saygı  ve  hukukun  üstünlüğü”  
olarak  tanımlayan  uluslar arası  belgeler  kapsamında  ve  
sorunun  sınıflar  arası  ilişkiler  temelinde  ele  alınması  
gerekliliği  çerçevesinde  değerlendirmektedir.   Demokrasi;  
barış,  düşünce  ve  ifade  özgürlüğü,  örgütlenme  özgürlüğü  
gibi  temel  ve  güncel  kavramlar  ile  birlikte,  yaratılan  
değerlerin  bölüşülmesiyle ve  bölüşümü  belirleyen  siyasal  
yapıyla  iç  içe  bir  kavramdır.  Sosyal  devletin  yok  edilmesi,  
sermayenin  koşulsuz  egemenliğinin  hayata  geçirilmeye  
çalışılması,  demokrasinin  sınırlarını  daraltmaktadır.  De-
mokrasi  bağımsızlıkla  ve  insan  haklarıyla  bir  bütündür.  
TMMOB  bu  dönemde  de  “bağımsızlık,  demokrasi,  barış  
ve  insan  hakları  talepleri”  doğrultusunda  çalışmalarını  
etkin  bir  şekilde   sürdürecektir.  Bu  çalışmaların da  gü-
cünü  sadece  bağlı  Odalarından  ve  Odalarının  örgütlü  
üyesinden  alacaktır.   TMMOB  bu  yöndeki  çalışmaların  
emek  ve  demokrasi  güçleri  ile  birlikte  yürütüleceğinin  
bilincindedir.   

TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNÜN  GÜÇLENDİRİL-
MESİ,  ODA  VE  İKK  İLİŞKİLERİ: Gerçekleştirdiği  
Demokrasi  Kurultayında,  Mühendislik  Mimarlık  Ku-
rultayı’nda   örgütlülüğünün  geldiği  noktayı  tanımlayan,  
Genel  Kurul  sonuç  bildirilerinde dünyaya  ve  ülkeye  
bakışlarını  kamuoyuna  ileten  TMMOB,  “güç  görevler  
güçlü  örgütlenmeler  ile  yerine  getirilir”  sözünü  önemser. 
Bu  düşünce  ile  “daha  demokratik,  daha  işlevsel,  daha  
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etkin  bir  TMMOB  örgütlülüğü”  için  örgüt  içi  tartış-
maların  düzenlenmesi,  örgüt  ile  ilgili  çeşitli  konularda  
ilke  kararlarının  alınması  ana  çalışma  alanlarından  biri  
olacaktır.   Bir  yandan  daha  kurumsal  bir  örgütlenme  
için, Birlik,  Oda,  Şube,  Temsilcilik  ve  İKK  yapılanmaları  
ile  üyelik  durumları  tartışılırken,  öte  yandan  da  “Ülke  
insanının  TMMOB’ne  olan  ihtiyacının  karşılanması” doğ-
rultusunda,  TMMOB’nin  bir  dayanışma  ve  mücadele  
ortamı  olma  konusunun   içselleştirmesine  yönelik  çabalar  
sürdürülecektir.  TMMOB’ni  24.  oda  olarak  gören  her  
türlü  anlayış  bu  dönemde  de  reddedilecektir.  “Bu  ülke  
insanının  TMMOB’ne,  TMMOB’nin  Odalarına,  Odaların  
üyelerine  ihtiyacı  vardır.”  sözünün  gereklerinin  yerine  
getirilmesine  çaba  harcanacaktır.     

MESLEK  ALANLARI  İLE  İLGİLİ  ÜLKE  GERÇEK-
LERİNİN  ORTAYA  KONULMASI: TMMOB  ve  bağlı  
Odaları  her  dönem  olduğu  gibi  bu  dönemde  de  meslek  
alanları  ile  ilgili  her  konuda  bilgiyi  biriktirmeyi  ve  bil-
giyi  kamu  oyu  ile  paylaşmayı  ana  çalışma  alanı  olarak  
görecektir.  Dünya  çapında  emperyalist  saldırının  açık  
ifadesi  olan  “küreselleşme”  olgusunun,  tüm  emekçilerin  
ve  demokrasi  yanlılarının   üzerine  gerek  ideolojik  saldırı  
olarak  gerekse  de  yaptırımlar  olarak  kabus  şeklinde  çök-
mesine  karşı  duruş,  ancak  meslek  alanlarımız  ile  ilgili  ülke  
gerçeklerinin  ortaya  konulması,  sorunların  nedenlerinin  
belirtilmesi  ve  çözümlerine  yönelik  tespitlerde    bulunul-
ması,  bunu  emek  ve  demokrasi  güçleri  ile  paylaşmanın  
koşullarının  yaratılması,  bu  dönemin  de  ana  çalışma  
konuları  arasında  olacaktır.  TMMOB  ve  bağlı  Odaları,  
bilimi  ve  tekniği  halkın  kullanımına  sunulması  görevini  
bu  dönemde  de  yerine  getirecektir. Bağlı  Odalarımız  ile  
birlikte  çok  sayıda  ve  meslek  alanlarımız  ile  ilgili  her  
konuda  bilimsel  etkinlikler  gerçekleştirilecek,  bu  etkin-
liklerin  sonuç  bildirileri  ortaya  konulacaktır.

EMEK  PLATFORMU,  DEMOKRATİK  KİTLE  ÖR-
GÜTLERİ  İLE  İLİŞKİLER:  TMMOB,  bu  dönemde  
de  emek  güçleri  ile,  demokrasi  güçleri  ile  emekten  ve  
halktan  yana  olanlarla,  onların  örgütlü  yapıları  ile  ilkeli  
işbirliklerine  girecektir.    Her türlü yapılanma ve örgütlerle 
olan ilişkisinde, anlamsız hiyerarşik eşitlik anlayışları yerine, 
ilişkilerinde bu yapıların toplum içindeki işlevselliklerini ölçü 
olarak alacaktır.  TMMOB  bu  dönemde,  emperyalizme  
karşı  safları  daha  fazla  sıklaştırmanın  bilincindedir.  Savaş  
karşıtı  platformlarda,  özelleştirmelere  karşıtı  platformlar-
da,  barış  yanlısı  platformlarda  geleneksel  TMMOB  tavrı  
bu  dönemde  de  sürdürülecektir.  TMMOB  bilgi  birikimi  
ve  mücadele  deneyimlerini,  bu  platformlarda  emek  ve  
demokrasi  güçleri  ile  paylaşacaktır.    

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIKTA MESLEK VE UY-
GULAMA ALANLARI:  TMMOB,  meslek ve uzmanlık 
alanları hukukunun geliştirilmesi, yetkilerin tanımlanması, 
örgütümüzde varolan mesleki çatışma konularının gideril-

mesi amacıyla yapılacak çalışmalarda aşağıdaki ilkeleri göz 
önünde bulunduracaktır. 

1. TMMOB, her uzmanlık alanının, örgütün bütün kademe-
lerinde kendisini ifade etme olanağının bulunmasını gözetir, 
mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları arasında disiplinler 
arası çalışma gereksinmesinin bilincini yerleştirmek için ça-
lışır, mesleklerin gelişmelerine koşut olarak disiplinler arası 
çalışmayı özendirir, kolaylaştırır ve örgütler. 

2. Her meslek grubu, yetkili kuruluşların yasa, yönetmelik, 
şartname, tebliğ, vb. belgelerle verilen yetkiler dahilinde ça-
lışırlar. Yasa, yönetmelik, genelge ve benzeri belgelerde ek-
siklik ve yanlışlıklarla ilgili çalışmalarını TMMOB tarafından 
benimsenmiş ilkeler ve kararlar doğrultusunda yaparlar.  

3. Uygulama yapabilme yeteneği, bilgi ve beceri ile doğrudan 
ilintili olmakla birlikte, sorumluluk açısından başka meslek-
lerin yetkili olduğu alanlarla sınırlıdır. 

4. Odalarımızın, başka bir Oda ile çakışan uzmanlık ala-
nında yapacağı etkinlikler, ilgili Odanın görüş ve önerileri 
ile gerçekleştirilir. Bu etkinliklerde, düzenleyici  Oda, ilgili 
diğer Odanın ya da Odaların bünyesinde örgütlü mesleklerin 
yetkilerini zaafa düşürecek program, içerik ya da görüntü-
lerden kaçınır.

5. Meslekler arasındaki yetki sorunları TMMOB tarafından 
çözülür. TMMOB bu yetkisini ilgili Odaların kararlarını or-
taklaştırmayı hedefleyerek kullanır.

ETKİNLİKLER
• TMMOB  50. YIL ETKİNLİKLERİ (37. Dönem’den):  
Sekreterya  TMMOB

• TMMOB  ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI:  Sekreterya  
TMMOB

• TMMOB  5. ENERJİ SEMPOZYUMU:  Sekreterya   Elekt-
rik  Mühendisleri  Odası

• TMMOB  SU  POLİTİKALARI  KONGRESİ:  Sekreterya   
İnşaat Mühendisleri  Odası

• TMMOB  TRAFİK  KONGRESİ:  Sekreterya   İnşaat 
Mühendisleri  Odası

• TMMOB  SANAYİ KONGRESİ 2005:  Sekreterya   Ma-
kina Mühendisleri  Odası

• TMMOB  GAP VE  SANAYİİ  SEMPOZYUMU:  Sekre-
terya   Makina Mühendisleri  Odası

• TMMOB MÜHENDİSLİK  EĞİTİMİ  SEMPOZYUMU:  
Sekreterya   Makina Mühendisleri  Odası

Sekreteryası  Odalara  verilen  etkinlikler,  Odalarca  
“TMMOB  Adına  Sekreteryası  Odalar  Tarafından  Yü-
rütülen  Kongre,  Kurultay  ve  Sempozyum  Düzenleme  
Yönetmeliği”  çerçevesinde  yürütülecektir.  Her  etkinlikten  
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bir  TMMOB  Yönetim  Kurulu  üyesi  TMMOB  Yönetim  
Kuruluna  karşı  sorumluluk  üstlenecektir.  Her  etkinliğin  
sonucunda  ortaya  konulacak  Sonuç  Bildirisi  kamuoyu  
bilgisine  sunulacaktır. Dönem  içerisinde  gerekli  görüldüğü  
durumlarda  başkaca  etkinliklerin  yapılması  da  gündeme  
alınabilecektir.

38. DÖNEM ÇALIŞMA GRUPLARI / KOMİSYONLARI
SÜREKLİ ÇALIŞMA GRUPLARI  VE/VEYA  KOMİSYONLARI  

Aşağıda  tanımı  yapılan  Sürekli  Çalışma  Grupları/
Komisyonları  TMMOB  Yönetim  Kurulu  Üyelerinden  
birinin  sorumluluğunda  TMMOB Çalışma Grupları 
Yönergesi çerçevesinde dönem  boyunca  çalışmalarını  
sürdürecektir.  Her  Çalışma  Grubu/Komisyon  öncelikle  
Çalışma  Programını  TMMOB  Yönetim  Kurulu  onayına  
sunacaktır.  Çalışmalara  katılacak  Oda  temsilcileri  Oda-
larınca  bir  asıl  bir  yedek  üye  şeklinde  belirlenecektir.  
Toplantılara  katılamayan  asıl  üyelerin  yerine,  yedek  üye-
lerin  katılımı  Odalarınca  sağlanacaktır.  “Sürekli  Çalışma  
Grupları/Komisyonlar”  çalışmalarının  sekreterlik  hizmetleri  
TMMOB  Genel  Sekreterliği  tarafından   yürütülecektir. 
Dönem  içerisinde  gerekli  görüldüğü  durumlarda  başkaca  
sürekli  çalışma  grupları/komisyonların  oluşturulması  da  
gündeme  alınabilecektir.

KAMU  ÇALIŞANI  ÜYELER  ÇALIŞMA  GRUBU:  
Gelinen  noktada  ve  dönem  içerisindeki  gelişmelere  göre  
kamuda  çalışan  mühendislerin,  mimarların  ve  şehir  plan-
cılarının  sorunlarının  tespiti;  ekonomik, demokratik,  ve  
özlük  haklarının  geliştirilmesi  ve  Kamu  Emekçilerinin  
örgütleri  ile  TMMOB  ilişkilerinin geliştirilmesi  yönünde  
çalışmaların  yapılması,  raporların  düzenlenmesi. (Kamu  
çalışanı  Oda  temsilcilerinden  oluşturulacaktır.)    

İNSAN HAKLARI KOMİSYONU: Hak  ihlallerinin  
önüne  geçmek  için  mücadele  eden  insan  hakları  sa-
vunucuları  ile  meslektaşlarımızın  hukuk  mücadelelerine  
katkıda  bulunulması,  TMMOB  Yönetim  Kuruluna  öneri-
lerde  bulunulması,  konu  ile  ilgili  raporların  düzenlenmesi,  
mevcut  raporların  geliştirilmesi.  (Oda  yöneticilerinden  
oluşturulacaktır.) 

EMEK  PLATFORMU  ÇALIŞMA  GRUBU: Emek  
platformu  çalışmalarına,  TMMOB  tarafından  konulacak  
katkıların  daha  etkili  ve  daha  yetkin  olmasının  sağlan-
ması. (Oda  yöneticilerinden  oluşturulacaktır.)

HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI VE YABANCI 
MÜHENDİSLER VE MİMARLAR  KOMİSYONU:  AB-
Türkiye  Kişilerin  ve  Hizmetlerin  Serbest  Dolaşımı  An-
laşması  ile  Hizmet  Ticareti  Genel  Anlaşması  kapsamında  
çalışmaların  yapılması,  konu  üzerine  TMMOB  görüşlerinin  
geliştirilmesi,  “TMMOB Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancılarının Çalışma İzni ve Geçici Üyelik Müracaatlarının 
Değerlendirilmesinde Yapılacak İş ve İşlemler ile Değerlen-

dirmede Usul Esas ve Koşulları Hakkında Yönetmelik”  gere-
ği  yapılacak  çalışmaların  yürütülmesi. (TMMOB  Yönetim  
Kurulu  üyelerinden  oluşturulacaktır)

ÖZELLEŞTİRMELERİN  VE  SONUÇLARININ  TA-
KİBİ  ÇALIŞMA  GRUBU: Meslek  alanlarımız  ile  ilgili,  
özelleştirme  süreçlerinin  ve  özelleştirmelerin  yaptığı  tahri-
batların  ortaya  konulmasına  yönelik  her  türlü  çalışmanın  
yapılması,  belge  ve  bilgilerin  toplanması ve yayımlanması,  
“TMMOB  Özelleştirme  Raporu”nun  hazırlanması,  konu  
ile  ilgili  merkezi  ve  bölgesel  toplantılar,  panel/seminer/açık 
oturum/konferans vb. etkinliklerinin  düzenlenmesi. (Oda  
temsilcilerinden  oluşturulacaktır).

ENERJİ  ÇALIŞMA  GRUBU: Enerji kaynakları, enerjinin  
temini,  kullanımı,  özelleştirme  süreçleri,  yasal  süreçleri  
ve  mevzuatı  konularında  her  türlü  çalışmanın  yapılması, 
belge  ve  bilgilerin  toplanması ve yayımlanması,  “TMMOB  
Enerji  Raporu”nun  hazırlanması,  konu  ile  ilgili  merkezi  
ve  bölgesel  toplantıların  düzenlenmesi,  panel/seminer/açık 
oturum/konferans  vb. etkinliklerinin  düzenlenmesi. (Oda  
temsilcilerinden  oluşturulacaktır).

MESLEKİ  DAVRANIŞ  İLKELERİ  KOMİSYONU:  
TMMOB  38.  Olağan  Genel  Kurulu,  TMMOB Mesleki 
Davranış İlkelerini, mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı 
etkinliklerinde yönlendirici ve eğitici ilkeler olarak kabul 
etmiştir.  Genel  Kurul’un  TMMOB  Yönetim  Kurulu’na  
verdiği  görevin  yerine  getirilmesine  yönelik olarak,  bu ilke-
lerin tanıtılması, tartışılması ve geliştirilmesi için çalışmaların  
yapılması. (Oda  temsilcilerinden  oluşturulacaktır).

KENTSEL  ARAŞTIRMALAR  İÇİN  YAPILANMA  
OLUŞTURMA  KOMİSYONU: TMMOB 38. Olağan 
Genel Kurulu; Kentsel araştırmalar için yapılanma oluştur-
mak amacıyla TMMOB 38.Dönem Yönetim Kurulu’nun 
gerekli girişimleri yapmak üzere görevlendirilmesine karar 
vermiştir. Genel  Kurul’un  TMMOB  Yönetim  Kurulu’na  
verdiği  görevin  yerine getirilmesine  yönelik    çalışmaların  
yapılması  (Oda  temsilcilerinden  oluşturulacaktır).

KENTLEŞME VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMA 
GRUBU: Kentsel alanı etkileyen gelişmelere ve yerel 
yönetimleri şekillendirmeye yönelik yasa, yönetmelik çalış-
malarına ve büyük kentsel projelere ilişkin olarak TMMOB 
görüş ve politikalarının ilgili Odalarımızın katkılarıyla oluştu-
rulması, bu görüşlerin etkili bir biçimde ilgililere-kamuoyuna 
ulaştırılması ve kamu yararı anlayışımıza uygun bir biçimde 
yukarıda belirtilen süreçlerle ilgili izlemenin yapılması. (İlgili 
Odaların temsilcilerinden oluşturulacaktır.)

SMM ÇALIŞMA GRUBU: Serbest çalışan mühendis, 
mimar ve şehir plancılarını etkileyen gelişmeler, yasa ve 
yönetmelik düzenlemelerin takip edilmesi,  görüş ve öneri 
oluşturulması, bu alanda TMMOB bünyesinde yapılan dü-
zenleme ve yönetmelikler üzerine çalışmalar yapılması. (Oda 
temsilcilerinden oluşturulacaktır.) 
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GIDA POLİTİKALARI ÇALIŞMA GRUBU: 5179 
sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine 
Dair KHK`nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve 
bu Kanuna bağlı olarak çıkarılacak yönetmelikler üzerine 
çalışma yapılması, gıda güvenliği anlayışının yerleştirilmesi, 
bilimselliğin sağlanması, mevcut aksayan denetim ve üre-
tim sisteminde konu ile ilgili eğitim almış mühendislerin 
katkılarının artırılması, konu ile ilgili olarak Odalararası 
işbirliğinin geliştirilmesi. (İlgili Odaların temsilcilerinden 
oluşturulacaktır)

MÜHENDİSLİK  MİMARLIK  PROFİLİ  ARAŞTIR-
MASI  ÇALIŞMA  GRUBU:  TMMOB 38. Olağan Genel 
Kurulu,  Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı alanlarında 
dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmelerin, mühendislik-mimar-
lık hizmetlerindeki üretim ve denetim sistemlerinin, iş süreç-
lerinin ve meslektaşlarımızın bu süreçlerdeki konumlarının 
incelenmesi;  Türkiye’deki Oda üyesi olan / olmayan ve 
eğitimle kazandığı mesleğini icra eden / etmeyen mühen-
dislerin, mimarların ve şehir plancılarının güncel durumları 
hakkında ayrıntılı bilgiler derlemek üzere, meslektaşları-
mızın:  Mesleklerini uygulama süreçlerini ve bu süreçlerin 
zaman içindeki ve dünyadaki gelişmelerle kıyaslanmasını, 
mesleklerine ve mesleki uygulama süreçlerine ilişkin düşünce 
ve yaklaşımlarını,  mesleklerini icra ettikleri iş yerlerindeki 
değişimi,  sosyo-ekonomik konumlarıyla, meslek içi sosyo-
ekonomik konum farklılıklarını ve bu farklılaşmaları yaratan 
etkenleri,  Dünyaya ve Türkiye’ye bakışlarını, sosyo-politik ve 
sosyo-kültürel değerlendirmelerini ve yönelişlerini,  genelde 
örgütlenmeye özelde de Odalarımız ile TMMOB’ne bakışla-
rını, onlarla ilişkilerini ve onlardan beklentilerini, saptayacak 
bir Mühendis – Mimar Profili Araştırmasının yapılması; Bu 
araştırmanın bulguları ile 1978 ve 1998 yıllarında TMMOB 
tarafından yapılmış olan araştırmaların bulgularını karşılaştır-
malı biçimde irdeleyerek, Türkiye’deki ve dünyadaki değişim 
çizgisiyle, mimar ve mühendislerin değişim-gelişim çizgisi-
nin çakışan ve çakışmayan yönlerinin ortaya çıkarılması, 
konuya ilişkin çalışmaların yayınlanması için TMMOB 38. 
Dönem Yönetim Kuruluna görev ve yetki vermiştir. Genel  
Kurul’un  TMMOB  Yönetim  Kurulu’na  verdiği  görevin  
yerine  getirilmesine  yönelik   çalışmaların  yapılması  (Oda  
temsilcilerinden  oluşturulacaktır).

TMMOB  ÖRGÜTLÜLÜĞÜNÜN  GELİŞTİRİLMESİ  
ÇALIŞMA  GRUBU: TMMOB 38. Olağan Genel Kurulu, 
TMMOB Ana Yönetmeliği’nin, örgütümüzün 50 yıllık zengin 
bilgi-birikim, deneyim, eylem ve pratiğiyle sorun alanları ola-
rak görülen; örgüt organlarının amaç, oluşum ve işleyişinde 
karşılaşılan sorunlar, mali durum, ödenti, üyelik, odalaşma, 
oda açma, birleştirme ve kapatma esasları, seçilmiş ve yardım-
cı organların tanım ve işleyişleri, öğrenci üyelikleri, yabancı 
mühendis ve mimarların çalıştırılma esasları ile düşünülen 
diğer sorun alanları tüm yönleriyle ele alınarak, kurultay 
deneyimlerimizle yaygın bir değerlendirmeyle özlü bir yapıya 

kavuşturulması için yeni baştan yazılması konusunda çalışma 
yapılması ve bu çalışmanın olağan/olağanüstü bir kurultayda 
sonuçlandırılması için 38. Dönem TMMOB Yönetim Ku-
rulu’na yetki ve görev verilmesine karar verilmiştir. Genel  
Kurul’un  TMMOB  Yönetim  Kurulu’na  verdiği  görevin  
yerine  getirilmesine  yönelik   çalışmaların  yapılması  (Oda  
temsilcilerinden  oluşturulacaktır).

TMMOB  YÖNETMELİKLERİ  ÜZERİNE  ÇALIŞMA  
GRUBU: TMMOB 38. Olağan Genel Kurulu, TMMOB 
ve Odalar Denetim Yönetmeliği, TMMOB Disiplin Yönet-
meliği,  TMMOB Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve Teknik 
Müşavirlik Yönetmeliği,  TMMOB Ödül Verme ve Ödüle 
Aday Gösterme Yönetmeliği,  TMMOB ve Odalar Tüzük, 
Yönetmelik ve Yönerge Hazırlanmasına İlişkin Esaslar Yö-
netmeliği,  TMMOB Adına  Sekreteryası  Odalar Tarafın-
dan Yürütülen Kongre, Kurultay ve Sempozyum Düzenleme 
Yönetmeliği, TMMOB Hukuk İşleri Yönetmeliği,  TMMOB 
Serbest Müşavirlik Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri ve 
Büro Tescil Belgesi Yönetmeliği,  TMMOB Serbest Müşa-
virlik Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Asgari Ücret 
Yönetmeliği,  TMMOB Asgari Ücret ve Çizim Standartları 
Tespit Komisyonu ve Kontrol Bürolarının Kurulmasına 
İlişkin Yönetmeliği,  TMMOB Yabancı Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancılarının Çalışma İzni ve Geçici Üyelik Müra-
caatlarının Değerlendirilmesinde Yapılacak İş ve İşlemler ile 
Değerlendirmede Usul Esas ve Koşulları Hakkında Yönetme-
lik  üzerine  çalışma  yapmak  için  TMMOB  Yönetim  Kuru-
lu’na  görev  ve  yetki  vermiştir. Genel  Kurul’un  TMMOB  
Yönetim  Kurulu’na  verdiği  görevin  yerine  getirilmesine  
yönelik   çalışmaların  yapılması  (Oda  yöneticilerinden  
oluşturulacaktır).

AFET  ÇALIŞMA  GRUBU: TMMOB 38. Olağan Genel 
Kurulu;  TMMOB Yeni Dönem Yönetim Kurulu Çalışma 
Programına “Doğal afetler ve özellikle deprem konusunda 
sağlıklı çevre ve yapılanmayı ve mevcut sağlıksız denetimsiz 
durumu irdeleyerek kentsel, çevresel ve yapısal envanterleri 
ele alarak, irdeleyerek bu konuda kısa ve uzun vadeli çözüm-
leri oluşturacak toplum yararına çalışmaları hedeflemelidir. 
TMMOB bünyesinde Afet Acil Birimi’nin oluşturularak 
hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.”   şeklinde  öneride  bu-
lunmuştur.  Genel  Kurul’un  TMMOB  Yönetim  Kurulu’na  
verdiği  görevin  yerine  getirilmesine  yönelik   çalışmaların  
yapılması  (Oda  temsilcilerinden  oluşturulacaktır).

BOREN ÇALIŞMA GRUBU: BOREN çalışmalarının iz-
lenmesi ve önerilerde  bulunulmasına  yönelik   çalışmaların  
yapılması. (Boren  temsilcimizin  de  katılımıyla  ilgili Oda  
temsilcilerinden  oluşturulacaktır.) 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU: İş 
Sağlığı ve  Güvenliği  konusunda TMMOB  politikalarının  
belirlenmesi/geliştirilmesi, bu alanda hazırlanan kanun, 
tüzük, yönetmeliklerin takip edilmesi, görüş ve öneri oluş-
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turulması, iş  sağlığı  ve  güvenliğine  yönelik  eğitim  prog-
ramlarının  hazırlanması,  uygulamaya  konulması,  “Eğitim” 
ve “Risk Belirleme” Komisyonlarına katılacak TMMOB tem-
silcisinin yönlendirilmesine yönelik  çalışmaların  yapılması. 
(Oda  temsilcilerinden  oluşturulacaktır).

BİRLİK  HABERLERİ YAYIN DANIŞMA KURULU: 
Birlik  Haberleri’nin  yayımlanmasına  yönelik  çalışmaların  
yapılması. (Oda  temsilcilerinden  oluşturulacaktır.)

SÜRELİ ÇALIŞMA GRUPLARI  VE/VEYA  KOMİS-
YONLARI
EMEĞİN  İKTİSAT  KONGRESİ  ÇALIŞMA  GRU-
BU:  TMMOB 38. Olağan Genel Kurulu; TMMOB Yeni 
Dönem Yönetim Kurulu Çalışma Programına; “Bu dönem 
emek kesimi örgütleri ile Emeğin İktisat Kongresi’nin dü-
zenlenerek sonuçlarının yaşamda yer bulması için çalışma-
lar yapılmalıdır.”   şeklinde  öneride  bulunmuştur.  Genel  
Kurul’un  TMMOB  Yönetim  Kurulu’na verdiği  görevin  
yerine  getirilmesine  yönelik   çalışmaların  yapılması  (Oda  
temsilcilerinden oluşturulacaktır).

YENİ MEKANA  YERLEŞİM  KOMİSYONU:  
TMMOB’nin  kendi  yerine  yerleşimi  ile  sonuçlanacak  
çalışmaların  yürütülmesi.
Gelişecek  durumlara  yönelik  olarak  dönem  içerisinde  
süreli  çalışma  grupları  ve/veya  komisyonları  da  oluştu-
rulacaktır.

ETKİN ÇALIŞMA  ve  KURUMSALLAŞMA  İÇİN  
OLUŞACAK/GELİŞTİRİLECEK  BİRİMLER
TMMOB’nde  oluşturulacak/geliştirilecek  bu  birimler  Ge-
nel  Sekreter  tarafından  görevlendirilen  Genel  Sekreter  
yardımcıları  sorumluluğunda  dönem  içinde  çalışmalarını  
sürdürecektir.  Her  birimin  kendine  özgü  oluşum  şekli  
ve    çalışma  tarzı   Genel  Sekreterlikçe  düzenlenecektir.  
Tüm  birimlerin  çalışmaları  ayrı  ayrı  olmak  üzere,  her  
TMMOB  Yönetim  Kurulu  toplantısında  Yönetim  Kurulu  
üyelerinin  bilgi  ve  değerlendirmesine  sunulacaktır.

TASLAK,  TASARI  VE  YASALARI  TAKİP  BİRİMİ: 
Meslek  alanlarımız  ve  örgütlülüğümüze  ilişkin  TBMM’nde  
gündeme  getirilen/getirilecek  taslak,  tasarı  ve  yasalar  
ile  ilgili  ön  hazırlıkları  oluşturulması,  örgütümüzün ve  
kamuoyunun  bilgilendirilmesi.   

HUKUK  BİRİMİ: Meslek  alanlarımıza,  örgütlülüğümü-
ze,  Odalarımıza  ve  üyelerimize  yönelik  her  türlü  yanlış  
uygulamalara  ve  yaptırımlara  karşı  girişimlerde  bulunmak  
üzere  ön  hazırlıklar  yapılması,  TMMOB  Yönetim  Kuru-
lu’nca  gerekli  görülen  her  konuda  açılan  ya  da  açılacak  
davalar  için  gereğinin  yapılması.    

ARŞİV,  DOKÜMANTASYON,  ARAŞTIRMA BİRİMİ: 
Mevcuttaki  tüm  belgelerimizin   açığa  çıkarılması,  kulla-

nılabilirliğinin  sağlanması,  belgelerimize  ilişkin  geleceğin  
planlanması.  

BASIN  YAYIN  BİRİMİ:  Basın  açıklamaları ve toplantı-
larının düzenlenmesi, yapılan açıklamaların duyurulması ve 
yayımlatılması;  gazete,  TV  ve  internet  haberciliği  arşivi-
nin  ve   WEB  sayfasının  düzenlenmesi,  güncel  tutulması;  
Birlik  Haberleri  ve  TMMOB  Bülteninin  hazırlanması  ve  
yayımlanması;  yayımlanacak  kitapların  hazırlık,  basım  ve  
dağıtım  işlerinin  yapılması.

ÖRGÜT  İÇİ  TOPLANTILAR:
Dönem  içerisinde  aşağıda  tanımlanan  toplantıların 
yapılması  sağlanacak,  katılımların  tam  olmasına  özen  
gösterilecektir. 

TMMOB  YÖNETİM  KURULU: Olağanüstü  veya  ge-
reklilik  durumları  dışında  her  ay  en  az  bir  kere  düzenli  
toplanacaktır. Asıl  üyelerin  yanı  sıra  yedek  üyelerin  de  
toplantılara  katılımları  istenecektir.

TMMOB  YÜRÜTME  KURULU: Olağanüstü  veya  
gereklilik  durumları  dışında  her  hafta  en  az  bir  kere  
düzenli  toplanacaktır. Yürütme  Kurulu  üyelerinin  dışın-
da  Yönetim  Kurulu  üyelerinin  de  toplantılara  katılımı  
istenecektir.

TMMOB  DANIŞMA  KURULU:  TMMOB  Genel  
Kurulundan  sonraki  en  önemli  Birlik  Organı  olarak  
düşünülen  Danışma  Kurulu  toplantıları   yılda  iki  kez  
gerçekleştirilecektir.  Danışma  Kurulu  toplantılarının  yanı  
sıra,  gerekli  görülen  konular  üzerine,  önceden  programla-
nacak  bir  şekilde  Bölgesel  Danışma  Kurulları  da  dönem  
içerisinde  gerçekleştirilecektir.

TMMOB  YÖNETİM  KURULU  İLE  TMMOB  YÜK-
SEK  ONUR  KURULU:  Dönem  içerisinde  TMMOB  
Yönetim  Kurulu  ile  TMMOB  Yüksek  Onur  Kurulu asıl ve 
yedek üyeleri  ile birlikte iki kez ortak  toplantı düzenlenerek 
durum  değerlendirmeleri  yapılacaktır. 

TMMOB  YÖNETİM  KURULU  İLE  TMMOB  DE-
NETLEME  KURULU: Dönem  içerisinde   TMMOB  
Yönetim  Kurulu  ile  TMMOB  Denetleme  Kurulu  asıl ve 
yedek üyeleri ile birlikte iki kez ortak toplantı düzenlenerek 
durum  değerlendirmeleri  yapılacaktır. 

TMMOB  YÖNETİM  KURULU  İLE  ODALARIN  
YÖNETİM  KURULU BAŞKANLARI: TMMOB Yöne-
tim Kurulu ile Odalarımızın Yönetim Kurulu Başkanlarının 
olağanüstü  veya  gereklilik  durumları  dışında  her  iki  
ayda  bir  kez  düzenli  toplanması  sağlanacaktır.  Birlikte  
üretme,  birlikte  karar  alma,  birlikte  yönetme  ilkesinin  
yaşama  geçirilmesinde  önemli  bir  araç  olduğu  bilinen  bu  
toplantının  “Bilgilendirme  ve  değerlendirme”  dışındaki  
gündemi,  katılımcılarla  birlikte  belirlenecektir. 
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TMMOB  GENEL  SEKRETERİ  İLE  ODA  YAZMAN 
(SEKRETER) ÜYELERİ:  Olağanüstü  veya  gereklilik  du-
rumları  dışında  her  ay  en  az   bir  kez  düzenli  toplanması  
sağlanacaktır.

TMMOB  SAYMANI  İLE  ODA  SAYMANLARI: Ola-
ğanüstü  veya  gereklilik  durumları  dışında  her  ay  en  az   
bir  kez  düzenli  toplanması  sağlanacaktır.

TMMOB  GENEL  SEKRETERİ  İLE  İKK  SEKRETER-
LERİ: Olağanüstü  veya  gereklilik  durumları  dışında  her  
altı  ayda  bir  kez  düzenli  toplanması  sağlanacaktır.  Birlikte  
üretme,  birlikte  karar  alma,  birlikte  yönetme  ilkesinin  
yaşama  geçirilmesinde  önemli  bir  iletişim  aracı  olduğu  
bilinen  bu  toplantının  gündemi  önceden  belirlenecektir.

ÖRGÜT  İÇİ  EĞİTİM  TOPLANTILARI:
Örgüt  içi  talepler  doğrultusunda  TMMOB  Yüksek  Onur  
Kurulu - Oda  Onur  Kurulları  üyelerine,  TMMOB  Denet-
leme  Kurulu - Oda  Denetleme Kurulları  üyelerine,  Oda  
Saymanlarına  yönelik  Örgüt  İçi  Eğitim  toplantıları  dönem  
içerisinde  düzenlenecektir.

YAYIMLANMASI  PLANLANAN  KİTAPLAR:
• TMMOB  ve  BAĞLI  ODALARI  ÇALIŞMA  PROG-
RAMLARI  (2004-2006)

• TMMOB  ve  BAĞLI  ODALARI  GENEL  KURUL  SO-
NUÇ  BİLDİRİLERİ (2004)

• TMMOB  YASASI,  ANA  YÖNETMELİĞİ,  YÖNET-
MELİKLERİ

• TMMOB  GENEL  KURUL  TUTANAKLARI: (Kuruluştan  
38.  Genel  Kurula) 50 yıl çalışması  olarak

• TMMOB  YÖNETİM  KURULU  KARARLARI: (Kuru-
luştan  38. Döneme  kadar) 50.  yıl  çalışması  olarak

• BİR  DÖNEME  TANIKLIK  1973-1980: (Teoman  Öz-
türk’ün  TMMOB  Yönetim  Kurulu  Başkanı  olarak  yaptığı  
konuşmalardan  derleme) 50.  yıl çalışması  olarak

• YASAL  SÜREÇ: (37.  dönemden  planlanan)  50.  yıl  
çalışması  olarak

• MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK ÖYKÜLERİ II: (37. 
Dönemde ilki yayınlanan dizinin ikinci kitabı) 50.  yıl  ça-
lışması  olarak

• TMMOB KONUT KURULTAYI KİTABI (37. Dönemde 
yapılan etkinliğinin kitabı)

• NATO NEDİR? KİTABI

• GERÇEKLEŞTİRİLECEK  ETKİNLİKLERİN  KİTAP-
LARI

Dönem  içerisinde  gerekli  görüldüğü  durumlarda  başkaca  
kitapların  yayımlanması  da  gündeme  alınabilecektir.

TMMOB’nin TEMSİL EDİLDİĞİ KURULUŞLAR
Dönem  içerisinde  aşağıda  tanımlanan  kurum  ve  kuru-
luşlarda  önceki  dönemlerde  olduğu  gibi  bu  dönemde 
de  TMMOB  temsil   edilecektir.

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ (MPM):  Yasası’nın 
4. Maddesine göre, Genel Kurul MPM’nin en üst yetki 
organı olup temsilci ve tabii üyelerden oluşur. Yasasına 
uygun olarak Genel Kurul kararı ile düzenlenmiş Organ-
lar Yönetmeliği’nin 2. Maddesi içeriğinde Temsilci üyeler 
gruplandırmasında G Grubu üyeler kapsamında Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin beş üye ile Genel 
Kurulda  temsil edileceği belirtilmiştir. Temsilci üyeler üçer 
yıl için seçilir.  MPM’nin Genel Kurulu her yıl Şubat  ayında  
toplanmaktadır. 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞ-
TİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLI-
ĞI (KOSGEB): 12.4.1990 tarih ve 3624 sayılı yasa ile 
kurulmuştur. Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının 
karşılanmasında Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletme-
lerinin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve 
düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik 
gelişmelere uygun biçimde geliştirmek amacıdır. Kuruluş, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir Kamu Kuruluşu 
olup, tüzel kişiliği haiz ve bütün işlemlerinde özel hukuk 
hükümlerine tabidir. Yasanın 6. Maddesine göre Kuruluşun 
Genel Kurulunda, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Başkanı ve Makina, Elektrik, Kimya, Metalurji, İnşaat Mü-
hendisleri Odaları Başkanları ile Mimarlar Odası Başkanı 
üye  olarak  temsil  edilmektedirler.  Genel Kurul, yılda en 
az iki defa toplanır. 

TÜKETİCİ KONSEYİ: 8.9.1995 tarihinde yürürlüğe gi-
ren 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 
21. Maddesiyle kurulmuştur. Konseyin  kuruluş  amacı,  
Tüketicinin sorunlarının, ihtiyaçlarının ve çıkarlarının 
korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri araştırmak, sorunla-
rın tüketici lehine çözülmesi için alınacak tedbirlerle, bu 
kanunun uygulanmasına yönelik tedbirlere dair görüşleri 
ilgili mercilere iletmektir.  Konseyde Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği bir üye ile temsil edilmektedir. Kon-
sey  yılda  bir kez  Sanayi  ve  Ticaret  Bakanlığı’nın  çağrısı  
ile  toplanmaktadır. 

REKLAM  KURULU: Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 17. Maddesine dayanılarak kurulmuştur. Aynı 
Kanunun 16.maddesinde, “Ticari reklam ve ilanların 
yasalara ve genel ahlaka uygun, doğru ve dürüst olmaları 
esastır. Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve 
bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal 
güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve 
suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, 
yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici reklam ve 
ilanlar yapılamaz” hükmü bulunmaktadır. Reklam  Kuru-
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lu,  ticari ilan ve reklamları inceleme, sonucuna göre 16. 
Madde hükümlerine aykırı hareket edenleri cezalandırmak, 
söz konusu reklam ve ilanları oluşturmak, ve/veya aynı yön-
temle düzeltmek hususlarında Bakanlığa öneride bulunmakla 
görevlidir. Kurul 17 üyeden oluşur. Kurulda  TMMOB  bir 
üye ile temsil  edilmektedir. Kurul üyelerinin görev süresi üç 
yıldır.  Kurul her ay toplanmaktadır. 

ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ 
ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 
(BAĞ-KUR): 2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı kanunla kurul-
muştur. Yasanın 11. Maddesine göre oluşan Genel Kurula ait 
(a) fıkrasında, “ Bu kanuna göre sigortalı sayılanların bağlı 
bulundukları kanunla kurulu en yüksek meslek kuruluşla-
rınca seçilecek üyelerden “ hükmü bulunmaktadır. BAĞ-
KUR Genel Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliğin  5. Maddesinde “Kanunla Kurulu En Yüksek 
Kuruluşları” arasında “Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği” de sayılmıştır. Yönetmeliğin 6. Maddesine göre, “en 
yüksek meslek kuruluşlarının her biri en az iki delege ile 
temsil olunur”. Üyelerin görev süreleri üç yıl olup, yeniden 
seçilebilirler. BAĞKUR’un  Genel Kurulu olağan olarak üç 
yılda bir toplanmaktadır. 

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ: 19 Haziran 1954 tarih ve 
544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 
Enstitünün Organ ve Birimleri arasında Danışma Kurulu yer 
almaktadır. Kararnamenin 7.maddesinde sayılan Danışma 
Kurulu Üyeleri arasında Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği de bir  üye  ile  temsil  edilmektedir. Danışma Ku-
rulu üyeliklerinin süresi iki yıldır. Kurul yılda en az bir kez 
toplanır.  

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK): Ürün 
/ hizmet, sistem, personel ve laboratuvar belgelerinin ulusal 
ve uluslar arası alanda kabulünü temin etmek amacıyla, 
27 Ekim 1999 tarih ve 4457 sayılı yasayla kurulmuştur. 
TMMOB, ilgili yasanın hükümlerine göre her yıl Mayıs 
ayında yapılacak Genel Kurulun (e) grubu üyeleri arasında 
bir temsilci ile yer almaktadır. Temsilcinin görev süresi üç 
yıldır.

KARAYOLLARI TRAFİK GÜVENLİĞİ KURULU: Ka-
rayolu güvenliği konusunda hedefleri tespit etmek, uygulat-
mak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla 2918 sayılı Kara-
yolları Trafik Kanununun 4-b maddesine göre kurulmuştur.  
TMMOB  kurulda  bir  üye  ile  temsil  edilmektedir.

TÜRK LOYDU: Türk Loydu  bir Vakıf kuruluştur. TMMOB 
Gemi Mühendisleri Odası girişimleri  ile kurulmuştur. 1967 
yılından  bu  yana  çalışmalarını  sürdürmektedir. Gemilerin 
klasmanı, deniz ve kara endüstrisi imalatların sertifikalandı-
rılması, üçüncü taraf kontratları yapmaktadır. Vakıf Senedi-
ne göre Genel Kurulunda, TMMOB  ve  Makina, Elektrik, 
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odaları birer  üye 
ile  Gemi Mühendisleri  Odası ise  on dokuz üye ile temsil 
edilmektedir. Genel Kurul her yıl toplanmaktadır. 

DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ: 
Komite bir dernek yapısındadır. Dernek Tüzüğünün son şekli 
1991 yılında düzenlenmiştir. TMMOB, Derneğin üyesidir ve 
Genel Kurulunda bir üye ile temsil edilmektedir. 

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA  ENSTİTÜSÜ (BOREN): 
BOREN Yönetim Kurulu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı-
ğınca önerilecek altı aday arasından seçilecek üç üye, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK, Yükseköğretim Kurulu, 
TOBB ve TMMOB tarafından önerilecek ikişer aday arasın-
dan seçilecek birer üyenin Başbakan tarafından atanmasıyla 
9 üyeden oluşmaktadır. TMMOB  Bor  Enstitüsü  Yönetim  
Kurulu’nda  bir  üye  ile  temsil  edilmektedir.  

İNTERNET ÜST KURULU: Ulaştırma Bakanlığı’na 
danışmanlık yapan bir kuruldur. İnternetin Türkiye’de sağ-
lıklı gelişmesi ve toplumsal yarar üretilmesi, ülke çıkarlarının 
korunması yönünde çalışmalar  yapması için kurulmuştur. 
TMMOB bir üye ile temsil edilmektedir. Üst Kurul yılda en 
az 6 kez toplanır. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK 
BELGESİ SINAV KOMİSYONU: İçişleri Bakanlığı Emni-
yet Genel Müdürlüğü’nün Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınav 
Komisyonu’nda TMMOB’nin ateşleyiciler konusunda uzman 
bir Maden Mühendisi ile temsil edilmesi “Patlayıcı Madde 
Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin 
Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik”te yer almıştır.

İNSAN HAKLARI DANIŞMA KURULU: Başbakanlık 
bünyesinde kurulan İnsan Hakları Danışma Kurulu Yönet-
meliği 23 Kasım 2002 günlü Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Temel amacı “İnsan haklarının gelişti-
rilmesi ve korunmasına ilişkin konularda görüş bildirmek, 
tavsiyelerde bulunmak, öneriler ve raporlar sunmak” olarak 
belirlenen Kurul, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, meslek 
kuruluşları, insan hakları alanında çalışmalar yapan vakıf 
ve dernek temsilcilerinden oluşan 81 kişiden oluşmaktadır.  
TMMOB  bu  kurulda  bir  üye  ile  temsil  edilmektedir. 

AB-TÜRKİYE KARMA İSTİŞARE KOMİTESİ: 
TMMOB, AB-Türkiye Karma İstişare Komitesi’nin Türkiye 
kanadının rotatif (değişmeli) üyesidir. Birliğimiz bu Komitede 
işçi ve işveren kuruluşlarının dışında kalan 3.sektör kuruluş-
larının alanında  temsil edilmektedir.

EĞİTİM VE RİSK BELİRLEME KOMİSYONLARI: 
Çalışma  ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı  bünyesinde  “İş 
Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların 
Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik”  gereğince kurulan Eğitim ve Risk 
Belirleme Komisyonları’nda Birliğimiz birer  üye ile temsil 
edilmektedir. 

MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ (MDK): 
Türkiye’de ve KKTC’de mühendislik eğitimi veren devlet 
ve vakıf üniversitelerinin Mühendislik Fakülteleri Dekanla-
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rının oluşturduğu “Mühendislik Dekanları 
Konseyi” (MDK) Ocak 2001’de kuruldu. 
Temel amacı, ulusal mühendislik eğitimi-
nin akreditasyonu (özdeğerlendirme) olan 
platforma kuruluş aşamasında TMMOB de 
davet edildi, TMMOB  MDK  toplantılarına  
bir  temsilci  ile katılmaktadır. 

MÜHENDİSLİK DEĞERLENDİRME  
KURULU (MÜDEK): Mühendislik De-
ğerlendirme Kurulu (MÜDEK), Türkiye ve 
KKTC’de mühendislik eğitimi veren 86 fa-
kültenin dekanlarından oluşan Mühendislik 
Dekanlar Konseyi (MDK) girişimi ile 24-25 
Mayıs 2002 tarihlerinde yapılan 4. MDK 
Toplantısı’nda, mezunlarına “mühendis” 
derecesi verilen MDK bünyesindeki mü-
hendislik programlarının değerlendirilmesi 
(akreditasyonu) için ayrıntılı bir program 
düzenlemek ve uygulamak üzere kurulmuş-
tur. MÜDEK’in temel hedefi mühendislik 
eğitiminde minimum kalite standartların 
yerleştirmek ve sürekli iyileştirme sağlayan 
sistemlerin kurulmasını ve geliştirilmesini 
sağlamaktır.  TMMOB, MÜDEK  toplantı-
larına  bir  temsilci  ile  katılmaktadır.

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME 
KURULU: Henüz Yönetmeliği Bakanlar 
Kurulu tarafından çıkarılmamış olan Ku-
rulun Sekreteryası şu anda  “Türkiye’ de 
Kalite Altyapısının Desteklenmesi” Projesi 
kapsamında TC Dış Ticaret Müsteşarlığı 
tarafından yürütülmektedir. Şu anda  ka-
tılımcı kuruluşlar tarafından oluşturulan 
mutabakat metni çerçevesinde çalışmala-
rını sürdüren Kurulda TMMOB bir asıl bir 
yedek üye ile temsil edilmektedir. Kurul-
daki TMMOB temsilcisi yapılan seçimler 
sonucunda yönetmelik gereği oluşturulan 9 
kişilik Yönetim Kurulu’na seçilmiştir. 

SOSYAL  GÜVENLİK  YÜKSEK  DA-
NIŞMA  KURULU: 01 Mayıs 2004 tari-
hinde çıkarılan “Sosyal Güvenlik Yüksek 
Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına 
Dair Yönetmelik” çerçevesinde oluşturulan 
ve kalkınma planları, hükümet programla-
rı ve ekonomik programlar çerçevesinde 
uygulanacak sosyal güvenlik politikalarını 
belirlemek ve bunların gerçekleştirilmesini 
sağlamakla görevli Kurul’da TMMOB bir 
üye ile temsil edilmektedir.

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları 
Ortak Toplantısı Yapıldı.

03 Temmuz 2004 Cumartesi günü yapılan toplantı, Genel Kurul kararlarının 
görüşülmesi ve TMMOB 38.Dönem Çalışma Programı’na yönelik önerilerin 
alınması gündemleriyle gerçekleştirildi. Elektrik Mühendisleri Odası, Gemi 
Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İç Mimarlar 
Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Kimya Mü-
hendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, 
Metalurji Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarlar Odası, Ziraat Mühendisleri 
Odası, Başkanları, Fizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühndisleri Odası, 
Meteoroloji Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası II. Başkanları, Gıda 
Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyelerinin 
katılımıyla yapılan toplantıya 20 TMMOB Yönetim Kurulu asıl ve 2 yedek 
üyesi ile TMMOB Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları ve Teknik 
Görevlileri katıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı'nın açılış ve Genel 
Sekreterliğin 38. Olağan Genel Kurulunda kabul edilen kararlar hakkında 
sunumundan sonra Odalarımızın Başkan ve Yöneticileri; 

Geçmiş dönemin aktif ve başarılı olduğuna, Genel Kurulda çok karar alın-
dığına, mühendislik mimarlık profil çalışmasının önemli olduğuna, toplu-
mun bilgi eksikliği olduğu ve bizim gibi örgütlerden beklentileri olduğuna, 
toplumda ve Odalarımızla ortak iş yapabilme ve birlikte üretme kültürünün 
zayıf olduğuna ve bunun giderilmesi gerektiğine, eğitim, mesleki alanlarla 
ilgili sıkıntılar olduğunu, kamusal alana saldırıların, özelleştirmelerin sür-
düğüne, meslektaşlarımızın onurunu korumak,örgütlülüğümüzü, mesleğin 
ve meslektaşın bilgi birikimini geliştirmek ve ülke gündemine müdahale 
etmek, süreci emekten, halktan yana tanımlayarak ve yapılanları deşifre 
ederek anlamlı bir duruş sergilemek, GATS ve uluslararası anlaşmaların, 
özelleştirmelerin izlenmesi ve Odalar aracılığıyla muhasebesinin ortaya 
konulması gerektiğini, Odalarımızın reaksionel değil, alternatif ve daha 
net ve somut görüşleri ortaya koyabilen, ortak politikalar oluşturması ge-
rektiğine, TMMOB’nin de uygun kurum ve kuruluşlarla ortak politikalar 
sürdürmesine değinerek, 38.Dönem Yönetim Kurulu'na hertürlü desteği 
vermeye çalışacaklarını ifade ettiler. 
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 14 Haziran 2004 tarihinde bir basın açıklaması yaparak  
Yönetim Kurulu'nda yapılan görev dağılımını kamuoyuna duyurdu.

TÜRK  MÜHENDİS  VE  MİMAR  ODALARI  BİRLİĞİ’NİN
ONURLU  YÜRÜYÜŞÜ  VE  DİK  DURUŞU 

DEVAM  EDİYOR,  DEVAM  EDECEK.

TMMOB 38.  Olağan  Genel  Kurulu,  27-30  Mayıs  2004  
tarihleri  arasında  ülkemizin  dört  bir yanından  gelen  bine  
yakın  mühendis,  mimar  ve  şehir  plancısı  delegenin  ka-
tılımıyla Ankara’da  toplandı.  Genel  Kurul  delegelerince  
belirlenen  TMMOB  Yönetim  Kurulu  12 Haziran  2004  
tarihinde  ilk  toplantısında  kendi  arasında  görev  dağılımını  
gerçekleştirdi.

Aslında  herkes  biliyor:

“TMMOB  ve  bağlı  Odaları  mesleki  demokratik  kitle  ör-
gütüdür. Demokrat  ve  yurtsever karakterdedir. Emekten ve 
halktan yanadır. Anti-emperyalisttir, “Yeni Dünya Düzeni” 
teorilerinin, ırkçılığın ve gericiliğin  karşısındadır. Siyasetin 
dar anlamını aşar, yaşamın her olayını siyasetle ilişkili görür. 
Barıştan yanadır. İnsan hakları ihlallerine karşıdır, insanlık 
onurunun korunmasından yanadır. Örgütsel bağımsızlığını 
her koşulda korur, gücünü sadece üyesinden ve bilimsel 
çalışmalardan alır.  Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülke-
nin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder. 
Politikanın oluşturulmasında ve uygulanmasında demokratik 
merkeziyetçi yöntemleri uygular. Karar alma süreçlerinde 
demokratik ve katılımcıdır.  Bağlı Odaları ile  birlikte, mü-
hendis ve mimarların meslek alanlarını düzenler, üyesinin 
ve halkın çıkarlarını korur. Sanayileşme ve demokratikleşme 
alanlarında durum tespitleri yapar, politikalar ve çözüm öne-
rileri üretir. Ülkenin demokratikleşmesi için çaba sarf  eder.  
Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde tartışmasız 
yer alır.  Demokratik Kitle Örgütleri ve sivil toplum örgütleri 
ile ilkeli ve demokratik işbirliği içerisindedir.”

Birliğin  bu  temel  ilkeleri,  Genel  Kurulumuzun  sonuç  
bildirisinde  bir kez  daha  duyuruldu.  

TMMOB‘nin  geçmiş  dönemlerinde   olduğu  gibi,  bu  döne-
minde  de  Birlik  Yönetim  Kurulu  bu  ilkeler  doğrultusunda  
çalışmalarını  sürdürme  inancı  ve  kararlılığındadır.

Genel  Kurul  delegelerimizce  ifade  edildiği  üzere:  
“TMMOB, bu  yıl  kuruluşunun  50.  yılını  kutlamaktadır. 
Birlik  bu  50  yıl  boyunca  bilim  ve  teknolojinin insan-
larımızın  yaşamına  yansıtılması  ve  bu  alanların  kamu  

çıkarı  gözetilerek  denetlenmesi  çalışmalarını  aralıksız  
sürdürmüştür. Ancak  ne  var  ki  bu  50  yıllık  süreç  askeri  
darbeler,  sağ  siyasi  iktidarlar  altındaki  siyasi çatışma  
ortamları,  baskılar  ve  yasaklamalar  ortamında  kısırlaşan  
ülkemiz  demokrasisi  ve örgütlenme  kısıtlılıkları  altında  
geçirilmiştir. Bütün  bu  olumsuzluklar  içinde  bile  TMMOB, 
özellikle  1970’lerden  bu  yana,  ülkemizin  kalkınma  ve  sa-
nayileşmesinde,  imarında  bilim  ve teknoloji  politikalarının  
önemine  vurgu  yapan,  kamu  yararı  ve  adil  paylaşımdan  
yana yurtsever,  toplumcu  bir  çizgiyi  savunan  çalışmala-
rını  ve  mücadelesini   sürdüregelmiştir. Bütün  bu  süreç  
içerisinde  söylediklerinin  haklılığı  ve  doğruluğu  ilerleyen  
zaman dilimlerinde  defalarca  kanıtlanmıştır.”

Uzun  geçmişimize  dayanan   deneyim  ve  bilgi  birikimi-
miz  ışığında  günümüzün  yüklü  gündemi  ve sorunları  
değerlendirildiğinde;  mesleki,  demokratik,  kitle  örgütü  
olmanın  sorumluluğuyla hareket  ederek  çağdaş,  bağım-
sız,  demokratik  ve  sanayileşen  bir  Türkiye  özlemiyle, 
üyelerimizin  sorunlarının  toplumun  sorunlarından  ayrıla-
mayacağı  bilinciyle,  halktan  ve emekten  yana  tavır  alan,  
bu  doğrultuda  politikalar  üreten  ve  mücadele  veren  bir 
TMMOB’ye  üyelerimiz  ve  halkımızın  ihtiyacı  devam  et-
mektedir. TMMOB,  toplumsal muhalefetin  odağında  yer  
alarak  bu  onurlu  yürüyüşüne  devam  edecektir.

Türk  Mühendis  ve  Mimar  Odaları  Birliği  ve  bağlı  
Odaları,  önümüzdeki  dönemde  de,  “birlikte  karar  alma,  
birlikte  üretme,  birlikte  yönetme”  anlayışı  ile  hareket  
ederek,  ülkemizdeki  ve  dünyadaki  emek  güçleriyle  da-
yanışma  içinde,  bağımsızlıkçı,  eşitlik  ve özgürlükçü,  barış  
ve  dayanışmacı  bir  Türkiye  ve  Dünya  için  çalışmalarını  
sürdürecektir.

SELAM OLSUN ÜLKEMİZİN VE DÜNYA'NIN 
AYDINLIK GELECEĞİNE SAHİP ÇIKANLARA !

YAŞASIN TMMOB  ÖRGÜTLÜLÜĞÜ!

Mehmet  SOĞANCI

Yönetim  Kurulu  Başkanı
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Bush'un ülkemize geliþini ve Ýstanbul'da 
düzenlenecek NATO zirvesini protesto 
etmek amacýyla ülke çapýnda bir çok 
etkinlik düzenlendi.

Ýstanbul'da Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu, Bush ve 
NATO Karþýtý Birlik ve Ýþgale Karþý Komiteler düzenledik-
leri ayrý ayrý eylemlerle Bush'a ve NATO'ya karþý tepkilerini 
gösterdiler.

Ýzmir'de Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu, NATO ve Bush 
Karþýtý Birlik, Ýþgale Karþý Komiteler tarafýndan düzenlenen 
ve yaklaþýk 5 bin kiþinin katýldýðý miting 19 Haziran 2004 
tarihinde Gündoðdu Meydanýnda yapýldý. TMMOB, KESK 
ve diðer demokratik kitle örgütlerinin de katýldýðý mitingde 
bir konuþma yapan miting tertip komitesi Baþkaný Elektrik 
Mühendisleri Odası Ýzmir Þube Baþkaný Musa Çeçen, 
"NATO toplantýsýna gelecek emperyalistlere Ýstanbul'u 
dar etmek boynumuzun borcudur" dedi.

TMMOB Ankara Ýl Koordinasyon Kurulu'nunda içinde 
yeraldýðý "Bush'a NATO'ya ve Emperyalizme Karþý Ankara 
Platformu" bir dizi etkinlik gerçekleþtirdi. 

Platform bileþenleri 11 Haziran 2004 tarihinde Ankara Adli-
yesi önünde kitlesel basýn açýklamasý gerçekleþtirdikten son-
ra "insanlýða karþý iþlenmiþ suç kapsamýnda olan iþgal, yaðma, 
soykýrým, kitle katliamý, iþkence ve tecavüz suçlarý"ndan 
dolayý ABD Baþkaný George W. Bush hakkýnda Ankara 
Cumhuriyet Savcýlýðý'na suç duyurusunda bulundu. 

Platform 16 Haziran 2004 tarihinde AKP Genel Merkezi'ne 
kitlesel bir yürüyüþ gerçekleþtirerek Bush'u, emperyalizmin 
savaþ örgütü NATO'yu ve onlarla iþbirliði yapan hükümeti 
protesto etti. 

19 Haziran 2004 tarihinde Abdi Ýpekçi Parký'nda düzenlenen 
"NATO'ya ve Emperyalizme karþý Halk Þenliði"nde notalar 
NATO'ya karþý seslendirildi. Platform Sözcüsü Eðitim-Sen 1 
No'lu Þube Baþkaný Ýsmail Saðdýç ve Makina Mühendisleri 
Odasý Baþkaný Emin Koramaz'ýn birer konuþma yaptýðý et-
kinlikte sanatçýlar Ali Asker ve Ahu Saðlam barýþ türküleri 
söylediler.

23 Haziran 2004 tarihinde ABD Büyükelçiði'ne yürüyen 
Platform üyeleri, basýn açýklamasýnýn ardýndan, üzerinde 
"Gelecekleri Varsa, Görecekleri de Var" yazýlý siyah çelengi 
Büyükelçilik kapýsýna býraktýlar. 

25 Haziran 2004 tarihinde, Bush'a ve NATO'ya karþý top-
lanan imzalar, TBMM Dikmen Kapýsý önünde KESK Genel 
Baþkaný Sami Evren tarafýndan yapýlan basýn açýklamasýndan 
sonra  TBMM'ne verildi.

Bush'a ve 
NATO'ya Karþý 

Ülke Çapýnda 
Bir Dizi Etkinlik 

Yapýldý

23 Haziran 2004  / ABD Büyükelçiliði
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ANKARA’DA 
BUSH’A VE 
NATO’YA 

ÖFKE VARDI
ABD Baþkaný Bush'un Ankara'ya geleceði 26 Haziran 
2004 Cumartesi günü, "Bush'a, NATO'ya, Emperyalizme 
Geçit Yok Mitingi"nde biraraya gelen Ankaralýlar Bush'u 
lanetleyerek, "Katliamlarýn, tecavüzlerin iþkencelerin sorum-
lusu Bush'u ülkemizde istemiyoruz" dediler.

Bush'a, NATO'ya ve Emperyalizme Karþý Ankara Platformu 
tarafýndan düzenlenen mitinge katýlan 5 bini aþkýn kiþi Ankara 
Garý önünde toplandýktan sonra, Sýhhiye Meydaný'na kadar 
sloganlarla yürüdüler.

KESK ve DÝSK'e baðlý sendikalar, siyasi partiler, demokratik 
kitle örgütleri ve gençlik gruplarýnýn yanýsýra TMMOB'nin 
500'e yakýn kiþiyle katýldýðý mitingde konuþan miting tertip 
komitesi baþkaný Ýsmail Saðdýç, Baþbakan Erdoðan'ýn 
Bush'a ve NATO'ya karþý çýkanlarý "Türkiye'nin itibarýný 
zedelemekle" suçladýðýný hatýrlatarak, "Biz dünya halklarýnýn 
gözünde bu ülkenin onurunu, namusunu ve geleceðini temsil 
ediyoruz" dedi.

Gülay'ýn söylediði türkülerden sonra, Pir Sultan Abdal Kül-
tür Derneği Semah Grubu NATO'ya karþý barýþ için semah 
dönmeye baþladý. Ancak bu sýrada bir grubun polis barikatýný 
aþýp Kýzýlay'a yürümek istemesi üzerine polisler çok sayýda 
gaz bombasý attý. Alanda kýsa süreli yaþanan panikten sonra 
devam eden mitingde konuþan KESK Genel Baþkaný Sami 
Evren;Bush ve NATO'ya karþý çýkanlarýn yalnýzca alanda 
bulunanlar olmadýðýný vurgulayarak, "Onlar sonunda tanklarý 
ve toplarý ile yalnýz kalacaklar. Çünkü biz çok güçlüyüz" 
dedi. Mitingdeki olaylara da deðinen Sami Evren "Yarýn 
Ýstanbul'dayýz, sonraki gün NATO'yu daðýtacaðýz. O nedenle 
þimdi kendimize zarar vermememiz gerekiyor" dedi.

Evren'in konuþmasýnýn ardýndan ayný grubun yeniden polis 
barikatýna yönelmesi üzerine, polisler yine gaz bombasý kul-
landýlar. Bu grubun dýþýnda kalanlarýn disiplinli ve saðduyulu 
davranmasý olaylarýn büyümesini engelledi. Miting Tertip 
Komitesi de yeni provakasyonlarý göz önüne alarak   mitingi 
sona erdirdi. Mitingin saðlýklý olarak devam etmesi halinde 
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý ve DÝSK 
Genel Sekreteri Musa Çam birer konuþma yapacaktý.    

Mitingin bitiminden sonra, ayný akþam TMMOB Ankara 
Ýl Koordinasyon Kurulu'nun organizasyonuyla 9 otobüs 
Ýstanbul'daki miting için yola çýktý.

NATO zirvesine karþý demokratik ve 
barýþçýl tepkiler yasal olmayan 

yötemlerle emniyet görevlileri tarafýndan 
engellenmektedir.

Bunun bir örneði olan TMMOB(Türk Mühendis Mimar 
Odalarý Birliði)’nin “ÖZGÜR BÝR DÜNYA ÝÇÝN NA-
TO’YA HAYIR” yazýlý pankartý 24.06.2004 saat 

16.00 da asýldýðý TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý 
Ýstanbul Þubesi binasýndan 25.06.2004 saat 13.00 de 
indirtilmiþtir.

Pankartýn asýldýðý andan itibaren emniyet ile yapýlan 
görüþmelerde, kaymakamlýktan izin alýnmasý gerektiði 
belirtilmiþ ve bu süre içinde pankartýn asýlý kalmasý konu-
sunda mutabakat saðlanmýþtýr.

Daha sonra EMO Ýstanbul Þubesi yöneticileri kaymakamlýða 
yaptýðý baþvuru ile pankartýn içeriðini ve boyutunu da 
belirterek, sözkonusu pankartý  bulunduklarý binalarýna 
astýklarýnýn bilgisini vermiþlerdir. Kaymakamlýk bilgilendir-
me yazýsýný “acele” Þiþli Emniyet Müdürlüðü’ne göndermiþ 
ve yazý ekte de görüldüðü gibi kayýtlara alýnmýþtýr.Ancak 
olumlu ya da olumsuz bir yanýt verilmemiþtir. Akabinde ge-
len emniyet görevlileri, pankartýn valiliðin emri ile NATO 
vadisindeki hiçbir binaya asýlamayacaðýný belirterek 
indirtmiþlerdir.Fakat Valiliðin sözkonusu emrini belirten 
herhangi bir belge EMO yetkililerine gösterilememiþtir.

TMMOB tarafýndan bu konudaki yasal giriþimlerin 
sürdürüleceði belirtilmiþtir.
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Ý STANBUL'DA 
ONBÝNLER 

 "NATO'YA HAYIR" 
DEDÝ..!

2004 Pazar günü, DÝSK, HAK-ÝÞ, 

KESK, TMMOB, TTB, Küresel Barýþ 

ve Adalet Koalisyonu, NATO ve Bush 

Karþýtý Birlik ve Ýþgale Karþý Komiteler 

tarafýndan Ýstanbul'da düzenlenen 

mitinge 50 binin üzerinde kiþi katýldı. 

Kadýköy Ýskele Meydaný'ndaki Büyük 

Buluþma için ülkenin çeþitli illerinden 

gelen barýþseverler sabahýn erken saat-

lerinden itibaren Haydarpaþa Garý ve 

Numune Hastanesi önünde toplanarak 

miting alanýna kadar "NATO'ya Hayýr", 

"Kahrolsun ABD Emperyalizmi", "Em-

peryalistler, Ýþbirlikçiler, 6.Filo'yu 

Unutmayýn", "Katil ABD, Ýþbirlikçi 

AKP" vb. sloganlarýyla yürüdüler.

Mitinge DÝSK, KESK ve Türk-Ýþ'e 

baðlý sendikalarýn yanýsýra siyasi 

partiler, demokratik kitle örgütleri, 

gençlik gruplarý ile yurtdýþýndan gelen 

barýþseverler katýldý. TMMOB pankartý 

arkasýnda mitinge katýlan 700'e yakýn 

mühendis mimar baþlarýnda baretleriyle 

yürüdüler.

Yapýlan saygý duruþunun ardýndan 

Ýstanbul Tabip Odasý Baþkaný Gencay 

Gürsoy ortak açýklamayý okudu. Gür-

soy açýklamasýnda "NATO zirvesi, 

ülkeyi savaþýn merkezine çekmek için 

toplanmýþtýr. NATO zirvesi için ülke-

mize gelen iþgalcileri topraklarýmýzda 

istemiyoruz... Çocuk katilleri askerleri-

nizle evinize dönün. Ortadoðu halklarý 

adýna sizi lanetliyoruz." dedi.

DÝSK Genel Baþkaný Süleyman Çe-

lebi konuþmasýnda, "Emperyalizmin 

ve savaþ örgütlerinin insanlýk dýþý 

amaçlarýný bozuncaya kadar müca-

delemize devam edeceðiz. 6.Filo'yu 

denize dökerken haykýrdýðýmýz gibi 

tekrar haykýrýyoruz; emperyalizm seni 

yeneceðiz." dedi. 

Daha sonra söz alan KESK Ge-

nel Baþkaný Sami Evren, "Dünya 

halklarýnýn yüreði bugün burada atýyor. 

Biz de NATO daðýtýlana kadar müca-

deleye devam edeceðiz. Bu savaþý barýþ 

kazanacak, onlar kaybedecek" diye 

konuþtu.

Hak-Ýþ Genel Baþkaný Salim Uslu'dan 

sonra konuþan TMMOB Yönetim 

Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý 

konuþmasýnda "Onlar savaþ için 

toplandý, biz barýþ için bir araya geldik. 

Sömürüsüz ve adil bir düzen için, NA-

TO'nun daðýtýlmasý, üslerin kaldýrýlmasý 

için mücadelemize devam edeceðiz, 

Þimdi saflarý sýklaþtýrma zamaný, þimdi 

'Kahrolsun Emperyalizm' deme zamaný" 

diye konuþtu.
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ABD'nin hegemonya aracı ve savap örgütü 
NATO'nun zirvesi 28-29 Haziran 

tarihlerinde İstanbul'da toplanıyor.

21 Haziran 2004

Bu zirve;

Halklarý açlýða ve ölüme mahkum etme zirvesidir. Ül-
kemizi ABD çýkarlarý için savaþýn merkez üssü yapma 
zirvesidir. ABD'nin Ortadoðu'yu Kafkaslarý kendi kirli 
emelleri için yeniden þekillendirme zirvesidir. Yeni 
savaþlara gebedir. Bu zirveden savaþ ve gözyaþý çýkacaktýr. 
Bu zirveye geçit vermeyelim.

Çünkü;

Irak'ý kana bulayanlar, Filistin'de iþgale göz yumanlar, Af-
ganistan halkýnýn katilleri, Balkanlarý gözyaþýna boðanlar, 
bölgemizde emperyalist amaçlarý için oyun tezgahlayanlar, 
NATO zirvesi için Ýstanbul'a geliyor...

Hatýrlayalým;

NATO'ya girmenin bedelini Türkiye'nin yüzlerce askerini 
Kore'de kaybederek verdiðini, yoksul Vietnam halkýnýn 
üzerine inen bombalarý, yapýlan zulmü...

Onlar deðil mi,

Tüm dünyanýn gözü önünde Irak'ta ki iþgali, tecavüzü ve 
iþkenceyi yapanlar. Ülkemizde 12 Eylül'ü tezgahlayanlar, 
Kürt sorununun çözümünü istemeyenler?

Onlar,

Bir avuç çokuluslu þirket, silah tüccarý, petrol baronu, 
kardeþi kardeþe vurduranlar! "Büyük Ortadoðu Proje-
si" adý altýnda, Arap, Kürt, Türk ve bütün Ortadoðu 
halklarýnýn birbirine düþman olmasýný isteyenler...

Biz,

Bütün bir dünyayýz! Kadýný, erkeði, genci yaþlýsý, beyazý 
siyahý ile milyarlarýz! Gelecek güzel günleri ellerimizde 
iþleyenleriz! Irak'a ve sonrasýnda baþka ülkelere asker gön-
dermemizi isteyenlere engel olanlarýz! 1 Mart 2003'te em-
peryalist savaþ tezkeresine dur diyenleriz! Dünyayý açlýða 
ve savaþa mahkum edenleri engelleyebiliriz! Katil Bush'a 
ve NATO'ya dur demeye de gücümüz yeter.

27 Haziran Pazar günü iþçileri, emekçileri, kadýnlarý, 
gençleri Ýstanbul Aksaray'da "Ýþgale, NATO'ya ve Bush'a 
Karþý Büyük Buluþma"ya çaðýrýyoruz!

Bush Defol! Kahrolsun NATO!Yaþasýn Halklarýn 
Kardeþliði! Kahrolsun Emperyalizm!

DÝSK, HAK-ÝÞ, KESK, TMMOB, TTB, Küresel 
Barýþ ve Adalet Koalisyonu, NATO ve Bush Karþýtý 

Birlik, Ýþgale Karþý Komiteler

ÞÝMDÝ EMEKTEN, HALKTAN, BARIÞTAN, 
BAÐIMSIZLIKTAN VE DEMOKRASÝDEN YANA 

OLMA ZAMANIDIR.

ÞÝMDÝ ÝÞGALE, NATO'YA, BUSH'A VE EM-
PERYALÝZME KARÞI  ÝSTANBUL'DA  BULUÞMA  

ZAMANIDIR

ÞÝMDÝ  YAN  YANA  DURMA  ZAMANIDIR

23 Haziran 2004

27-30 Mayýs 2004 tarihlerinde gerçekleþtirilen TMMOB 
38. Olaðan Genel Kurulu'na katýlan TMMOB  delegeleri  
kamuoyuna  duyurduklarý  sonuç  bildirgesini "Türk Mü-
hendis ve Mimar Odalarý Birliði, önümüzdeki dönemde de, 
Odalarý ve üyeleriyle birlikte karar alma, birlikte üretme, 
birlikte yönetme, birlikte uygulama ilkesiyle hareket ederek 
ülkemizdeki ve dünyadaki emek güçleriyle dayanýþma içinde 
baðýmsýzlýkçý, eþitlik ve özgürlükçü, barýþ ve dayanýþmacý bir 
Türkiye ve Dünya için çalýþmalarýný sürdürecektir. Genel Ku-
rulun hemen ertesinde, NATO Zirvesi vesilesi ile yapýlacak 
Nato-militarizm-emperyalizm-savaþ-iþgal karþýtý; barýþ, 
dostluk, halklarýn kardeþliðinden yana bütün etkinliklerin 
içerisinde aktif olarak yer alacaktýr."  sözleri  ile  bitirdiler.

28-29 Haziran 2004'te Ýstanbul' da NATO Zirvesi 
yapýlacak.

Biliniyor  ki,  bu  zirvenin  sonucunda  ABD  emperyalizmi,  
dünya  egemenliðini  pekiþtirme  doðrultusunda  NATO'yu  
"Büyük Ortadoðu Projesi"  ile  halklarýn  üzerine  ölüm 
yaðdýrmak için seferber etmeyi planlýyor. ABD emperyalizmi 
11 Eylül sonrasýnda "terör" bahanesiyle uygulamaya koyduðu 
yeni politikalarýyla  hem kendi ülkesindeki emekçilere  hem 
de dünyanýn bütün yoksullarýna karþý zor kullanmaktan 
kaçýnmýyor.  "Büyük Ortadoðu Projesi"  bu  politikalarýnýn  
uzantýsý.

Bu proje,  Kuzey Afrika'dan Güney  Asya'ya; tüm Ortadoðu'yu  
da  kapsayarak Türkiye'nin de içinde bulunduðu bölgede 
savaþ, gözyaþý, iþkence, yoksulluk ve açlýk demek. Bu proje 
ayný zamanda, hem bir bölge ülkesi, hem de NATO üyesi 
olan Türkiye'yi bir cephe ülkesi haline getirmek, ateþe 
atmak demek.  Bunlar  biliniyor.  Geniþletilmiþ Ortadoðu 
diye tanýmladýklarýnýn  aslýnda, bu bölgenin zengin enerji 
kaynaklarý ve enerji  daðýtým hatlarýný kapsadýðýný  herkes 
biliyor. Bu zirvede yeni saldýrgan politikalarda Türkiye'nin ro-
lünün ne olacaðý da belirlenecek. ABD'nin Büyük  Ortadoðu 
Projesi çerçevesinde Türkiye NATO marifeti  ile  Irak'taki 
iþgale ve bölgedeki yayýlmacý politikalara  alet edilecek.

Yýllardýr  düzenlerini  ve  sömürülerini  sürdürmek  için   Orta 
Doðu halklarýný açlýk, yoksulluk ve sefalet içinde býrakanlar, 
bölgedeki  çað dýþý rejimlere destek verenler, eli kanlý dikta-
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törleri besleyip palazlandýranlar bugün geniþletilmiþ büyük 
Ortadoðu projesi ile bölgeye demokrasi getireceklerini söylü-
yorlar. Biz emperyalizmin demokrasi anlayýþýnýn ne olduðunu 
Irak'ta gördük. Irak'a da demokrasi getireceklerdi,  ölüm 
getirdüier,  tecavüz  getirdiler, iþkence getirdiler. Onlarýn  
demokrasisi,  küresel sömürü düzeninin kurumsallaþtýrýlmasý 
ve sömürü düzeninin  sürekliliðinin saðlanmasýdýr. Bu ne-
denle dünyayý yeniden yapýlandýrýyorlar. Halklarýn kendi 
gelecekleri için söz yetki ve karar sahibi olmasýný istemi-
yorlar.  Bu nedenle bir yandan büyük Ortadoðu projesini 
devreye sokarken,  diðer yandan da NATO'nun müdahale 
alanýný geniþletmeye, bölgenin jandarmasý haline getirmeye 
çalýþýyorlar.  Küresel emperyalizm, bölge  halklarýna yönelik 
kanlý müdahalelerinde Türkiye'yi bir askeri operasyon gücü 
olarak kullanmak istiyor. 

NATO zirvesinden  önce  G-8 zirvesinde bu proje konuþuldu. 
Türkiye' ye de demokratik ortaklýk teklif edildi. Demokratik 
ortak statüsü ile Türkiye bölge ülkelerine demokrasi dersi 
verecekmiþ!  Bölge  halklarýna  hangi  demokrasinin dersi 
verilecek?  "Grevsiz ve toplu sözleþmesiz sendika yasalarýný 
mý?, Çalýþaný köle olarak gören iþ yasalarýný mý?, Grev 
yasaklamalarýný mý?, Sürgünleri, kayýplarý, hortumlarý, 
yolsuzluklarý,  iþsizliði,  yoksulluðu, paralý eðitim ve paralý  
saðlýk  hizmetlerini  mi?, Açlýk sýnýrýndaki ücretleri  mi?,  
F tipi hücrelerde tecritleri mi?"  demokrasi diye anlata-
caklar. Yýllardýr "IMF ve Dünya Bankasýnýn güdümünde 
uyguladýklarý politikalarla ülke sanayisini ve tarýmýný nasýl 
bitirdiklerini ve bunun sonucunda peþ peþe yaþanan ekono-
mik krizlerin faturasýný emekçi halklarýmýza nasýl taþýttýklarýný 
mý?,  Ard arda çýkarttýklarý IMF  yasalarýyla  ormanlarýmýzý, 
tarým alanlarýmýzý, madenlerimizi, tüm kamusal tesislerimizi, 
kamusal hizmet alanlarýný, yer altý ve yer üstü zenginliklerimi-
zi emperyalizme nasýl peþkeþ çektiklerini mi?" anlatacaklar. 

Hayýr,  aslýnda  bu  projede  ülkemize  biçilen  rol  bellidir.

Bu, Türkiye'nin bölgede savaþ, iþgal ve  katliam ortamýna 
sokulmasýdýr.  Irak'ta bir  yýldan fazla zamandýr uygulanan 
katliam, iþkence ve  tecavüzleri artýk gizlenemez olmuþtur. 
Projelerinin  temelinde  Türkiye'nin de  bu  bataða  saplanmasý 
vardýr. Türkiye'nin  NATO kapsamýnda da olsa Irak'a asker 
göndermesi, emperyalistlerin saplandýðý bataða Türkiye'nin 
de saplanmasý demektir.  Oysa  Irak'ta istikrarýn yeniden 
kurulmasý isteniyorsa bunun çözümü açýktýr. Ýþgalciler 
Irak'tan çekilmeli ve Irak halkýna verdikleri zararý tazmin 
etmelidirler.  Baþta  Bush ve Blair olmak üzere savaþýn ve 
iþgalin suçlularý yargýlanmalýdýr.

Bizler,  bu  ülkenin  mühendisleri,  mimarlarý,  þehir  plancýlarý  
ve  bunlarýn  örgütü  TMMOB  ve  baðlý  odalarý  olarak  bir  
kez  daha  duyuruyoruz: 

Bu projeye sessiz deðiliz. Emperyalizmin  ve  onun  
iþbirlikçilerinin  halklara  yönelik  her  türlü  karanlýk  se-
naryosuna karþý  çýkýyoruz. Emperyalizmin bölge halklarýný 

köleleþtirme ve  birbirine  kýrdýrma  projesinde ülkemizin 
bir askeri güç olarak kullanýlmasýný istemiyoruz. Ortadoðu  
halklarýna  ve  onlarýn  çocuklarýnýn  gözlerine  onurla,  
utanmadan  bakacaðýz. Bizler sömürüsüz ve adil bir dün-
ya için barýþýn sesi olmaya devam edeceðiz. "NATO' nun 
daðýtýlmasý,  ABD üslerinin kapatýlmasý" taleplerimizi,  dilimiz  
döndüðünce,  gücümüz  yettiðince  haykýrmayý  her  ortamda  
sürdüreceðiz. 

Filistin'de Ýsrail iþgaline karþý,  duvarlara,  tanklara,  açlýða 
karþý direnen çocuklarla  birlikteyiz. Kalbimiz  Irak halký  ile  
birlikte atýyor. Asya'dan  Afrika'ya,  Avrupa'dan Amerika'ya 
kadar tüm dünya halklarý  ile  kol  kolayýz. Ölüme karþý 
yaþamý,  savaþa  karþý  barýþý savunanlar  bizim  dostlarýmýz.

Evet,  þimdi  27  Haziran'da  Ýstanbul'da iþgale, NA-
TO'ya, Bush'a ve Emperyalizme karþý buluþma  zamanýdýr.  
Ýstanbul'da  dostlarýmýzla  buluþacaðýz.

Þimdi   emekten,  halktan, barýþtan, baðýmsýzlýktan ve de-
mokrasiden  yana  olanlarýn  omuz  omuza  olma  zamanýdýr.  
Emperyalizme  karþý  saflarý  sýklaþtýracaðýz.

                                                 Mehmet  SOÐANCI
                                         Yönetim  Kurulu  Baþkaný

Hasan Balýkçý Davasýnda 
Karar Verildi

18 Ekim 2002 tarihinde, kaçak elektrik kullanan sanay-
iciler tarafýndan gönderilen kiralýk katillerce öldürülen 
Hasan Balýkçý ile ilgili davanýn 15. duruþmasý 11 Hazian 
2004 tarihinde Þ.Urfa'da yapýldý.

Duruþmaya Hasan Balýkçý'nýn ailesi ve yakýnlarý, Elek-
trik Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Kemal 
B.Ulusaler, Yönetim Kurulu Yazman Üyesi M.Sýtký Çið-
dem, EMO Þube Yöneticileri ve üyeleri ile demokratik 
kitle örgütü ve sendika temsilcileri katýldý.

Mahkeme heyeti, Hasan Balýkçý'yý öldüren Yýlmaz 
Çakmak'ý aðýrlaþtýrýlmýþ (6 ayý hücre cezasý olmak üzere) 
müebbet hapse, Çakmak'a yardým eden ve arabayý 
kullanan Þeyhmus Taþan'ý ve tetikçileri kiralayarak 
cinayete azmettiren imalathane sahibi Zeki Akkoyun'u 
müebbet hapse, silahlarý temin eden Halim Þimþek'i 16 
yýl 8 ay hapse mahkum etti. Tutuksuz yargýlanan Ýrfan 
Akkoyun'un ise beratine karar verildi. 

Kararýn verilmesinden sonra, basýna bir açýklama yapan 
EMO Yönetim Kurulu Baþkaný Kemal B. Ulusaler, bu 
davada mahkumiyet alanlarýn buzdaðýnýn görünen yüzü 
olduðunu, perde arkasýndaki suçlularýn yakalanmasý için 
olayý takip etmekten vazgeçmeyeceklerini söyledi.
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2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak 
Oteli’nde yakılarak katledilen aydın-
lar, katliamın 11. yılında birçok ilde 
düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Sivas katliamı, Ankara’da binlerce 
kişinin katıldığı yürüyüş ve mitingle 
lanetlendi. Toros Sokak’ta toplanıp 
Sıhhiye’de Abdi İpekçi Parkı’na yürü-
yen şehit aileleri, Pir Sultan Abdal Kül-
tür Derneği, köy dernekleri, TMMOB, 
sendikalar, kitle örgütleri ve partilerden 
oluşan kalabalık sıcak havaya rağmen 
coşkusunu ve öfkesini kaybetmeden 
Sivas şehitlerinin unutulmadığını, 
unutulmayacağını gösterdi.

Katledilen 37 kişinin fotoğraflarının 
taşındığı miting, Sivas ve diğer şehit-
ler anısına saygı duruşunun ardından, 
şehit aileleri adına Serdar Doğan’ın 

TTB'nin Eylemine Destek
TMMOB, sağlık alanında yaşanan tüm 
olumsuz gelişmelere karşı Türk Tabipleri 
Birliği ve SES’in “Ücretimiz, İş Güvence-
miz, Meslek Onurumuz ve Halkın Sağlık 
Hakkı İçin” başlattığı “Umuda Beyaz Yü-
rüyüş” eylemini desteklediğini 18 Haziran 
2004 tarihinde yaptığı bir basın açıklaması 
ile kamuoyuna duyurdu. 

Abdi İpekçi Parkı’nda gerçekleştirilen 
basın açıklamalarına, TMMOB Başka-
nı Mehmet Soğancı, TMMOB Genel 
Sekreteri Fikret Özbilgin ile Elektrik, 
Jeoloji ve Makina Mühendisleri Odala-
rımızın temsilcileri katılarak desteklerini 
ifade ettiler.

TTB'NÝN VE SES'ÝN 
"UMUDA BEYAZ 
YÜRÜYÜÞÜ"NÜ 

DESTEKLÝYORUZ

18 Haziran 2004

Sosyal devlet olmanýn gereði olarak, 
eðitim, saðlýk, ulaþým, barýnma gibi 
hizmetlerin kamu eliyle sunulmasýný 
savunan TMMOB, bu doðrultuda 
saðlýk alanýnda yaþanan tüm olumsuz 
geliþmelere karþý Türk Tabipleri Birliði 
ve SES’in “Ücretimiz, Ýþ Güvencemiz, 
Meslek Onurumuz ve Halkýn Saðlýk 
Hakký Ýçin”baþlattýðý “Umuda Beyaz 
Yürüyüþ”eylemini desteklemektedir.

TMMOB, önümüzdeki süreçte de 
mühendis ve mimarlarýn ekonomik, de-
mokratik haklar mücadelesinde olduðu 
gibi, eþit, ücretsiz saðlýk, hekimlerin ve 
tüm çalýþanlarýnýn çalýþma koþullarýnýn 
iyileþtirilmesi ve baðýmsýz demokratik 
bir Türkiye için TTB, SES ve diðer 
emek örgütleriyle birlikte mücadeleye 
devam edecektir.

Saygýlarýmýzla.

M.Fikret ÖZBÝLGÝN
Genel Sekreter

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ALEYHİNE NEW-
MONT (NORMANDY) TARAFINDAN AÇILAN TAZMİNAT 

DAVASI MAHKEME TARAFINDAN REDDEDİLDİ
Bergama Ovacık’ta yargı kararlarına karsın çalısmalarını sürdüren Normandy 
A.Ş.’nin Jeoloji Mühendisleri Odamız aleyhine açtığı 100 Milyar TL’lik manevi 
tazminat davasının 2. duruşması 17 Haziran 2004 tarihinde 25.Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB  
Başkanlarından Kaya Güvenç, Genel Sekreteri M.Fikret Özbilgin, Genel Sek-
reter Yardımcısı Hakan Genç, Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Vardal ve Çevre, 
Jeoloji, Kimya, Maden, Makina ve Metalurji Mühendisleri Odalarımızın yöne-
ticileri katıldı.

TMMOB ve Çevre, Makina ile Metalurji Mühendisleri Odalarımızın da davaya 
taraf olmak için dilekçe verdiği durusma sonucunda, mahkeme davanın reddine 
karar verdi.

Sivas’ın Işığı Sönmeyecek

konuşması ile başladı. “Aradan geçen 
11 yıla rağmen ne acılarımız dindi, ne 
öfkemiz azaldı ne de Madımak yangını 
söndü” diyen Doğan, artık ölülerin 
arkasından ağlamak, yürümek yerine 
dirilerin önünden yürümek için çağrı 
yaptı. Pir Sultan Abdal Kültür Derne-
ği Başkanı Kazım Genç de 11 yıl önce 
Sivas’ta devletin ve emniyet güçlerinin 
gözü önünde şeriatçı-faşist ayaklanma-
nın provasının yapıldığını, amacın de-
mokrasiyi yok etmek olduğunu söyledi. 
Kazım Genç sözlerini, “Semaha duran 
canlarımızın bilinci yolumuza ışık ola-
cak” diye bitirdi.

Sanatçı Ali Asker ise insanların, ağaç-
ların yanabileceğini, ama türkülerin 
asla yanmayacağını belirterek türkü-
leriyle Sivas şehitlerini andı.
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EĞİTİM SEN KAPATILAMAZ!
Tüzüğünde yer alan “Toplumun bütün bireylerinin, temel 
insan hakları ve özgürlükleri doğrultusunda demokratik, laik, 
bilimsel ve parasız eğitim görmesini, bireylerin anadillerinde 
öğrenim görmesini ve kültürlerini geliştirmesini savunur.” 
ifadesi nedeniyle hakkında kapatma davası açılan Eğitim 
Sen üyesi emekçiler sendikalarına sahip çıktılar.

Sendikalarının kapatılmak istenmesine karşı Ankara’da iki 
günlük oturma eylemi başlatan eğitim emekçilerini Yüksel 
Caddesinde emek ve demokrasi güçleri yalnız bırakmadılar. 
12 Temmuz 2004 günü akşamı TMMOB ve Odaların yöne-
ticileri ile üyelerinin katılımıyla TMMOB pankartı altında 
kitlesel bir ziyaretle eğitim emekçilerine destek verildi. 
Burada kısa bir konuşma yapan TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı eğitim emekçilerinin yanında 
olunacağını vurguladı.

KESK’e bağlı Eğitim Sen hakkında açılan kapatma davası 13 
Temmuz 2004 tarihinde Ankara 2.İş Mahkemesi’nde başladı. 
Mahkeme devam ederken Türkiye’nin dört bir tarafından 
gelen binlerce eğitim emekçisi Gar önünde toplanarak, 
“Eğitim Sen güneşi karartılamaz”, “Eğitim Sen Kapatılamaz” 
sloganlarıyla Adliye’ye yürüdü. Bu arada Yüksel Caddesi’nde 
iki gündür oturma eylemi yapan Eğitim Sen yönetici ve üye-
leri de sabahın erken saatlerinde kortej oluşturarak, Ankara 
dışından gelenlerle Adliye önünde buluştu. TMMOB ve bağlı 
Odaların yöneticileri ile üyelerinin de TMMOB flamalarıyla 
kitlesel destek verdiği yürüyüş sonunda Sıhhiye meydanında 
buluşan 5 bini aşkın kitle sloganlar eşliğinde davanın sonuç-
lanmasını beklediler.

Davayı KESK Genel Başkanı Sami Evren, TMMOB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB Saymanı 
A.Betül Uyar’ında aralarında bulunduğu kalabalık bir grup 
izledi. Duruşma sonucunda, sendikanın tüzüğünde değişiklik 
yapılması için 60 gün süre verilmesine ve davanın 15 Eylül 
2004 tarihine ertelenmesine karar verildi.

Duruşmadan çıkan Eğitim Sen yöneticileri ve diğer örgüt 
temsilcileri Sıhhiye Meydanı’na gelerek kendilerini bekleyen 
binlerce eğitim emekçisine seslendiler. Eğitim Sen Genel 
Başkanı Alaaddin Dinçer, hiç bir hukuki gerekçesi olmayan 
dava sürecinin “karanlık ve siyasi yönü ağır basan bir süreç” 
olduğunu dile getirdi. Davada sadece Eğitim Sen’in değil, 
tüm emek ve demokrasi güçlerinin yargılandığını kaydeden 
Dinçer, “Eğitim Sen’i, eğitim emekçilerini susturamayacaksı-
nız, Eğitim Sen’in güneşini karartmaya gücünüz yetmeyecek” 
diye seslendi.

KESK Genel Başkanı Sami Evren’de, KESK ve Eğitim Sen’in 
tabela örgütü olmadığını belirterek, “Eğitim Sen’i biz kurduk, 
Eğitim Sen işte burada, sizler kapatılabilir misiniz?” diye sor-
du. Evren, gelir dağılımı gittikçe bozulurken, demokrasinin 
de rafa kaldırıldığını kaydetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eğitim Sen’e açı-
lan kapatma davası ile ilgili olarak TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı bir basın açıklaması yaparak “ Biz, 
Eğitim-Sen’e yönelik her türlü olumsuz girişimi TMMOB’ne ve 
toplumun örgütlenme özgürlüğüne karşı bir kısıtlama olarak 
değerlendiriyoruz” dedi. 

Açıklamanın tam metni ise şöyle;

YÜREĞİMİZ KESK EĞİTİM - SEN 
İLE BİRLİKTE ATIYOR

8 Temmuz 2004
KESK Eğitim-Sen’e “demokratikleşme” söylemlerinin yoğun-
laştığı bir dönemde, sendikal hak ve özgürlükler sürecinde 
verdiği mücadele ve savunduğu ilkeler nedeniyle açılan 
kapatılma davasında Eğitim-Sen’lilerle bir arada duracağız.

Eğitim-Sen gerek kuruluş sürecinde, gerekse kuruluşundan, 
bu güne dek, kamu emekçilerinin sendikalaşmasında izle-
necek yolda ve kamu çalışanlarının sendikalarının çalışma 
tarzında yol gösterici olmuştur.

Eğitim-Sen, bir yandan üyelerinin ekonomik-demokratik 
taleplerini dile getirirken ve özlük haklarını geliştirme 
mücadelesi verirken, bir yandan da bu ülkede, en gerekli 
alanda, demokratik, laik bilimsel ve parasız eğitim mücade-
lesini yürütmüş ve her toplumsal sorunda taraf olmuş, meslek 
örgütleri ile, emek örgütleri ile her zaman ve kesintisiz bir 
şekilde yan yana durmuştur.

TMMOB’ne bağlı Odalarımıza üye, çok sayıda öğretim üye-
miz, aynı zamanda Eğitim-Sen üyesidir. Biz, Eğitim-Sen’e 
yönelik her türlü olumsuz girişimi TMMOB’ne ve toplumun 
örgütlenme özgürlüğüne karşı bir kısıtlama olarak değer-
lendiriyoruz. Eğitim-Sen’in başarıları bizim de başarımızdır.

13 Temmuz’daki duruşmada TMMOB, Eğitim-Sen ile, onun 
onurlu yöneticileri ile birlikte yan yana duracaktır. 

TMMOB, KESK Eğitim-Sen’in yol arkadaşıdır.
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BERGAMA’DA YASADIŞI VE KİRLETİCİ VARLIĞINI 
SÜRDÜREN NORMANDY 

ÇALIŞMALARINI DURDURMALIDIR !
İzmir 3.İdare Mahkemesi’nin, 
Bergama-Ovacık'ta siyanür 
yöntemiyle altın işletmesine 
Sağlık Bakanlığı tarafından 
Gayri Sıhhi Müesseseler Yönet-
meliği’nin 11. maddesi gereğin-
ce verilmiş olan 1 yıllık deneme 
izni işlemi hakkında alınmış ka-
rarın 27.5.2004 tarih ve E.2003/
1151 ve K:2004/750 sayılı karar 
ile oybirliği ile iptal etmesi üzeri-
ne TMMOB Saymanı  A. Betül 
Uyar bir Basın Toplantısı  yaparak, Bergama Altın Maden 
İşletmesi’nin bir an önce durdurulmasını istedi. 

Açıklamaya Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Cihan Dün-
dar, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin 
Ülkü, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı İsmet Cengiz ile  
İnşaat, Makina, Metalurji Mühendisleri ve Peyzaj Mimarlar 
Odalarının yöneticileri katıldı. 

Açıklama metni aşağıdadır;

Mühendisliği bilimle toplum arasında bir köprü olarak kabul 
eden TMMOB ve Odalarımız, Bergama Ovacık’ta New-
mont( Normandy )Madencilik A.Ş. tarafından sürdürülen 
altın işletmeciliğini üretim olayı ile birlikte, toplum yararı 
çerçevesinde değerlendirmiş ve on yılı aşkın bir süreden beri 
yaşanan olayların yakın takipçisi ve tarafı olmuştur.

Bergama köylüsünün işletmenin çevresel riskler taşıdığı 
yönündeki tepkileri ve kendi yaşam alanlarına sahip çıkma 
bilinci, dünyaya örnek gösterilen bir çevre hareketini yarat-
mıştır. 10 yılı aşkın süredir devam eden direniş sürecinde; 
TTB, Barolar Birliği,  Sendikalar, TMMOB ve bağlı Odalar 
ile bilim insanları, çalışmalarıyla yer almıştır. Bu ortak mü-
cadele ile konunun ulusal ve uluslararası kamuoyunda  tüm 
ayrıntılarıyla yer alması sağlanmıştır.

Danıştay 1997 yılında, Bergama Ovacık Altın Madeni’nin 
işletilmesinde kamu yararı bulunmadığı ve projenin çevre-
sel riskler taşıdığı yönünde karar vermiştir. Kararın gereği,  
Newmont Normandy Madencilik A.Ş.’nin faaliyetlerini 
sonlandırması gerekirdi. Ancak yargı kararına karşın şirke-
tin faaliyetleri durmamış, aksine 57. Hükümet tarafından 
29.03.2002 tarihinde alınan P.2002/4 sayılı Prensip Kararı 
ile tesisin faaliyetine devam etmesine olanak sağlanmıştır. 

Bu noktada, şirket tesis inşaatına usulsüz bir şekilde devam 
etmiş, bir yıllık deneme üretimi adı altında başlayan üretim 

çalışmaları, uluslararası altın tekellerinin ve yerli ortaklarının 
hukuk dışı bir dizi işlem ve çabaları sonucu olarak bugün için 
kaçak üretim yapma iznine dönüştürülmüştür.

BERGAMA’DA YASADIŞI SİYANÜRLÜ ALTIN 
İŞLETEN NORMANDY İSİM DEĞİŞTİRİYOR
Kanada’lı madencilik Şirketi Frontier Pacific (Van couver 
kökenli); 24 Haziran 2004 tarihinde yaptığı açıklamada; Tür-
kiye’nin batısında bulunan Ovacık altın madeninin %100 
hissesini Autin Investment B.V.’den (Autin, Dünyanın 
en büyük altın üreticilerinden Denver kökenli Newmont 
Mining Corp.’ın bir alt şirketidir) 30 milyon USD’a satın 
aldığını açıklamıştır. 

VE SON NOKTA DANIŞTAY’DAN

DANIŞTAY, Bergama Ovacık’ta Newmont (Normandy) 
Madencilik A.Ş. tarafından sürdürülen altın işletmeciliğine 
yönelik 57. Hükümetin çıkardığı gizli Prensip Kararını Resmi 
Gazete’de yayınlanmadığı ve Cumhurbaşkanı’nın onayına 
sunulmadığı gerekçesiyle iptal etmiş ve yürütmeyi durdurma 
kararı almıştır. Bu kararla, Newmont (Normandy) Madenci-
lik A.Ş. 30 gün içinde faaliyetlerini durdurmalıdır. 

VE BİR KARAR DA İZMİR 3.İDARE 
MAHKEMESİ’NDEN
Danıştay’ın Prensip Kararını iptal etmesinden sonra İzmir 
3.İdare Mahkemesinden de Bergama-Ovacık- Siyanür yön-
temiyle altın işletmesine Sağlık Bakanlığı tarafından Gayri 
Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği’nin 12. maddesi gereğince 
verilmiş olan 1 yıllık deneme izni işlemi (22.12.2000 gün ve 
18847 sayılı) hakkında 27.5.2004 tarih ve E.2003/1151 ve K:
2004/750 sayılı oybirliği ile alınmış olan iptal kararı geldi;

Kararda özetle; 

“…Uyuşmazlık konusu altın madeni işletmeciliğine Çevre 
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Bakanlığınca verilen iznin iptali istemiyle açılan davada, 
gerek Danıştay Altıncı Dairesinin bozma kararında gerekse 
karara uyularak İzmir 1. İdare Mahkemesince verilen ve 
Danıştay’ca da onanarak kesinleşen 15.10.1997 gün ve 
E:1997/636 K:1997/877 sayılı kararda, Çevresel Etki De-
ğerlendirme Raporu ve sözü edilen davada Mahkemesince 
yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapordan, 
altın madenciliğinde, liç işleminde kullanılan siyanür ve 
ortaya çıkacak diğer ağır metallerin çevre ve insan sağlığı 
için olumsuz etkiler yaratacak olası bir risk ve tehdit unsuru 
oluşturduğu, özellikle çok kuvvetli bir zehir olan siyanürün 
toprağa, suya ve havaya karıştığı zaman her türlü canlı açı-
sından zararlı olduğu, dolayısıyla proses gereği atık barajlarına 
pompalanan siyanürlü atıkların, geçirimsiz olarak planlanan 
bu atık barajlarından oluşabilecek sızıntılar nedeniyle su 
kaynaklarına ve diğer kullanım alanlarına ulaşma olasılığı 
bulunduğu ve siyanürle altın madeni işletilmesindeki risk 
unsurunun ön plana çıktığı, ayrıca aynı risk sebebiyle bu 
bölgelerdeki flora ve faunanın da bozulma tehdidi altında 
kaldığının anlaşıldığı belirtilerek, bu raporda da öngörülen 
olası risk faktörleriyle çalışan ve bu riskin gerçekleşmesi ha-
linde doğrudan veya çevrenin bozulması ile dolaylı olarak 
insan yaşamını etkileyeceği kesin olan siyanür liçi yöntemi 
ile altın madeni işletilmesine izin verilmesi yolundaki işlemde 
kamu yararına uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle verilen 
iznin iptaline karar verilmiştir…Sözü edilen kararın gerekçe-
sini oluşturan ve Çevresel Etki Değerlendirme ve bilirkişi 
raporlarında da öngörülen “risk faktörlerinin işletmede 
görülen, tesise özgü teknik eksikliklerden ve alınan ön-
lemlerin yetersizliğinden değil, sözü edilen raporlarda da 
belirtildiği üzere, bölgenin 1. derece deprem kuşağında 
bulunması, yer altı suyunun yağıştan ve yüzeysel akıştan 
süzülme ile oluşması, proje sahasında yağışların taşkınlara 
sebep olması, bölge topraklarının erozyon potansiyeli gibi 
yörenin coğrafi ve iklim koşullarının etkilenebilirliği ve 
siyanürün PH değerinin yağışlardan etkilenmesi, PH değe-
rinin düşmesi durumunda siyanürün en tehlikeli olan HCN 
gazına dönüşeceği, HCN’nin düşük kaynama noktasına 
sahip olduğu için (25,7) atmosfere karışma riskinin yüksek 
olması, siyanürün büyük toprak katmanları tarafından çok 
miktarda uzaklaştırılsa da zaman içinde hidroliz gibi ne-
denlerle yeniden su ortamına salıverildiği, atık barajında 
bulunan maddelerin yer altı suyu üzerinde olası etkisinin 
20-50 yıl sürebileceği gibi altın madenciliğinde altının elde 
edilmesi için kullanılan siyanür liçi yönteminden kaynak-
lanan risk faktörleri olduğu açıktır…Olayda ise Normandy 
(Eurogold) Madencilik Şirketince, kesinleşen yargı kararı ve 
bu karar uyarınca, işletme izinlerinin iptaline rağmen tesise 
yeni ilaveler yapılarak, ek önlemler alındığından söz edilip, 
iptal kararında belirtilen olası risklerin tamamen ortadan 
kaldırıldığı gerekçesiyle Başbakanlığa başvurulmuş ve Başba-
kanlıkça TÜBİTAK’a hazırlattırılan raporda da tesiste alınan 
önlemlerle risk faktörlerinin ortadan kaldırıldığı belirtilmiş 

ise de, tesiste kullanılacak yöntemin eskisi gibi siyanür liçi 
yöntemi olduğu açıktır…Yargı kararlarında, olayın incelenip 
tartışılması sonucu ifade edilen “risk ve tehdit” unsurlarının 
altın madeni işlemesinde kullanılan siyanür liçi yönteminden 
kaynaklandığı belirtilirken, bu risklerin Çevresel Etki Değer-
lendirme ve bilirkişi raporlarında da öngörüldüğü ifadesinin, 
anılan yöntemden kaynaklanan risk ve tehditlerin varlığının 
sözü edilen raporlarla da desteklendiği anlamını taşıdığı açık 
olup, kararlardan bu risklerin alınacak ek önlemlerle gideri-
leceği yolunda bir sonuca ulaşmak mümkün değildir…Kaldı 
ki, siyanür liçi yöntemle işletilen madenin, işletme süresi-
nin bitimi sonucu kapatılmasından sonra da, atık barajında 
biriken siyanür ve diğer ağır metallerin etkisinin 20-50 yıl 
sürebilecek olmasının bölgede yaşayan insanların sağlıklı 
bir çevrede yaşama hakkını tehdit eden insan yaşamı için 
çok uzun bir sürede insanları huzursuz ve tedirgin bir yaşam 
sürme zorunda bırakması gibi kabul edilebilir olmayan bir 
risk unsuru olduğu açıktır…Yukarıda açıklandığı üzere, 
Bergama Ovacık ve Çamköy  civarında bulunan altın ma-
deninin doğrudan veya çevrenin bozulması ile dolaylı olarak 
insan yaşamını etkileyeceği kesin olan siyanür liçi yöntemle 
işletilmesine izin verilmesi yolundaki işlem kamu yararına 
aykırı bulunarak kesinleşmiş yargı kararı ile iptal edilmiş 
iken, işletici şirketin tesiste bazı ilave yatırımlar yaparak ek 
önlemler aldığından bahisle “siyanürle altın arama yöntemi” 
ni yeniden tartışmaya açarak davalı idareye başvurması üze-
rine, konunun yeniden gündeme getirilerek ve TÜBİTAK 
tarafından firmaca alınan önlemlerle risklerin ihmal edilebilir 
boyutlara indirildiği yolunda düzenlenen rapor da esas alına-
rak, siyanür liçi yöntemle işletilecek olan altın madenine 1 
yıl süreli deneme izni verilmesi yolundaki dava konusu işlem 
kesinleşmiş yargı kararının uygulamada değiştirilmesi sonucu 
ortaya çıkarmıştır ki, bu durumun hukuk devleti ilkesiyle 
bağdaşmadığı açıktır…” denilmektedir.

Yargının bu son 2 kararlarından sonra, şimdi 
yapılması gerekenler;

Yargı kararları uygulanarak;

• Madenin faaliyeti hemen durdurulmalıdır. 

• Yörede bozulan doğal denge, zaman geçirilmeden onarıl-
malı, onarım için yapılacak harcamalar ve doğan zararlar 
doğal dengeyi bozana, kirletene ya da kirlenmesine göz 
yumana ödetilmelidir.

• Hukuk devletine güvenleri sarsılan, hukuksal güvenlik 
duygusunu yitiren yurttaşlarımızın, güvenlerinin yerine 
gelmesi için çalışmalar yapılmalıdır.

TMMOB bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sürecin 
takipçisi ve tarafı olmayı sürdürecektir.

A.Betül UYAR
TMMOB Saymanı
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TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, kaza yerinde incelemeler yapan TMMOB Heyetinin ve ilgili Elektrik Mühendisleri Odası 
Başkanı Kemal Ulusaler, Makina Mühendisleri Odası Başkanı Emin Koramaz ve İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Başkanı Kemal Türkaslan’ın katılımı ile 24 Temmuz 2004’de bir basın toplantısı düzenleyerek TMMOB’nin kaza ile ilgili ilk 

değerlendirmelerini kamuoyuna va basına açıkladı. 

“HIZLANDIRILMIŞ TREN KAZASI”NDAN SİYASAL İKTİDAR DERSİNİ 
ALMALI, KAZANIN SONUÇLARININ SORUMLULULUĞUNDAN 

KAÇMAMALI, AKSİNE SORUMLULUĞU ÜSTLENMELİDİR.

22 Temmuz 2004 Perşembe günü Haydarpaşa Ankara 
seferini yapmakta olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu 
Ekspresi adlı, “Hızlandırılmış Tren”in Sakarya Pamukova”da 
raydan çıkarak devrilmesi sonucu oluşan kazada son resmi 
açıklamalara göre 37 insan hayatını kaybetmiş, 81 kişi de 
çeşitli derecelerde yaralanmıştır.  Yitirilenler için halkımızın 
başı sağ olsun. 

TMMOB, öncelikle bu kazada yitirilenlerin yakınlarının, pay-
laştıkça artan acılarını, yüreğinde hissederek, onlara başsağ-
lığı dilerken, öte yandan bu kazada yaralanan insanlarımızın 
da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını beklediğini ifade 
etmektedir. Hepimizin, halkımızın başı sağ olsun. 

Odalarımız ve uzmanlarımız ile birlikte burada şimdi bir 
değerlendirme yapacağız.

Sevgili Basın emekçileri,
Şimdi burada olayla doğrudan ilgili Birliğimize bağlı Oda 
Başkanlarımız, kaza yerinde incelemeler yapmak üzere 
görevlendirdiğimiz İnşaat, Makina, Elektrik Mühendisleri 
Odalarımızın değerli üyeleri ve uzmanlarımız ile birlikte, bu 
kazanın bu günkü verilerini de göz önüne alarak, sizlerle bir 
değerlendirme yapacağız. Ben katılımınızdan dolayı peşinen 
teşekkür ediyorum.

Hızkandırılmış trenin hikayesi nedir?
TMMOB ve bağlı odalarının yıllarca dile getirdiği “planı, 
bilimi, teknolojiyi ve özelinde de insanı dışlayan” bütün resmi 

politikaların ve uygulamaların sonuçlarında görüldüğü gibi 
demir yollarımız ve demiryolu taşımacılığımız da her geçen 
gün kötüleşmekte, bu yanlış politikaların sonuçlarında da 
demiryolculuğumuz yeterince hırpalanmaktadır. Anlamsız 
ve gereksiz yatırımların aşırı maliyetleri bir yandan, öte yan-
dan her türlü kazaya davetiye çıkarmalar Türkiye’de siyasal 
iktidarların gündemindedir. Bilim adamlarının, uzmanların, 
TCDD çalışanlarının ve Birliğimize bağlı odaların her türlü 
ikazına ve eleştirilerine karşı, siyasal iktidarın Ankara-İstan-
bul arasında sefere koyduğu “Hızlandırılmış tren”; de, işte bu 
pervasız, bilim ve tekniğe aykırı uygulamaların örneklerinden 
sadece biridir.

4 Haziran 2004 de sefere başlayan “Hızlandırılmış tren” 
siyasal iktidarca kendisine konulan isme yakıştırıldığı şekil-
deki bir yöntemle, yüz yılı aşkın bir süredir kullanımda olan 
“Normal tren” rayları ve güzergahı üzerinde uygulamaya 
konulmuştur. Hızlandırılmış trenin, “Nasıl yapıldığının bu 
gün araştırılmaya ve denetlenmeye ihtiyacı olacak şekilde, 
trenlerin durmadan geçtikleri istasyon makaslarından geçiş 
hızlarının makas iyileştirilmesi ile arttırılması; ara durak 
sayısının ikiye indirilmesi; kurbsuz (doğru) yol hatlarında 
makinistlere yapabilecekleri en büyük hızlarla seyir izni 
verilmesi; yarıçapı çok küçük olmayan kurplarda merkez-
kaç (savrulma) kuvvetlerinin arttırılması; bu trenin seyiri 
sırasında, seferde olan tüm trenlerin bekletilmesi; hemzemin 
geçitlerde insan ve hayvan geçişini engellemek üzere personel 
görevlendirilmesi, yöntemlerinin uygulanarak, test sürüşle-
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rinin politik gösterilerle süslendiği bir metotla” kısa sürede 
sefere çıkarılması siyasal iktidarca sağlanmıştır. 

Bu metodlarla tren hızlandırılmış olduğunda neler 
olur?
Siyasal iktidarın bu uygulamasına karşılık, uzmanların, bilim 
adamlarının ve birliğimize bağlı odalarımızın uyarıları gecik-
medi. Hatırlanılacağı üzere özetle şunlar söylendi:

Bir demiryolunda yüksek hızla güvenli ve konforlu bir 
yolculuk yapılabilmesi, yol özelliklerine, taşıt özelliklerine, 
yol ve taşıtların karşılıklı uyumuna ve işletme koşullarına 
bağlıdır. İstanbul Ankara demiryolu hattı yol koşulları ba-
kımından yüksek hız uygulamasına uygun değildir. Mevcut 
alt yapıda hiçbir iyileştirme yapılmadan hız arttırılırsa, alt ve 
üst yapıdaki hasarlar ve yol bozuklukları, uygulanan hızları 
ile orantılı olarak artar, taşıtlar hasarlanır ve taşıtları yol 
üzerinde tutmak zorlaşır. Üst yapı elemanları olan raylar, 
traversler, bağlantı elemanları ve balast tabakası zaman 
zaman yenilenmekte ise de, bunların özellikleri ve yolun 
imalat kalitesi yüksek hızlara uygun değildir. Demir yol-
larımızda “kaynaklı uzun raylar”ın gerekli teknik bilgi ve 
deneyim kullanılmadan uygulanması, yaz aylarında yolun 
eğrilmesi sonucu raydan çıkma (derayman) olaylarına ve 
kış aylarındaki ray kırılmalarına davetiye çıkarmaktadır. 
Taşıt özellikleri, hem yüksek hızlarda harcanacak ekstra 
enerji ve bakım-onarım maliyetleri, hem de seyir güvenliği 
ve konforu bakımından en az yol kadar önemlidir. Özellikle 
bojilerin ve raylarla direkt temas halinde olan tekerleklerin 
yapısal ve geometrik özellikleri, yola uyumları, taşıtların yol 
üzerindeki güvenli seyirleri bakımından yaşamsal öneme 
sahiptir. İstanbul-Ankara hattında gereken önlemler alın-
madan yüksek hızlar uygulanması, işletme maliyetlerini çok 
fazla arttırmasının yanı sıra, kaza olasılığını da arttıracaktır.
İnsanlarımız göz göre göre ölüm yolculuğuna çıkarıldı.
Sonuçta olan oldu ve insanlarımız göz göre göre ölüm yol-
culuğuna çıkarıldılar.

TMMOB şimdi bunları söylüyor.
TMMOB, onurlu geçmişine dayanan deneyim ve bilgi biri-
kimi ışığında, bağlı odalarının, onların uzman üyelerinin ve 
bilim adamlarının tespitleri ve yol göstericilikleri ışığında, 
halkına olan sorumlulukları gereği aşağıdaki hususları kamu 
oyu ile paylaşmaktadır: 

Yaşanılan facia, bilimsel çalışmalara teknik elemanların 
uyarılarına kulak tıkayan ve siyasal rantı insan yaşamın-
dan, can ve mal güvenliğinden önde tutan yaklaşımların 
kaçınılmaz bir sonucudur. Kaza öncesinde Ulaştırma Ba-
kanlığı ve TCDD’ye iletilen teknik raporlarda demiryolu 
hattının alt ve üst yapısının hızlandırılmış trene uygun 
olmadığı kaza riskinin çok yüksek olduğu net bir şekil-
de belirtilmesine rağmen uyarılar dikkate alınmamıştır.
100 yılı aşkın bir süredir kullanılan İstanbul-Ankara de-
miryolu hattının fiziki ve geometrik yapısının ray, travers, 
bağlantı elemanları ve balast tabakası gibi üst yapı eleman-
ları ile taşıt özelliklerinin yüksek hız uygulamalarına uygun 
olmadığı bu raporlarda açıkça ifade edilmektedir. Mevcut 
alt ve üst yapıda raporlarda belirtilen gerekli iyileştirmeler 
yapılmadan işletmeye geçilerek siyasi rant uğruna kazaya 
neden olunmuştur.
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Diğer yandan demiryollarının yeniden yapılandırılması adı 
altında TCDD’de, uzun yıllardır kamu girişimciliğini yok 
eden politikalarla personel azaltılmasına gidilmiş, nitelikli 
personel kurumdan uzaklaştırılmıştır. Yine bu yaklaşım 
çerçevesinde TCDD’ye yönelik yatırımlar azaltılmış, bakım 
atölyelerinin büyük bir kısmı kapatılmış, TCDD’ye eğitimli 
iş gücü yetiştiren demiryolu meslek okulları lağvedilmiştir. 

Siyasal iktidar, öncekilerin izinden giderek ve daha hızlı 
bir şekilde, TCDD’nin geleneksel teknik, uzman yapısını 
bozarak, deneyimli kadroları sorumluluk noktalarından 
uzaklaştırmıştır. Tüm kamu kurumlarında girişilen kadro-
laşma TCDD de uygulanmaktadır. Kazanın nedenlerinden 
biri de işte bu “kadrolaşma” anlayışıdır.

Kaza ile ilgili, tespit çalışmalarında bulunacak ve Bakanlıkça 
oluşturulması gerekli teknik heyetlerde TMMOB’ye bağlı 
meslek odalarından ve bilim adamlarından oluşan teknik 
uzmanlara mutlaka yer verilmelidir. Aksi takdirde bu heyet, 
tarafımızca “tarafsız” olarak düşünülemeyecektir. 

Kaza yerinde incelemelerde bulunan TMMOB heyetinin 
tespitlerindeki şu ifadeleri de kamuoyunun dikkatine özel-
likle sunuyoruz. Uzmanlarımız diyorlar ki: “Çok yoğun tren 
trafiği olan İstanbul-Ankara demiryolu güzergahında yol 
kontrollerinin ve bakımının sağlıklı bir şekilde yapılmadığı 
tespit edilmiştir. Raylarda ve traverslerde oluşabilecek kılcal 
çatlaklıkların ve kırılmaların tespiti raylar ve traverslerin 
olay mahallinden götürülmesi nedeniyle yapılamamıştır. Olay 
mahallinde götürülen rayların yerine takriben 150 metre yeni 
ray döşenmiştir. Lokomotif ve birinci vagonun kaza sonrası 
bilirkişi heyeti gelmeden olay mahallinden götürülmesi ne-
deniyle kazanın oluş nedenine ilişkin daha sağlıklı inceleme 
ve değerlendirme yapılamamıştır.”

Kaza anından itibaren aynı yetkili ağızlardan tren hızı ile 
ilgili yapılan açıklamalar birbirini yalanlamaktadır. Tren 
hızlarını gösteren talimatname niteliğindeki hız livreleri 
incelendiğinde normal hızda seyreden Başkent Ekspresi ile 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu Ekspresinin aynı bölgedeki 
hızları yetkililerin belirttiğinin aksine birbirinden farklıdır. 
Dolayısıyla adeta günah keçisi yaratılarak kurumsal sorumlu-
luktan kaçınılıp sorumluluğun kişiselleştirilmesi kamuoyunu 
yanıltmak amaçlıdır. 

Ülkemizde bu tür “kaza” olaylarında, hemen her zaman yapıla 
gelen, kurumsal sorumlulukların göz ardı edilerek, sorumlu-
luğun bir şahsa ya da bir unsura yıkılıvermesidir. Bu olayda 
da, “Uygulamaya konulan hızlandırılmış tren” projesinin bu 
şekilde uygulanmasına karar alanlar’ın siyasal sorumlulukları, 
sadece makinistin üzerine yıkılamaz. Yıkılmamalıdır.

Sayın Ulaştırma Bakanı, Sayın Genel Müdür halkın vic-
danını rahatsız eden “boş” açıklamalarda bulunmasınlar. 
Derhal, hemen, şimdi siyasi sorumluluklarının bilincinde 
olarak görevlerini bıraksınlar. Makamlarını terketsinler. 
Kaza nedenlerinin ortaya çıkarılmasındaki en önemli husus 
bu olacaktır.

Bilimden, teknikten, mühendislikten ve bunların yol gösteri-
ciliğinden uzaklaşarak kaderci bir anlayışın yol göstericiliğine 
sığınmak bu kazanın ana nedenlerindendir.

Herkes bilmelidir ki, bu şekildeki “Hızlandırılmış tren” bir 
toplu taşımacılık uygulaması değil, aksine bir “toplu katliam” 
uygulamasıdır. Siyasal iktidarı uyarıyoruz: Bu kaza bahanesi 
ile ve bu kazanın arkasına sığınarak, ülkemizin geleceğinde 
çok önemli bir unsur olarak gördüğümüz demiryolu ve demir-
yolu taşımacılığı üzerine yapılacak yatırımlar engellenmemeli, 
bilim ve tekniğin gerekleri yerine getirilerek ve uyarılarımız 
dikkate alınarak, aksine geliştirilmelidir. 

Bu kaza bir kez daha göstermiştir ki, Bilimsel yöntemler 
yerine, “ben yaptım oldu” zihniyeti ile “duble yollar” “hız-
landırılmış tren” gibi günlük ve popülist siyasi kararlarla ya-
pılan yanlış uygulamalar, ülkemizin mühendislik birikimini 
ve teknik donanımını da hiçe saymakta ve böylelikle toplu 
katliamlara davetiye çıkarılmaktadır.

Türkiye’nin her dönemkinden fazla demiryolu ve demiryolu 
ulaşımına ihtiyacı olduğu bu günlerde demiryolu kazasının 
olması da ayrıca olayın bir başka düşündürücü yanıdır. 

Bilimin ve tekniğin gerekleri yerine getirilene kadar siyasal 
iktidarca “Hızlandırılmış tren” olarak isimlendirilen, ancak 
adı artık “Ölüm treni” olan bu seferlerin, mevcut demiryolu 
güzergahının fiziki ve geometrik alt ve üst yapısının iyileş-
tirilmesi ve uzmanların belirtmiş olduğu düzenlemelerin 
yapılmasına kadar seferden kaldırılmalıdır, bu düzenle-
melerin yapılmaması halinde trenler halkımız tarafından 
kullanılmamalıdır. 

Sonuç olarak
TMMOB, “Hızlandırılmış Tren Kazası”nın takipçisidir. 
Meslek alanları ile ilgili olarak halkına karşı sorum-
lulukları nedeni ile; bağlı odaları ile birlikte, kendini 
olayın müdahil tarafı olarak görmekte olduğunu ve 
yukarıda anlatılanlar doğrultusunda gerekenleri yapaca-
ğını, bu basın toplantısı ile kamu oyuna duyurmaktadır.

MEHMET SOĞANCI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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İstanbul-Ankara seferini yapan hızlandırılmış trenin, Sakarya’nın Pamukova İlçesi’nde raydan çıkarak devrilmesi ve 
kazada resmi açıklamalara göre 36 kişinin ölmesi. 81 kişinin de yaralanması üzerine olayla doğrudan ilgili Birliğimize 
bağlı Elektrik, İnşaat ve Makina Mühendisleri Odalarımız KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası ile 

ortak bir açıklama yaptı. 

İNSANLARIMIZ GÖZ GÖRE GÖRE ÖLÜM YOLCULUĞUNA ÇIKARILDI.

BAŞIMIZ SAĞOLSUN!
UYARIMIZI DİKKATE ALMADILAR ! 
Bilime, teknolojiye meydan okuyarak “Ben yaparım” efelen-
mesinin sonu ne yazık ki facia ile sonuçlanmıştır. Ülkemizin 
bir gerçeği bir kez daha acı bir şekilde ortaya çıktı. İnsan 
yaşamını siyasi gelecekleri için hiçe sayan anlayış ne yazık 
ki AKP İktidarında da devam etmektedir. 

22 Temmuz 2004 Perşembe günü Haydarpaşa-Ankara se-
ferini yapmakta olan Yakup Kadri Ekspresi isimli hızlandı-
rılmış tren, saat 19.40 civarında Mekece’de raydan çıkarak 
devrilmiştir. Bu cinayet gibi kazada resmi rakamlara göre 
36 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 80 yurttaşımız da ya-
ralanmıştır.

Bu kaza, Hızlı Trenin ilk gündeme geldiğinden bu yana 
gerek sendikamız gerek meslek odaları ve gerekse de bilim 
insanlarının uyarılarına kulağını tıkayan TCDD Yönetimi ve 
Hükümetin suçudur. İstanbul Belediyesi’ndeki ve İETT’deki 
alışkanlıklarıyla, belediye otobüs işletmeciliği ile demiryolu 
işletmeciliğini karıştırmışlar, yol emniyeti, trafik emniyeti, 
çeken-çekilen araç emniyetinin karayolu geçişleri ile bera-
berce değerlendirilmesi gerekirken “hızını artıralım, hızlı tren 
olsun” mantığı ile adeta kazaya davetiye çıkartmışlardır.

KAZANIN NEDENİ HIZLANDIRILMIŞ TRE-
NİN BİZZAT KENDİSİDİR !
Bu hatta demiryolu alt yapısı , yolun geometrik ve fiziki 
standartları,çeken çekilen araçların yıpranmışlığı, hızın 
arttırılmasına kesinlikle uygun değildir. Göstermelik yol 
bakım onarım çalışmaları ile hız arttırılamaz. Üstelikte 
yapılan bakım onarım TCDD’nin tüm ekipmanı ile yapıl-
mıştır. Yani diğer bölgelerdeki tüm araç ve personel buraya 
çekilmiştir. Çalışma bittikten sonra bu araçlar ve personel 
görev yerlerine geri dönmüşlerdir. Üstelik te bakım ve onarım 
mevsim koşulları dikkate alınmadan yapılmıştır. Dolayısı ile 
mevsim gereği oluşan yağmur ve kar, yolu eski durumuna 
getirmiştir. Çeken ve çekilen araçlar teknolojik olarak uygun 
olmasına rağmen uygulanan personel politikası ile teknik 
personel eksikliği nedeniyle yeterli bakım ve onarımları 
yapılamamaktadır. Özellikle raylardaki ve tekerleklerdeki 
incelemeler giderilememekte ve servise verilmektedir. De-
falarca uyarmamıza rağmen uyarılar dikkate alınmamıştır. 
Dahası tüm bu eksiklerin bilinmesine rağmen ısrarla hız 
arttırımına gidilmiştir.

Bütün bu emniyet unsurları sağlanmadan ve bu unsurlar 

arasında gerekli eşgüdüm sağlanmadan hız artırımının kaza 
demek olduğunu defalarca sendikalar, odalar olarak dile ge-
tirdik. Bu uyarılarımızı yok sayan TCDD Yönetimi, kazanın 
akabinde bir TV kanalına açıklama yaparken, kazanın nede-
nini belirtmek yerine ısrarla kazanın hız nedeniyle olmadığını 
birkaç kez tekrarlamıştır. Oysa daha birkaç gün önce TCDD 
Yönetiminin bilim insanları ile yaptığı toplantıda, bilim in-
sanları gerekli uyarıları bir kez daha yapmış ve hatta yolun 
bu haliyle güvenliği tehdit ettiğini, yakın bir zamanda trenin 
yoldan çıkmasının sürpriz olmayacağını ve hızlandırılmış tre-
nin hemen seferden kaldırılması gerektiğini belirtmişlerdir. 
Zamansız yol çalışması nedeniyle yolun platform üstünde 
dalgalandığı ve büyük bir tehlike arzettiği TCDD’nin ilgili 
birimlerinin bile uyardığı bir durum iken, inat uğruna treni 
işletmeye devam eden TCDD Yönetimi kazanın nedenini 
saptırmaya uğraşmaktadır. Kazanın tek nedeni yolun bakımı-
nı yapmadan, eski çeken-çekilen araçları kullanarak palyatif 
çözümlerle hızlı tren işleteceğini sanan TCDD Yönetiminin 
basiretsizliği ve beceriksizliğidir.

SORUMLULAR GEREKENİ YAPMALI !
Bu facianın sorumluluğu “Beni demiryolu ile anacaklar” di-
yen Başbakan, daha dün “Yapılan uyarıları dikkate aldık ve 
gerekenleri yaptık” diyen Ulaştırma Bakanı ve bilimden uzak 
uygulamaları ısrarla uygulayan ve oluşan kazaları “Kadere 
ve kazaya karşı gelinmez” diyerek iş yapan TCDD Genel 
Müdürü ve yönetiminin üzerindedir. Sendikamızın, Meslek 
Odalarının, Bilim İnsanlarının uyarılarını dikkate almayan 
TCDD’nin bu yönetiminin, sürekli AB’ye vurgu yapan Hü-
kümet üyelerinin bu kaza herhangi bir AB ülkesinde olsa o 
ülke yöneticileri ne yapar ise onu yapmalarını bekliyoruz.

DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI

Bu kazada hayatını kaybeden yurttaşlarımızın 
yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralı yurttaşları-
mızın ise tez zamanda sağlıklarına kavuşmasını 
diliyoruz.

Saygılarımızla
BİRLEŞİK TAŞIMACILIK ÇALIŞANLARI SENDİ-
KASI

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
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Haziran - Temmuz 2004

TMMOB
GÜNCESÝ

12 Haziran 2004 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantýsý yapýldý.

14 Haziran 2004 Pazartesi
• TMMOB 38.Dönem Yönetim Kurulu'nun görev daðýlýmý 
ve TMMOB 38.Genel Kurul Sonuç Bildirgesini duyuran 
basýn açýklamasý yapýldý.

• Deprem Þurasý Komisyonlarý Katýlýmcýlarý toplantýsý 
yapýldý. Toplantýya TMMOB Genel Sekreteri M.Fikret 
Özbilgin, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý, Ýnþaat 
Mühendisleri Odasý, Jeofizik Mühendisleri Odasý, Mimarlar 
Odasý ve Þehir Plancýlarý Odasý temsilcileri katýldý.

• Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn Ýþ Saðlýðý ve 
Güvenliði Genel Müdürlüðünün Ýþyeri Hekimleri, Ýþyeri 
Hemþireleri ile Ýþ Güvenliði eðitimi için açýlýþ törenine 
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras ile TMMOB 
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Çalýþma Grubu Üyeleri Kimya Yük-
sek Mühendisi Ruhi Öktem ve Makina Mühendisi Tahsin 
Akbaba katýldý.

15 Haziran 2004 Salý
• Türk Tabipleri Birliði'nin baþlattýðý "Umuda Beyaz 
Yürüyüþü" etkinliðinin TMMOB tarafýndan desteklendiðine 
iliþkin TMMOB Genel Sekreteri M.Fikret Özbilgin bir basýn 
açýklamasý yaptý

• DÝSK tarafýndan 15-16 Haziran'ýn yýldönümü etkinlikleri 
çerçevesinde Sakarya Caddesinde yapýlan basýn açýklamasýna 
TMMOB Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç katýldý.

16 Haziran 2004 Çarþamba

• Bush'a NATO'ya ve Emperyalizme Karþý Ankara Platformu 
Bileþenleri tarafýndan AKP Genel Merkezi önünde yapýlan 
basýn açýklamasýna TMMOB Genel Sekreteri M.Fikret Öz-
bilgin ve Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç katýldý.

• Türk Tabipleri Birliði'nde düzenlenen Ýþ Saðlýðý ve 
Güvenliði ile ilgili Çýplak Ayaklý Eðitim ile ilgili toplantýya 
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras katýldý.

17 Haziran 2004 Perþembe

• Normandy Madencilik Þirketinin Jeoloji Mühendisleri 
Odasý aleyhine açtýðý tazminat davasýnýn 25.Asliye Hukuk 
Mahkemesinde görülen 2. duruþmasýna TMMOB Yönetim 
Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý, Yönetim Kurulu Üyesi 
Ýbrahim Vardal, Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin, Genel 
Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç ve Çevre Mühendisleri 
Odasý, Jeoloji Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri 
Odasý, Maden Mühendisleri Odasý, Makina Mühendisleri 
Odasý ve Metalurji Mühendisleri Odalarýmýzýn yöneticileri 
katýldý. Duruþma sonrasýnda mahkeme davanýn reddine 
karar verdi.

• KESK'e baðlý Yapý-Yol Sen'in "Eþit Ýþe, Eþit Ücret" talebiyle, 
Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý önünde gerçekleþtirdiði basýn 
açýklamasýna TMMOB Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan 
Genç katýldý.

18 Haziran 2004 Cuma

• Türk Tabipleri Birliði'nin "Ücretimiz, Ýþ Güvence-
miz, Halkýn Saðlýk Hakký Ýçin" baþlattýðý "Umuda Beyaz 
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Yürüyüþ" ardýndan Abdi Ýpekçi Parkýnda gerçekleþtirdiði 
basýn açýklamasýna TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný 
Mehmet Soðancý, Sayman A.Betül Uyar, Yürütme Kurulu 
Üyeleri Alaeddin Aras, Baki Remzi Suiçmez, Genel Sekreter 
M.Fikret Özbilgin, Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç 
ve Elektrik Mühendisleri Odasý, Jeoloji Mühendisleri Odasý, 
Makina Mühendisleri Odasý, Mimarlar Odasý yöneticileri 
katýldý

21 Haziran 2004 Pazartesi

• TMMOB Makina Mühendisleri Odasý'nýn TÜRKAK 
tarafýndan akredite edilmesi ile ilgili Makine Mühendisleri 
Odasý'nda düzenlenen belge verme törenine TMMOB Genel 
Sekreteri M.Fikret Özbilgin ve Genel Sekreter Yardýmcýsý 
Hakan Genç katýldý.

23 Haziran 2004 Çarþamba

• Bush'a, Nato'ya ve Emperyalizme Karþý Ankara Platfor-
mu'nun ABD Büyükelçiliðine gerçekleþtirilen yürüyüþe ve 
basýn açýklamasýna katýlým saðlandý.

• TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý, 
NATO Zirvesine ve NATO'ya ,Ýþgale ve Emperyalizme 
karþý Ýstanbul'da yapýlacak büyük buluþmaya çaðrý yapan 
bir basýn açýklamasý yaptý.

• TMMOB ve Oda  Saymanları, Mali Müşavirler ve Hukuk 
Müşavirleri ortak toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı da Sivil 
Savunma Fonu hakkında görüşmelerde bulunuldu.

24 Haziran 2004 Perþembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý 
NATO Zirvesi nedeniyle Ýstanbul ve Ankara'daki bomba-
lama olaylarý ile ilgili basýna açýklamalarda bulundu.

• Cumhuriyet Vakfý tarafýndan 58.Yunus Nadi Ödülleri 
daðýtým törenine TMMOB Yönetim Kurulu II.Baþkaný 
Oðuz Gündoðdu katýldý.

25 Haziran 2004 Cuma

• TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi 
binasýna asýlan TMMOB imzalý "Özgür Bir Dünya Ýçin NA-
TO'ya Hayýr" pankartý ile ilgili olarak emniyet güçlerinin 
yapýlan baskýyý kýnamak amacýyla TMMOB Yürütme Kurulu 
Üyesi Hüseyin Yeþil bir basýn açýklamasý yaptý

• Ýnsan Haklarý Derneði'nin "Ýþkence Maðdurlarý ile 
Dayanýþma Uluslararasý Günü" nedeniyle Yüksel Caddesin-
de gerçekleþtirdiði basýn açýklamasýna Birlik Genel Sekreter 
Yardýmcýsý Hakan Genç katýldý.

• Bush'a, Nato'ya ve Emperyalizme Karþý Ankara Platformu 
tarafýndan toplanan imzalarýn TBMM'ne verilmesi ile ilgili 
TBMM Dikmen Kapýsý önünde yapýlan basýn açýklamasýna 
katýlým saðlandý.

26 Haziran 2004 Cumartesi

• Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Kuruluna 
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Ekrem Poyraz katýldý.

•Orman Mühendisleri Odası Genel Kurul'u yapıldı . Birlik 
gözlemcisi olarak A.Betül Uyar'ın görev yaptığı Genel Ku-
rulun açılışına katılan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı bir konuşma yaptı. 

27 Haziran 2004 Pazar

•DİSK, HAK-İŞ, KESK, TMMOB, TTB, Küresel Barış ve 
Adalet Koalisyonu NATO ve Bush karşıtı Birlik ve İşgale 
Karşı Komiteler tarafından İstanbul Kadıköy’de düzenlenen 
Büyük Buluşmaya TMMOB Pankartı altında kitlesel katı-
lım sağlandı. Mitingde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı bir konuşma yaptı.

28 Haziran 2004 Pazartesi 

•Rekabet Kurumu ile Avrupa Komisyonu Genişlemeden 
Sorumlu Genel Müdürlüğü (DG-Enlargement) bünyesindeki 
TAIEX (Teknik Yardım ve Bilgi Değişim Ofisi) adlı kuru-
luşun işbirliği ile düzenlenen “Serbest Meslek Faaliyetleri 
ve Rekabet Hukuku” konulu Çalıştay’a TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyesi Remzi Sönmez ve Ali Ulusoy katıldı.

•Yönetim Kurulu Üyemiz Nilgün Çarkacı’nın abisinin vefatı 
nedeniyle yapılan cenaze törenine TMMOB Başkanı Meh-
met Soğancı, Sayman Üye A.Betül Uyar, Genel Sekreter 
M.Fikret Özbilgin ve Oda Yöneticileri katıldılar.

29 Haziran 2004 Salı

•ÖDP Genel Başkan Yardımcıları ve Üyeleri Haydar İlker 
ve Abdullah Kahraman yeni Yönetim Kurulu’nu kutlama 
amacıyla ziyaret etti. Ziyarete TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, Genel Sekreter M.Fikret Özbil-
gin, Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Genç ve Danışman 
Serdar Karaduman katıldı.

•Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şa-
hin’in Emek Platformu Başkanlarını yemekli toplantıya dave-
tine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve 
Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin katıldı. Toplantıda Kamu 
Yönetimi Temel Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılmak 
istenen Yasalar ile ilgili görüşmeler yapıldı.

30 Haziran 2004 Çarşamba

•Hak-Par Yöneticileri yeni Yönetim Kurulu’nu kutlama 
amacıyla ziyaret etti. Ziyarete TMMOB Yönetim Kurulu 
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Başkanı Mehmet Soğancı, Genel Sekreter M.Fikret Özbil-
gin, Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Genç katıldı.

•Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Yönetim 
Kurulu Üyeleri yeni Yönetim Kurulu’nu kutlama amacıyla 
ziyaret etti. Ziyarete TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, Sayman A. Betül Uyar, Genel Sekreter 
M.Fikret Özbilgin, Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Genç 
katıldı.

•SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve SHP Yöneti-
cileri yeni Yönetim Kurulu’nu kutlama amacıyla ziyaret 
etti. Ziyarete TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Sayman A.Betül Uyar, Yürütme Kurulu Üyeleri 
Ekrem Poyraz, Baki Remzi Suiçmez, Yönetim Kurulu Üyesi 
Hakan Günay, Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin, Genel 
Sekreter Yardımcısı Hakan Genç katıldı.

02 Temmuz 2004 Cuma

•Sivas katliamını lanetlemek için Abdi İpekçi Parkı’nda 
yapılan mitinge TMMOB Pankartı altında kitlesel katılım 
sağlandı.

03 Temmuz 2004 Cumartesi

•Genel Kurul kararlarının görüşülmesi ve TMMOB 
38.Dönem Çalışma Programı’na yönelik önerilerin alınma-
sı gündemli TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları 
toplantısı yapıldı.

•Afete Karşı Sivil Koordinasyon tarafından düzenlenen 
Ulusal Afet Yönetimi, Sivil Toplum Örgütlerinin ve Gö-
nüllülerin Katılımı” konulu Sempozyuma katılan TMMOB 
II.Başkanı Oğuz Gündoğdu Sempozyum açılışında “Afet ve 
Etik” konulu bildiri sundu.

04 Temmuz 2004 Pazar

•TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

06 Temmuz 2004 Salı

•Elektrik Mühendisleri Odası Genel Merkez ve Ankara 
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri yeni Yönetim Kurulu’nu 
kutlama amacıyla ziyaret etti. Ziyarete TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yürütme Kurulu Üye-
leri Alaeddin Aras,  Baki Remzi Suiçmez, Genel Sekreter 
M.Fikret Özbilgin, Genel Sekreter Yardımcıları Hakan Genç 
ve Serdar Karaduman katıldı.

08 Temmuz 2004 Perşembe

•KESK Genel Başkanı Sami Evren’in Eğitim-Sen kapatma 
davası ile ilgili yapmış olduğu basın toplantısına TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyeleri Nail Güler ve Cemalettin Küçük 
katıldı.

•Hak-İş’e bağlı Öz Gıda İş’in talebi üzerine, özelleştirme 

kapsamında satışa çıkarılacak olan Sincan Et İşletmesi ve 
Tavuk Kombinası’nda gerekli incelemeleri yapmak üzere 
oluşturulan değer tespit komisyonu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Baki Remzi 
Suiçmez, Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Uluata, Genel 
Sekreter Yardımcısı Hakan Genç, Elektrik Mühendisleri 
Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri 
Odası, Şehir Plancıları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası 
tarafından bildirilen bilirkişiler katıldı.

•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
KESK’e bağlı Eğitim-Sen hakkında açılan kapatma davası-
na ilişkin basın açıklaması yaptı.

•Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Komisyonu 
Başkanlar toplantısına TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi 
Alaeddin Aras katıldı.

10 Temmuz 2004 Cumartesi
•TMMOB İş Güvenliği Çalışma Grubu ve Eğitimcileri 
Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya TMMOB 
Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras, TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyesi Serdar Ömer Kaynak ve Elektrik Mühendis-
leri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri 
Odası, Maden Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri 
Odası temsilcileri katıldı.

•Deprem Şurası Hazırlık Komisyon Çalışmalarına TMMOB 
adına katılan temsilcilerin katılımıyla toplantı yapıldı. 
Toplantıya TMMOB II.Başkanı Oğuz Gündoğdu ve Şehir 
Plancıları Odası temsilcileri katıldı.

•1973-1980 yılları arasında TMMOB’nin Başkanlığını ya-
pan mühendis-mimar hareketinin toplumcu bir çizgiye sahip 
olmasında önder ve yiğit kişiliği ile hep ön saflarda yer alan 
Teoman Öztürk’ün 10. ölüm yıldönümü nedeniyle Konur 
Sokak’taki Mimarlar Odası Merkez Binası önünde anma 
etkinliği düzenlendi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı’nın açılış konuşmasından sonra sırasıyla, 
TMMOB Başkanlarından Kaya Güvenç ve Makina Mühen-
disleri Odası üyesi Oğuz Türkyılmaz birer konuşma yaptılar. 
Ahu Sağlam  ve Gülay Akgün türkülerini Teoman Öztürk 
için seslendirdiler. Etkinlikte ayrıca Teoman Öztürk’ü ve 
TMMOB’nin o dönem ki mücadelesini anlatan sinevizyon 
gösterimi yapıldı.  

11 Temmuz 2004 Pazar
•Teoman Öztürk Karşıyaka Mezarlığı’ndaki mezarı başında 
saat 12.00’de yaklaşık 60 kişinin katılımıyla anıldı. Bura-
daki anma töreninde  TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, TMMOB Başkanlarından Yavuz Önen 
ve Haydar İlker birer konuşma yaptı.  
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12 Temmuz 2004 Pazartesi

•Hakkında kapatma davası açılan KESK’e bağlı Eğitim 
Sen’in Yüksel Caddesinde sürdürdüğü oturma eylemine ak-
şam saatlerinde TMMOB pankartı altında kitlesel katılımla 
destek ziyareti yapıldı. Ziyarette TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı bir konuşma yaptı.

13 Temmuz 2004 Salı

•Eğitim-Sen hakkında açılan kapatma davasının Ankara 
2.İş Mahkemesinde görülen duruşmasına TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve Sayman A.Betül Uyar 
katıldı. Davanın görüldüğü saatlerde Sıhhiye Meydanında 
toplanan 5 bini aşkın eğitim emekçisine TMMOB pankar-
tıyla kitlesel katılımla destek verildi.

•Hak-İş’e bağlı Öz Gıda İş’in talebi üzerine, Sincan Et 
İşletmesi ve Tavuk Kombinası’nda gerekli incelemeleri 
yapmak üzere TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Baki Remzi 
Suiçmez ve Elektrik Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri 
Odası, Makina Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası 
tarafından görevlendirilen değer tespit komisyonu yerinde 
inceleme yaptı.

16 Temmuz 2004 Cuma

•Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurulu tarafından 
düzenlenen Vizyon 2023 Yönlendirme Kurulu Toplantısı’na 
Birliğimizi temsilen TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Ekrem 
Poyraz katıldı.

17 Temmuz 2004 Cumartesi

•İnsan Hakları Derneği’nin 18.yılı nedeniyle verilen re-
sepsiyona TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras 
katıldı.

19 Temmuz 2004 Pazartesi

•KESK tarafından tahliye edilen eski DEP milletvekillerine 
verilen öğle yemeğine TMMOB Genel Sekreter Yardımcısı 
Serdar Karaduman katıldı.

20 Temmuz 2004 Salı
Danıştay’ın Normandy Madencilik A.Ş tarafından sürdü-
rülen altın işletmeciliğine yönelik 57.Hükümetin çıkardığı 
gizli prensip kararını Resmi Gazete’de yayınlanmadığı ve 
Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulmadığı gerekçesiyle yü-
rütmeyi durdurma kararı ve İzmir 3.İdare Mahkemesi’nin, 
Bergama-Ovacık-Siyanür yöntemiyle altın işletmesine Sağlık 
Bakanlığı tarafından Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeli-
ği’nin 11.maddesi gereğince verilmiş olan 1 yıllık deneme 
izni işlemi hakkında 27.05.2004 tarih ve E.2003/1151 ve 
K:2004/750 sayılı oybirliği ile alınmış olan iptal kararı üze-
rine TMMOB Saymanı A.Betül Uyar bir basın toplantısı 
yaparak Bergama Altın Maden İşletmesi’nin bir an önce 

durdurulmasını istedi. Yapılan basın toplantısına TMMOB 
Genel Sekreter Yardımcıları Hakan Genç, Serdar Karadu-
man, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Cihan Dündar, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin 
Ülkü, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı İsmet Cengiz, 
İnşaat Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, 
Metalurji Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası 
yöneticileri katıldı.

21 Temmuz 2004 Çarşamba

•TMMOB’nin yeni yerinin düzenlenmesi çalışmalarını 
yürütmek üzere görevlendirilen komisyon toplantı yaptı. 
TMMOB Saymanı A.Betül Uyar, Yedek Yönetim Kurulu 
Üyesi Burak Kaptan ve Teknik Görevli Ayşegül Bildirici 
katıldı. Ön çalışma yapıldı.

22 Temmuz 2004 Perşembe
TMMOB’nin yeni yerinin düzenlenmesi çalışmalarını yü-
rütmek üzere görevlendirilen komisyon 2. toplantısını yap-
tı. TMMOB Saymanı A.Betül Uyar, Yönetim Kurulu Üyesi 
Selçuk Uluata, Teknik Görevli Ayşegül Bildirici, Sezai Uysal 
(Makina Mühendisleri Odası ), İsmail Emiroğulları (Elektrik 
Mühendisleri Odası) yerinde teknik inceleme yaptılar

23 Temmuz 2004 Cuma

•İstanbul-Ankara seferini yapan hızlandırılmış trenin, Sa-
karya’nın Pamukova İlçesi’nde raydan çıkarak devrilmesi ve 
kazada resmi açıklamalara göre 36 kişinin ölmesi. 81 kişinin 
de yaralanması üzerine olayla doğrudan ilgili Birliğimize bağ-
lı Elektrik, İnşaat ve Makina Mühendisleri Odalarımız ile 
KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası  ortak 
bir açıklama yaptı. Açıklamaya Genel Sekreter Yardımcıları 
Hakan Genç ve Serdar Karaduman katıldı.

•ÖDP Ankara İl Binası önünde, Haydarpaşa Ankara sefe-
rini yapmakta olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu Ekspresi 
adlı, “Hızlandırılmış Tren”in Sakarya Pamukova”da raydan 
çıkarak devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Muhammet 
Arifoğlu ve Serpil Aktuzlu adına yapılan anma törenine 
Genel Sekreter Yardımcıları Hakan Genç ve Serdar Kara-
duman katıldı.

•Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Önder Öztunalı’nın 
cenaze törerine TMMOB II.Başkanı Oğuz Gündoğdu ka-
tıldı 

•Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen “Marmara 
Depremi Tehlikesi ve Önemler” konulu toplantıya TMMOB 
II.Başkanı Oğuz Gündoğdu katıldı.

24 Temmuz 2004 Cumartesi

•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 22 
Temmuz 2004 Perşembe günü Haydarpaşa Ankara seferini 
yapmakta olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu Ekspresi adlı, 
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“Hızlandırılmış Tren”in Sakarya Pamukova”da raydan çıka-
rak devrilmesi sonucu oluşan kaza yerinde incelemeler yapan 
TMMOB Heyetinin ve ilgili Odalarımızın Başkanlarının 
katılımı ile bir basın toplantısı düzenleyerek TMMOB’nin 
kaza ile ilgili ilk değerlendirmelerini  açıkladı. Basın Toplan-
tısına, TMMOB Saymanı A.Betül Uyar, Yürütme Kurulu 
Üyesi Ekrem Poyraz, Yönetim Kurulu Üyeleri Selçuk Uluata, 
M.Remzi Sönmez, Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Genç 
ve ilgili Oda Başkanları katıldı.

27 Temmuz 2004 Salı

•TMMOB Yürütme Kurulu, Gıda Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulunu ziyaret etti. Ziyarete TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Sayman A.Betül Uyar, 
Yürütme Kurul Üyeleri Ekrem Poyraz, Alaeddin Aras, Baki 
Remzi Suiçmez ile Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin, Genel 
Sekreter Yardımcıları Hakan Genç, Serdar Karaduman ve 
Teknik Görevli Ayşegül Bildirici katıldı.

29 Temmuz 2004 Perşembe

•TMMOB’nin yeni yerinin düzenlenmesi çalışmalarını yü-
rütmek üzere görevlendirilen komisyon 3. toplantısını yaptı. 
Toplantıya Sayman A.Betül Uyar, Yönetim Kurulu Üyesi 
Selçuk Uluata, İç Mimarlar Odası Yedek Yönetim Kurulu 
Üyesi Burak Kaptan, Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin, 
Teknik Görevli Ayşegül Bildirici, Sezai Uysal (Makina Mü-
hendisleri Odası), İsmail Emiroğulları (Elektrik Mühendisleri 
Odası) katıldı.

•Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik 
Yüksek Danışma Kurulu toplantısına TMMOB Yürütme 
Kurulu Üyesi Alaeddin Aras katıldı.

•Mülkiyeliler Birliği Başkanı Ali Çolak ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri Birliğimizi ziyaret etti. Ziyarete TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Sayman A.Betül Uyar, 
Yürütme Kurulu Üyeleri Ekrem Poyraz, Alaeddin Aras, Yö-
netim Kurulu Üyeleri Selçuk Uluata, Hakan Günay, Yönetim 
Kurulu Yedek Üyesi Burak Kaptan, Birlik Genel Sekreteri 
M.Fikret Özbilgin, Genel Sekreter Yardımcıları Hakan Genç 
ve Serdar Karaduman katıldı.

•Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 11.Dönem 
Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kayıkent anısına Ankara Sa-
nat Tiyatrosunda düzenlenen “Enerji Politikaları ve Nükleer 
Santraller” konulu Panel’e katılan TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı açılış konuşması yaptı.

31 Temmuz 2004 Cumartesi

•TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

İl Koordinasyon Kurulları 
Güncesi

Ankara İKK:
- 17 Haziran 2004 günü, Çatı Çocuk Kültürü Grubu ve Dünya Af 
Örgütü Ankara Çalışma Grubu ile birlikte Konur Sokak’ta “Savaş 
Oyun, Silah Oyuncak Değildir” başlıklı bir günlük çocuk-sanat 
etkinliği düzenlendi.
- 20 Haziran 2004 günü AFSAD ile birlikte Yüksel Caddesinde 
işkence ve savaş konulu bir fotoğraf sergisi açıldı.
- “AOÇ Bizimdir, Emanete Sahip Çıkalım” başlığıyla, AOÇ arazi-
lerinin devrini olanaklı kılan yasa tasarısını protesto etmek ama-
cıyla imza kampanyası düzenlendi. Toplanan imzalar 23 Haziran 
2004 günü TBMM’nde AKP ve CHP Grup Başkanvekilliklerine 
verildi.
- 27 Haziran 2004 günü İstanbul’da NATO’ya ve Bush’a karşı  
yapılan mitinge katılmak üzere 9 otobüs kaldırıldı.
- 10 Temmuz 2004 günü Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde “AOÇ Nasıl 
Korunmalı” konulu panel düzenlendi.
- Teoman Öztürk’ü Anma Etkinliklerinin ilki 10 Temmuz 2004 
günü Konur Sokak’taki Mimarlar Odası önünde gerçekleştirildi.  
Anma etkinliğinin ikincisi, 11 Temmuz 2004 günü Teoman 
Öztürk’ün Karşıyaka Mezarlığı’ndaki mezarı başında yaklaşık 60 
kişinin katılımıyla yapıldı. 
Bursa İKK:
- 9 Temmuz 2004 günü sanatçı Suavi’nin de katıldığı, TMMOB 
ve Odalarımızın 50. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla yemekli bir 
etkinlik düzenlendi. 
Eskişehir İKK:
- 12 Haziran 2004 günü “GATS’ın Hizmet Sektörüne ve Çalışan-
lara Etkileri” konulu bir panel yapıldı. 80 kişinin katıldığı panele 
konuşmacı olarak DİSK Birleşik Metal-İş Uzmanı Gaye Yılmaz ve 
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Levent Tezcan katıldı.
İstanbul İKK:
- 16 Haziran 2004 günü İstanbul Eczacılar Odası’nda Prof. Dr. Şeb-
nem Korur Fincancı ve Prof. Dr. Sermet Koç’un görevden alınması 
ile ilgili İstanbul Tabip Odası ve Öğretim Üyeleri Derneği tarafından 
yapılan ortak basın açıklamasına katılınarak destek verildi.
- 27 Haziran 2004 günü İstanbul’da yapılan NATO ve Bush karşıtı 
mitinge katılım sağlandı.
İzmir İKK:
- Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu, NATO ve Bush Karşıtı Birlik, 
İşgale Karşı Komiteler tarafından 19 Haziran 2004 tarihinde Gün-
doğdu Meydanında düzenlenen ve yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı 
mitinge katılım sağlandı. Mitingde, miting tertip komitesi Başkanı 
EMO İzmir Şube Başkanı Musa Çeçen bir konuşma yaptı.
Mersin İKK:
- Merkez Karaduvar Mahallesinde yaşanan petrol kirliliği ile ilgili 
rapor hazırlanarak ilgili kurumlara gönderildi.
Samsun İKK:
- 19 Haziran 2004 günü NATO Karşıtı Platform tarafından düzen-
lenen mitinge katılım sağlandı.
- 23 Haziran 2004 tarihinde İKK tarafından NATO ile ilgili bir 
basın açıklaması yapıldı.
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Teoman Öztürk’ü 
aramızdan ayrılışının 

10. yılında saygı ve 
özlemle anıyoruz

1973-1980 yılları arasında TMMOB’nin Başkanlığını yapan mü-
hendis-mimar hareketinin toplumcu bir çizgiye sahip olmasında 
önder ve yiğit kişiliği ile hep ön saflarda yer alan Teoman Öztürk’ün 
aramızdan ayrılışının 10. yılında, iki anma etkinliği düzenlendi.

Anma etkinliklerinin ilki, 10 Temmuz 2004 Cumartesi günü akşam 
saatlerinde Konur Sokak’taki Mimarlar Odası Merkez Binası önün-
de Teoman Öztürk’e yakışacak şekilde; sokakta, barış ve mücadele 
türküleri eşliğinde gerçekleştirildi. TMMOB Ankara İl Koordinas-
yon Kurulu tarafından düzenlenen ve kalabalık bir izleyici topluluğu 
tarafından izlenen etkinlikte, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, TMMOB Başkanlarından Kaya Güvenç ve Ma-
kina Mühendisleri Odası Üyesi Oğuz Türkyılmaz birer konuşma 
yaptılar. Etkinlikte, Teoman Öztürk’ü anlatan bildiriler dağıtıldı.

Etkinlikte Ahu Sağlam ve Gülay Akgün türkülerini 
Teoman Öztürk için seslendirdiler. Ayrıca, Teoman 
Öztürk ile ilgili bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

İkinci anma etkinliği, 11 Temmuz 2004 Pazar günü 
Teoman Öztürk’ün Karşıyaka Mezarlığı’ndaki mezarı 
başında saat 12:00’da yaklaşık 60 kişinin katılımıyla 
yapıldı. Buradaki anma töreninde TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB Başkan-
larından Yavuz Önen ve Jeoloji Mühendisleri Odası 
Üyesi Haydar İlker birer konuşma yaptı.


