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Yakýnlarýna, tüm üyelerimize ve Mimarlar Odamýza baþsaðlýðý diliyoruz.

TMMOB YÖNETÝM KURULU

Memik Yapýcý..........
Bir dostun zamansýz kaybýndan sonra  onunla ilgili birþeyler yazmak ne
kadar zormuþ. Memik kimdi? Memik herþeyden önce adam gibi adamdý iyi
bir insandý.

17 Aðustos 1999 Gölcük Depremi; 20.000 kiþinin hayatýný kaybetmesi,
100.000 konutun elden çýkmasý, doðrularýn yapýlmayýþý, buna karþýlýk
beklentilerin sürmesi, riskin giderek arttýðýný bilmesi onun sessiz alçak
gönüllü kiþiliðine uymayan geliþmelerdi. Bunu çeþitli toplantýlarda söz
aldýðýnda gözlemliyorduk; bizim Memik o zaman heyecanlý,sert, eleþtiri dozu
aðýr ve zaman zaman acýmasýz oluyordu. Çoðu kez ayný bakýþ açýsýndan
bakamayanlar tarafýndan yadýrganabiliyordu. Ben hiç yadýrgamadým, ateþin
ne kadar kavurucu olduðu bilinse bile yangýnýn içine girmeden, hissetmeden
anlaþýlamaz. Dürüsttü; o kadar ki, mesleðinin gereklerini yapmasýný dahi
çoðu kez engelliyordu, ciddi ekonomik sýkýntýlar çekiyordu, iyi ki onu anlayan
sevgili eþi Mücella Yapýcý ve çocuklarý vardý, dostlarý vardý.

Memik’i Gölcük Depreminden hemen sonra  daha iyi tanýma fýrsatý buldum,
hani derler ya, insanlar birbirini seyahatte ve meyhanede daha iyi tanýrlarmýþ,
bir de buna depremde, felakette eklemesini yapmalý.

Gölcük Depreminde  Düzce’nin Gölyaka Ýlçesi ciddi hasar almýþtý, evler yý-
kýlmýþtý. Gölyaka Ýmece Evleri Projesi hayata geçirilmiþti, Memik bu projenin
ana aktörlerinden biriydi, sessiz sedasýz. Uygulamalarda sorunlar çýkmýþtý
Memik, Mücella, Erbay doluþtuk, Memik’in otomobiline, Bolu’ ya Valiye
sorunlarýmýzý anlatmaya gittik, tarih 12 Kasým 1999. Valilikten çýktýk
100-150m. gittik, birden yer oynamaya, binalar üzerimize gelmeye baþladý,
çatý önümüze düþtü, arkada dükkanda yangýn baþladý, insanlar panik içindey-
di. 7.2 Düzce Depremi, ateþin içine düþmüþtük, sýcaklýðý hissediyorduk,
görüyorduk. Hemen toparlandýk, kriz masasýnýn oluþmasýna yardýmcý olduk.
Saniye saniye süreci yaþadýk, birçok þey öðrendik. Marmara’da beklediðimiz
depremin nasýl bir boyutu olacaðýný da öðrendik, birbirimizi daha iyi anlamaya
baþladýk. Memik’in sonraki söylemleri daha sertleþti, yaþamýþtý, görmüþtü,
hissetmiþti, paylaþmýþtý.

 Bir türlü depreme karþý çaresizliði kabul edemiyordu, mücadele etmenin
organize olmanýn peþindeydi, kaygýsýzlýk onu çok üzüyordu. Sonra duyduk,
hastahanede yatýyor, yine toplum adýna endiþeliydi, yine birþeyler yapmamýz
gerektiðini söylüyordu. Memik þimdi yok, yaþamýyor, ancak anýlarýmýzda
söylemlerimizde var olacak, o yurtsever, çaðdaþ, devrimciydi, en önemlisi
çok iyi bir insandý, onu çok arayacaðýz.

Oðuz Gündoðdu
TMMOB II. Baþkaný

2000-2002 Yýllarý Arasý (36. Dönem)
Yönetim Kurulu Üyemiz

1996-1998 Yýllarý Arasý (34. Dönem)
 Denetleme Kurulu Üyemiz

Sevgili Arkadaþýmýz,

Yüksek Mühendis - Mimar

MEMÝK YAPICI'yý

kaybettik.
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1 Mayýs 2003 günü saat 03.27’de Kandilli
Rasathanesi Deprem Araþtýrma Enstitüsü
verilerine göre; Bingöl’ün Kuzey
Batýsýnda ve kente yaklaþýk 15 km uzak-
lýkta, 10 km derinlikte 6.4 büyüklüðünde
bir deprem meydana gelmiþtir. Deprem
Doðu Anadolu Fay zonunda oluþmuþtur
ve orta büyüklükte bir depremdir.

Bu orta büyüklükteki deprem yine can
kaybýna neden olmuþtur. Doðal bir afet
yine felakete dönüþmüþtür. Çeltiklisuyu
Yatýlý Ýlköðretim Okulunda çocuklarýmý-
zýn hayatlarýný kaybetmesi bu depremin
en dramatik yanýný oluþturmaktadýr. Nor-
mal bir kentleþme ve yapý güvenliðinde,
bu büyüklükteki depremin bu kadar yýkýcý
olmamasý gerekmekteydi. Bir kez daha
anýmsatmakta yarar görüyoruz: bilim ve
mühendislik, yapýlarý, çok daha þiddetli
depremlerde can ve mal kayýplarýna
neden olmayacak þekilde tasarlayacak ve
yapacak düzeye eriþmiþtir. Sorun, bu
yeteneðin halkýn can güvenliðini saðlaya-
cak þekilde kullanýlmasýný saðlayacak
politikalarýn eksikliðinde yatmaktadýr.

Depremden hemen sonra, TMMOB ve
Odalarý deprem bölgesinde incelemelere
baþlamýþlardýr. 1 Mayýs günü Ýnþaat
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1 Mayýs 2003 günü saat 3.27'de meydana gelen Bingöl Depremi üzerine TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç, Çevre,
Ýnþaat, Jeoloji, Jeofizik, Maden Mühendisleri ve Þehir Plancýlarý Odalarýmýzýn Baþkanlarý, Harita ve Kadastro
Mühendisleri ve Mimarlar OdalarýmýzýnYönetim Kurulu Sekreter Üyeleri'nin katýlýmý ile 2 Mayýs 2003 Cuma
TMMOB'nde bir basýn toplantýsý yaptý. Oda Baþkanlarýmýz toplantýda söz alarak görüþlerini bildirdiler. Basýn toplantýsýnda
bölgede incelemelerini sürdüren TMMOB heyetinin ilk inceleme sonuçlarýnýn da aktarýldý.

Toplantýda TMMOB adýna Baþkan Kaya Güvenç tarafýndan yapýlan açýklama, Bingöl Depremi Ön Deðerlendirme
Raporu ile Odalarýmýz tarafýndan yapýlan basýn açýklamalarýný sizlere sunuyoruz.

Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri
Odalarýmýzdan ve Diyarbakýr Ýl Koor-
dinasyon Kurulundan yöneticilerimiz
Bingöl’e ulaþmýþlardýr. Bugün TMMOB
II. Baþkaný Oðuz Gündoðdu de deprem
bölgesinde olacaktýr. Ayrýca, Ýnþaat
Mühendisleri Odamýz bölgeye laboratuar
cihazlarý ile teknik sorumlularýný da,
yapým hatalarýný saptamak üzere Bingöl’e
göndermiþtir.

Yapýlan ilk saptamalarda hasarlý binalarýn
teknik þartlardan uzak yapýldýðý belir-
lenmiþtir. Bu ilk incelemenin sonuçlarý
ekte sunduðumuz raporda yer almaktadýr.

Bir yýl önce Sultandaðý (Afyon)
depreminde sonra yaptýðýmýz açýklamada,
“6 büyüklüðündeki bir deprem
Türkiye’nin herhangi bir yerinde
herhangi bir zamanda olabilecek bir
depremdir. Türkiye’nin olaðan bir doða
olayýnda can kaybýna uðramasý yine
maddi hasarlarýn söz konusu olmasý henüz
deprem gerçeðinin tam olarak kavrana-
madýðýný göstermektedir. Her seferinde
yapýlaþmaya uygun olmayan alanlardaki
plansýz geliþmeler, projesiz ve denetimsiz
yapýlaþmalar, doðal afetlerin felaketlere
dönüþmesine yol açmaktadýr” görüþünü

dile getirmiþtir. Ne acýdýr ki, bugün bu
sözlere eklenecek çok az þey bulunmak-
tadýr.

Bilim insanlarýmýz ve üyelerimiz son
aylarda Doðu Anadolu’ya dikkat
çekmiþlerdir. Jeoloji Mühendisleri Odamýz
2002 Eylülünde Bingöl’de yaptýðý Deprem
ve Kentleþme Sempozyumunda, bu
bölgedeki riske dikkat çekmiþtir.

Üzülerek belirtmek istiyoruz ki, geçen
iktidar döneminde olduðu gibi bu iktidar
döneminde de ülkemizin deprem riskinin
büyüklüðüyle orantýlý politikalar ve
programlar geliþtirilmemiþtir ve geliþtiril-
mesi yönünde de bir irade görülmemek-
tedir. Bundan önceki iktidar büyük
iddialarla Yapý Denetimi Yasasýný çýkar-
makla yetinmiþtir. Bingöl’ün 1. derecede
deprem bölgesinde olmasýna karþýn
(aynen son depremlerin olduðu Tunceli,
Çankýrý, Afyon gibi) Yasa kapsamýnýn
dýþýnda tutulmasý, aslýnda yasanýn
denetimi etkinleþtirmekle ilgisinin
olmadýðýný ve sadece bir kamu hizmetinin
özelleþtirilmesini saðladýðýný bir kez daha
yinelemek durumundayýz. Kaldý ki, son
depremlerde gündeme gelen kamu
yapýlarýnýn hasara uðramasý konusunda
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da, kamu yapýlarýnýn
Yapý Denetim Yasasý
kapsamýnda olmadýðýný
da anýmsatmakta yarar
vardýr.

Þimdiki Ýktidar
Partisinin de, ne Seçim
Beyannamesinde ne de
Acil Eylem Planýnda
deprem ve doðal afet
sözcükleri yer
almamaktadýr. 58.
Hükümet Programýnda
konu “Deprem, sel,
yangýn, toprak kaymasý
gibi doðal afetler …
sonucunda ülkemiz büyük
oranda can ve mal kaybýna
uðramaktadýr. Bu
kayýplarýn asgariye indirilmesi için her türlü
tedbir alýnacaktýr” þeklinde yer almakta,
59. Hükümet Programýnda ise “doðal
afetlere karþý uygun tedbirler alýnacaktýr”
denilmektedir. Özetle, konu geçiþ-
tirilmiþtir.

Oysa, bilim insanlarýnýn, mühendislerin,
Ulusal Deprem Konseyinin bu konuya
iliþkin ayrýntýlý raporlarý bulunmaktadýr.
Topraklarýmýzýn %98’i önemli deprem
riski taþýmaktadýr. Buna karþýn varolan
yapýlarýmýzýn büyük bir kýsmý, olmasý
gereken denetimden nasibini almadan
üretilmiþtir. Gerek 3194 sayýlý Ýmar
Yasasý’nda varolan denetim anlayýþý,
gerekse 4708 sayýlý Yasa kapsamýnda 19
ilde uygulamaya konan Yapý Denetimi
Yasasý, yapýlarýmýzýn denetlenebilir
olmasýný saðlayacak argümanlardan
yoksundur.

Yapý denetimi ile ilgili bir sistemden söz
etmek ise mümkün deðildir. Bir kez
daha görülmüþtür ki, mühendislik
tekniðine uygun yapýlar en ufak bir
hasara uðramazken diðer yapýlar yerle
bir olmuþtur. Yapý üretiminde uygulan-
masý ve uyulmasý zorunlu yapý standart-
larý geliþtirilerek, yapý denetimine esas
olacak ölçütler oluþturulmalýdýr.

Yapý üretim süreci bölgesel ve kentsel
planlamadan baþlayan, projelendirme ile
devam eden, yapýmý ve denetimi de

kapsayan bir süreçtir. Bu süreçte bütün
mühendislik ve mimarlýk disiplinlerinin
ortak çalýþmasý gerektiði halde bunun
baþarýlamadýðý ortadadýr. Ülkemizdeki
yasal düzenlemeler böylesine bir sürece
elveriþli deðildir. Yapý üretim sürecinin
temel bileþenlerinden denetim sürecinin
kamusal bir perspektifle ele
alýnmadýðýnda amacýna ulaþamayacaðý
da açýktýr.

Mevcut sistem her türlü çaðdaþ
yapýlanmayý dýþlamaktadýr. Yapý
Denetim Yasasýna göre denetçilik
belgeleri, TMMOB ve Odalar dýþlanarak
Bakanlýk tarafýndan verilmektedir.
Kamuda çalýþanlar ise Oda üyesi olmak
zorunda dahi deðildir. Bu anlamda
denetim yapan mühendislerin mesleki
yeterliliklerini ve denetim etkinliklerini
denetleyecek merci dahi
bulunmamaktadýr. Ayrýca, Bingöl
Bayýndýrlýk ve Ýskan Müdürlüðünde 26
mühendis, mimar, þehir plancýsý
kadrosuna karþýn sadece 11 eleman
çalýþmaktadýr.

TMMOB’nin, daha önce de kamu
oyuna duyurduðu önerilerini bir kez
daha yinelemek istiyoruz. Öncelikle yapý
stokunun depreme dayanýklýlýðýnýn
belirlenmesi, depremsellik açýsýndan
irdelenerek güçlendirme politikalarýnýn
oluþturulmasý ve gerekli görülen
güçlendirme ya da yýkým çalýþmalarýnýn

yapýlmasý en öncelikli
uygulama olmalýdýr. Tüm
deprem bölgelerindeki
depreme dayanýmý
yetersiz yapýlarýn
takviyeleri için gerekli
f i n a n s m a n - y a p ý m -
denetim politikalarý
oluþturulmalýdýr. Bu
alandaki gerekli eðitim
standartlarý belirlenerek,
ilgili kurumlar aracýlýðýyla
eðitim programlarý
tasarlanmalýdýr. Eðitimler
sonucunda çeþitli
d ü z e y l e r d e
b e l g e l e n d i r i l m i þ
mühendis ve mimarlarýn
ülkedeki yapý stokunu

depreme dayanýklý hale getirecek
hizmetler üretmesi saðlanmalýdýr.

Bu konuda bir noktaya daha deðinmek
istiyoruz: son  günlerde yeni bir imar
affýndan söz edilmektedir. Ýmar aflarýnýn
nelere mal olduðunu daha önce
yeterince belirttiðimiz kanýsýndayýz.
Depremlerde can ve mal kayýplarýnýn bu
kadar yüksek olmasýnda imar aflarýnýn
birincil derecede önemli olduðu artýk
biliniyor olmasý gerekir. Bütçenin nakit
ihtiyaçlarý halkýmýzýn can güvenliði riske
atýlarak çözümlenemez.

Tüm gözlemlerimizi
deðerlendirdiðimizde, sosyal devletten
ve toplum yararý ilkesinden
vazgeçilmesinin sonuçlarýnýn her alanda
olduðu gibi Bingöl depreminde de
karþýmýza çýktýðýný söyleyebiliriz.

Her depremden sonra olduðu gibi, bu kez
de üzgünüz. Bu kez de isyan içindeyiz.

Ülkemizdeki deprem gerçeðini görmek,
halkýmýzýn doðal afetler karþýsýnda çaresiz
kalmamasýný saðlayacak önlemlerin
alýnmasý için daha kaç bin kiþinin ölmesi
gerekiyor? Daha kaç bin çocuðumuzu
yitirmemiz gerekiyor?

Ýktidarý sorumluluðunun gereðini yerine
getirmeye çaðýrýyoruz.

Kaya Güvenç
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný
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Aktif deprem kuþaðýnda bulunan ve
yüzde doksanbeþi deprem bölgesi olan
ülkemizde, gerçekler tekrar yakýcý bir
þekilde karþýmýza çýkmaktadýr.

1 Mayýs gecesi Bingöl ve çevresi 6.4
büyüklüðündeki depremle uyandý.
Geliþmiþ ülkelerde yalnýz basit hasarlarla
atlatýlan böylesi bir deprem, ülkemizde
yüzü aþkýn ölü, onlarca hasarlý yapý ve
yüzlerce yaralý ile acýlarýmýzý
yenilemektedir.

Her depremde olduðu gibi yetkili-
yetkisiz, bilgili-bilgisiz yöneticilerin
sözleri tekrarlanarak üzüntülerimizi
tekrarlamaktadýr. Ancak bir sonraki
uyarýya kadar unutulmaya terk
edilmektedir. Sadece, bir okulun
yatakhanesinde 200 çocuðumuzu
ölümün eþiðine getiren müteahhitleri-
miz, mühendislerimiz acaba kendi
çocuklarýnýn burnunun kanamasýna
ayný soðukkanlýlýðý gösterebilirler miydi?

Bingöl'de karþýmýza çýkan sonuçlar,
öncekilerden çok farklý deðildir.

Yapýmýn aþamalarý; planlama, uygulama
ve denetlemedir.
Öncelikle depreme dayanýklý yapý
projelendirmesi, konusunun uzmaný
yetkin mühendisler tarafýndan
yapýlmalýdýr. Uygulama da, sorumluluk
sahibi, teknik nitelikli müteahhitler tara-
fýndan yapýlmalýdýr ve her iki aþamanýn
nitelikli, uzman inþaat mühendisleri
tarafýndan denetlenmelidir.

Deprem hasarý, kamu yapýlarý ve özel
yapýlar olarak deðerlendirilmelidir.Hasar
gören kamu yapýlarý projeleri, kamu
olanaklarýyla uygulanabilir projeler
olarak üretilmesine raðmen, denetimsiz
ve niteliksiz müteahhitlerce teknik
özelliklerine özen gösterilmeden
yapýlmýþtýr.

1 Mayýs 2003

Bingöl Depremi ÖnBingöl Depremi ÖnBingöl Depremi ÖnBingöl Depremi ÖnBingöl Depremi Ön
DeðerlendirmeDeðerlendirmeDeðerlendirmeDeðerlendirmeDeðerlendirme

RaporuRaporuRaporuRaporuRaporu
ÇELTÝKSUYU

YATILI
ÝLKÖÐRETÝM

BÖLGE
OKULU

(YÝBO) bu tür yapýnýn en güzel örneðidir.
Üç binadan oluþan okulda 4 katlý
pansiyon binasý tamamen yýkýlmýþ, 3 katlý
okul binasý kullanýlma-yacak þekilde
hasarlý, 4 katlý lojman binasýnda ise hiç
hasar olmamýþtýr.

Yýkýlan ve hasarlý olan binalar
denetimden ve teknik þartlardan uzak
olarak yapýldýðý için, betonarme betonu
normal deðerlerinin çok altýnda muka-
vemete sahiptir. Betonarme demir iþçiliði
yetersizdir. Tamamen daðýlmýþ beton
içinde agrega yerine taþ parçalarý çýk-
maktadýr. Diðer kamu binalarý Kaleönü
Ýlköðretim Okulu, Trafik Þube Müdür-
lüðü, aðýr hasarlý Bingöl Lisesi, ziraat
Bankasý, Kültür Sitesi (inþaatý devam
ediyor) keza ayný niteliktedir.

Özel binalarda kat karþýlýðý yapýlan ve
ayný ada parselde bulunan 3-4 bina
tamamen enkaz halindedir ve 50
civarýnda can kaybý vardýr. Özel Hulusi
Sayýn Lisesi aðýr hasarlý, Bingöl Holding
Yem Sanayii Fabrikasý orta hasarlýdýr.

Sancak Beldesi ve baðlý Çimenli
Köyünde aðýr hasarlý
binalarda can kaybý
vardýr. Çan Köyünde can
kaybýna neden olan
hasarlar mevcuttur. Bu
deðerlendirme aðýr ve
orta hasarlý yapýlar için
yapýlmýþtýr.
Bu kýsa deðerlendir-
meden sonra Ýnþaat
Mühendisleri Odasý
olarak altýný çizerek

belirtmek isteriz ki; her deprem sonunda
karþýlaþtýðýmýz, projede ,yapýmda
(uygulamada) ve denetimde sorum-
luluklarý olan idarelerin, müteahhitlerin
ve meslektaþlarýmýzýn ahlaki , cezai ve
mesleki sorgulamalarý mutlaka yapýlmalý,
hakettikleri yasal cezalara çarptýrýlmalý
ve kamuoyuna teþhir edilmelidirler.

Biz Ýnþaat Mühendisleri Odasý olarak
sorumlularýn peþini býrakmayacaðýmýzý
kamuoyuna duyurarak depremde zarar
gören tüm halkýmýza geçmiþ olsun
dileklerimizi ve taziyelerimizi bildiririz.

Ahmet GÖKSOY
ÝMO Yönetim Kurulu Yazman Üyesi

Kemal TÜRKASLAN
ÝMO Ankara Þube Baþkaný

Zülküf KARATEKÝN
ÝMO Diyarbakýr Þube Baþkaný

Þemsettin BAKIR
ÝMO Van Þube Baþkaný
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Ülkemizin depremselliði göz önünde
bulundurulduðunda Ýnþaat Mühendisliði
sektörüne, özellikle sektörün denetlenme
sistemine çok büyük önem verilmesi
gerekliliði kaçýnýlmazdýr. Son yýllarda tanýk
olunan depremlerde yaþanan problemler
ve sistem bozukluklarý, 1 Mayýs 2003
tarihinde meydana gelen Bingöl
Depremi’nde bir kez daha gündeme
gelmiþtir. Ýnþaat Mühendisleri Odamýzýn
yapý stoku ve denetim üzerine her fýrsatta
dile getirdiði gibi yalnýzca mühendislik
uygulamasý bakýþ açýsýndan deðil, idari
olarak da çok önemli eksiklikler ve
gereksinimler bulunmaktadýr.

Mevcut yasal düzenlemeler öncesinde
uygulanmakta olan 595 No.lý Kanun
Hükmünde Kararname gereði Ýnþaat
Mühendisleri Odasý’na birtakým yetkiler
verilmiþ bulunmaktaydý. Ancak, tam
olarak yeterli olmayan bu yetkilendirme-
nin dahi zamanla adým adým geri çekildiði,
ve son haliyle Oda denetim ve yetkilerinin
tamamen azaldýðý bilinmektedir. Türkiye
inþaat mühendisliði sektörü, saðlýklý ve
tarafsýz denetim saðlayabilecek bir otoriter
kurum olmadýkça gerektiði gibi uygun
yapýlaþmaya gidemeyecektir.
Projelendirme ve imalat aþamalarýnda
yanlýþ ve denetimsiz uygulamalarýn
yapýlmasý yüksek maliyetli ve yetersiz
yapýlanmaya yol açmakta, bunun sonucu
olarak da tüm depremlerde tanýk olunan
ciddi kayýplar ortaya çýkmaktadýr.

Genel olarak denetim düzeneðine ve
yetkilendirme mekanizmasýna
bakýldýðýnda, Sayýn Bakan Erkan
Mumcu’nun “Sistem çökmüþtür, deprem
altýnda kalan sistem olmuþtur, tek tek
suçluyuz.” açýklamasý tarihe manidar bir
biçimde geçecektir. Sistemin eksiklikleri
ve denetimsiz bir yapýlaþmanýn açýkça
görüldüðü böyle bir ortamda idari
otoritelerin bakanlar düzeyindeki
yetkilileri aracýlýðýyla þikayet etmesi kabul
edilir bir davranýþ deðildir. Bulunan
mevkiinin sorumluluklarýnýn yerine
getirilmesi, beklenebilecek en doðal

taleptir, ve bu talep yerine getirilmediðinde
yönetimin hiçbir mazereti olmayacaktýr.
Sistemin olmasý gereken düzene göre elden
geçirilmesi ve gerekli kurumsallaþma yapýsý
oluþturulmadýkça çözüm üretileme-
yecektir. Yaþanan her felaketin ardýndan
taziye ve üzüntü bildiren duygusal
açýklamalar yapmak artýk kamuya ve
duyarlýlýðýný koruyan sektörel kesime hiçbir
þey ifade etmemektedir.

Yeni Kamu Ýhale Yasasý, tüm eksikliklerine
raðmen, 2886 sayýlý yasa uygulamasýna
kýyasla daha olumlu bir yaklaþým
içermektedir. Yasada gördüðümüz bazý
eksiklik ve aksaklýklarý gerek Sayýn Bakan
Zeki Ergezen’e gerekse bakanlýk
kurumlarýna iletmiþ durumdayýz. Þaþýrtýcý
tenzilatlarla gerçekleþtirilen ihalelerde
denetim sorumluluðunu alan kiþi ve
kuruluþlarýn görevlerini yerine getirmediðini
açýkça görmekte, ve bu nedenle denetimde
kurumsallaþma gerekliliði görüþünü
desteklemekteyiz. Ýnþaat Mühendisleri
Odasý olarak kendi üyelerimizin faaliyetleri
üzerinde, meslekten men etmeye
varabilecek yetkilerimiz mevcutken,
kamuda görev yapan hiçbir mühendisin
meslek odalarýna kayýt zorunluluðu
olmadýðýndan denetimsizlik neredeyse
resmi bir hale getirilmektedir. Bu eksiklik
devam ettiði müddetçe de kamusal
yapýlanmada denetim uygulamasý adýna
adým atýlmasý söz konusu deðildir.

Deprem felaketinin olabildiðince az hasar
ve kayýpla atlatýlmasý dileðimizle, Ýnþaat
Mühendisliði disiplininin Türkiye’deki
uygulamalarýnda yasal düzenlemeler ve
denetim sistemi oluþturma gerekliliðinin bir
kez daha altýný
çizeriz.

Taner Yüzgeç
TMMOB
Ýnþaat
Mühendisleri
Odasý
Yönetim Kurulu
Baþkaný

Bugün (1 Mayýs 2003) saat:
03.27’de Doðu Anadolu Fay
Zonunun Kuzey kesiminde
merkezi Bingöl Ýline 10 km.
uzaklýkta büyüklüðü 6.4 olarak
hesaplanan bir deprem meydana
gelmiþtir. Bu depremde de maalesef
yine can kayýplarýmýz olmuþtur.
Bingöl ve yakýn çevresi de
Ülkemizin diðer kesimleri gibi yýkýcý
depremlere maruz kalmaktadýr. Bu
deprem Ülkemizin
depremselliðinin tipik
örneklerinden biridir. Deprem
daha da büyük olabilirdi.

Unutmayalým Ülkemizde yýkýcý
depremler olagelmektedir. Bu olayý
önlemek mümkün olmadýðýna göre
gerekli tedbirlerle, özellikle yapýsal
tedbirlerle, can ve mal kayýplarýný
azaltabiliriz. Geçmiþi unutmamak
ve dersler almak gerekir.

Bu depremde hayatýný kaybeden-
lere rahmet, yaralananlara þifa, yöre
insanlarýmýz ve Ulusumuza
baþsaðlýðý ve sabýr dileriz.

TMMOB
Jeofizik Mühendisleri Odasý
Yönetim Kurulu

Ýnþaat Mühendisleri Odasý Basýn Açýklamasý Jeofizik
Mühendisleri

Odasý

Basýn Açýklamasý

1 Mayýs 2003

1 Mayýs 2003

bültens29.p65 18.06.2003, 12:466



7

Nisan-Mayýs 2003/Sayý 29

01.05.2003 tarihinde saat 03.27 merkez
üssü Bingöl’ün 10 km kuzeyinde 6.4
büyüklüðünde ve 6 km derinlikte oluþan
sýð odaklý deprem ilk resmi açýklamalara
göre yüzlerce yurttaþýmýzýn hayatýný
kaybetmesine ve yaralanmasýna neden
olmuþtur. Bu deprem mekanizmasýný vb.
bilinen  doða olaylarýný afete dönüþtüren
süreçlere karþý duyarsýzlýðý bir kez daha
ortaya çýkarmýþtýr.

Jeoloji Mühendisleri Odasý olarak 26
eylül 2002 Bingöl ve 27 Eylül Muþ’da
düzenlediðimiz DEPREM VE
KENTLEÞME SEMPOZYUMLARI’nýn
sonuç bildirgesinde de vurguladýðýmýz
gibi  bölgedeki deprem tehlikesinin
boyutlarý ve alýnmasý gereken önlemler
göz ardý edildiðinde acý sonuçlarla karþý
karþýya kalýnacaktýr. Son depremde ne
yazýk ki bu öngörünün doðruluðunu
göstermiþtir.

Yukarýdaki saptamalar ülkemizin küçük
bir alanýndaki bir gerçekliðini anlatýyor.
Ancak bu gerçeklik ülkemizin tümü için
geçerli olmasýna raðmen, afet sorunlarýný
Dünya Bankasýna  emanet eden siyasi
iktidarlar bu durumu at gözlüðü ile bak-
maya devam etmektedirler.Bir yandan
“UNUTMAYACAÐIZ, DEVLET
GEREKENÝ YAPACAKTIR” diye
hamasi konuþmalar yapýlýrken, diðer
yandan da afet hizmetlerini özelleþtirme-
nin adýmlarýný atýyorlar.

Þimdi soruyoruz,

“Afet hizmetleri özelleþtirilir mi?”
Dünyada bizden baþka afet hizmetleri-
ni özelleþtiren ve parçalý bir yönetim
yapýsý oluþturan ülke mevcut mudur?”

Eðer ülkemiz, bir afet ülkesi ise, afet
tehlike ve risklerine karþý gerekli araþ-
týrmalarý yapmadan yapýlarý güvenli
bir hale getirmek mümkün müdür?

KIÐI’sý KARLIOVA’sý ve MERKEZÝ ile
deprem etkilerine açýk olan BÝNGÖL’de
yerleþim kararlarýný belirleyecek
JEOLOJÝK-JEOTEKNÝK ve SÝS-
MOTEKNÝK veriler hangi yerel
yöneticinin, valinin, sivil savunma
uzmanýn elindedir???

 Bingölde deprem ilk kez olmuyor ve
sadece depremlerle deðil heyalan, kaya
düþmesi, su baskýný gibi jeolojik afet
tehlikeleri ile her zaman karþý karþýya
olan bir kent için çok ciddi riskler söz
konusudur.

DEÐERLÝ BASIN EMEKÇÝLERÝ;

Sizlerin de desteðiyle sadece bu teknik
bilgileri deðil ülkemizin afet gerçeðini bir
kez daha kamuoyuna aktarmak
istiyoruz.

Çok deðil daha 7 ay önce 27 eylül 2003
de Bingöl’de odamýz tarafýndan
düzenlenen BÝNGÖL’DE DEPREM
VE KENTLEÞME Sempozyumu’nda
Bingöl ve yakýn çevresinin karþý karþýya
olduðu deprem tehlikesi açýkça ortaya
konmuþ, merkezi ve  yerel yönetim
birimlerinin yetkilileri uyarýlmýþtý.

Yine 10  gün önce Ankara da
düzenlediðimiz 56. Türkiye Jeoloji
Kurultayýnda Doðu Anadolu Fay
hattýnýn taþýdýðý deprem riski özel
oturumlarda tartýþýlýp, alýnmasý gereken
önlemler kamuoyuna sunulmuþtu.

Gerek odamýz  gerekse yerbilimciler
sadece 1999 depremlerinden sonra deðil
60 yýldýr ülkenin afet ve özellikle deprem
gerçeðinin altýný çizmiþlerdir. Bu gün
gelinen noktada ülkemizdeki  deprem
tehlikesi için söylenecek çok fazlada bir
söz kalmamýþtýr. Hep söyledik, söylemeye
de devam edeceðiz. Doðal afetlere karþý
ulusal ihtiyaçlara yanýt verecek bir
politikanýn oluþturulmasý artýk

ertelenemez. Bu ülkenin insanlarý kendi
siyasal, ekonomik gelecekleri kadar
doðal afet tehlike ve risk geleceðimizdeki
gerçekleri bilme, kendi geleceklerini
kendileri belirleme hakkýna sahip
olmalýdýr. Faylar zemini kýrmakla
kalmýyor, siyaset kurum ve anlayýþlarýný
da kýrýyor.

 Þimdi, baþta 58.inci hükümet olmak
üzere tüm toplum olarak artýk “ders
almaktan” çýkýp adýmlarý atmaya
baþlamalýyýz. Deprem tehlikesinin sadece
Ýstanbul’un deðil geniþ bir coðrafyanýn
ve nüfusun problemi olduðunu, doðal
afet tehlikelerinin depremle sýnýrlý
kalmadýðý heyelan, su baskýný vb
olaylarýn da önem kazandýðýný
unutmamalýyýz.

Jeoloji Mühendisleri Odasý olarak
önerilerimizi bir kez daha vurgulamak
istiyoruz.

• Doðal afetlere yönelik çalýþmalar,
Sosyal Devlet anlayýþýnýn bir parçasý
olarak Kamu görevleri arasýnda
kalmalýdýr. Dünya Bankasýnýn
dayatmalarý ile bu konularda çalýþma
yapan kurumlarýn küçültülmesi, Mahalli
Ýdareler Yasasý ile hizmetin
yerelleþtirilmesi ve piyasa koþullarýnýn
inisiyatifine býrakýlmasý savunulamaz.

• 1999 Depremlerinin etkili olduðu
alanlarda baþlatýlan imar planýna esas
Jeolojik-Jeoteknik etüt çalýþmalarý
ülkemizin heryeri için zorunlu kýlýnmalý
ve en azýndan I ve II. Derece deprem
bölgesindeki belediyeler plan
revizyonlarýna ivedilikle baþlamalýdýr.

• 7269 Sayýlý Afetler Yasasý, 3194 sayýlý
Ýmar Yasasý baþta olmak üzere
yerleþimleri doðal afetlere karþý güvenli
kýlacak çalýþmalara altlýk oluþturan
yasalarýn deðiþtirilmesi için baþlatýlan ve
4 yýldýr Bayýndýrlýk ve Ýskan
Bakanlýðý’nýn tozlu raflarýnda unutulan
çalýþmalara hýz verilmelidir. Bu yasalar
akýl, bilim, mühendislik normlarýný temel
olmak üzere ve meslek odalarýnýn

Jeoloji  Mühendisleri Odasý Basýn Açýklamasý

DEPREMLER  TAKDÝR-Ý ÝLAHÝ DEÐÝLDÝR!DEPREMLER  TAKDÝR-Ý ÝLAHÝ DEÐÝLDÝR!DEPREMLER  TAKDÝR-Ý ÝLAHÝ DEÐÝLDÝR!DEPREMLER  TAKDÝR-Ý ÝLAHÝ DEÐÝLDÝR!DEPREMLER  TAKDÝR-Ý ÝLAHÝ DEÐÝLDÝR!
TAKDÝR-Ý ÝDARÝ DEPREMLERE SON!!!!TAKDÝR-Ý ÝDARÝ DEPREMLERE SON!!!!TAKDÝR-Ý ÝDARÝ DEPREMLERE SON!!!!TAKDÝR-Ý ÝDARÝ DEPREMLERE SON!!!!TAKDÝR-Ý ÝDARÝ DEPREMLERE SON!!!!

1 Mayýs 2003
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görüþleri alýnarak düzenlenmelidir.

• Güvenli yapýlaþmaya yönelik hizmetleri
ticarileþtirmek için hazýrlanan Yapý
Denetim yasasý yürürlükten
kaldýrýlmalýdýr. Tunceli, Muþ, Bingöl,
Erzincan, Þýrnak, Tokat vb. illerinin bu
yasa kapsamýnda olmamasý bile yasanýn
ticari yönünü, "zengin il, yoksul il"
ayýrýmýný açýkça göstermektedir.

• Anayasal suç olan ovalarýn, akarsu ya-
taklarýnýn, deniz ve göl kýyýlarýnýn, tarým
alanlarýnýn ve ormanlarýn yerleþime açýl-
masý þeklindeki yayma politikalarýndan,
imar aflarýndan vazgeçilmelidir.

Ýnsan doða iliþkisini akla, bilime ve
toplumsal yarara dayalý alarak düzenle-
meyen maddi ve politik rantý gözeten
siyasal iktidarlar afet zaralarýnýn gerçek
sorumlusudur.

Afet hizmetlerini özelleþtiren, afetler ger-
çeðini gözardý ederek kaynak arayýþý için
alýnan ÝMAR AFFI kararlarý alan, yapý
güvenliðini özel yapý denetim
þirketlerinin denetimine býrakan, Ka-
mu Reformu adý altýnda tüm kamu
hizmetlerinde olduðu gibi afet hizmet-
lerini yerelleþtiren siyasi iktidarlar
basit bir doða olayýný afete dönüþtüren
süreçlerin baþ sorumlularýdýr.

DOÐA OLAYLARININ ACI
SONUÇLARI KADERÝMÝZ
DEÐÝLDÝR!!!!

YAÞADIÐIMIZ AFETLER
"TAKDÝRÝ ÝLAHÝ" DEÐÝL
"TAKDÝRÝ ÝDARÝ"DÝR.

TMMOB
JEOLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI

Mimarlar Odasý Basýn Açýklamasý

Bugün 1 Mayýs. Emekçinin Bayramý.

Bugün 1 Mayýs.

Emekçinin bayramý.

Kimi denizde, kimi karada, kimi
gökyüzünde...

Maden ocaklarýnda, fabrikalarda,
tarlalarda, küçüklü büyüklü iþliklerde,
organize sanayi bölgelerinde, iþ
hanlarýnda, süper marketlerde...

Kimi usta, kimi çýrak, kimi fabrikada
iþçi, kimi gemide tayfa, tarlada ýrgat
kimi...

Mimar olmuþ, mühendis olmuþ,
öðretmen olmuþ kimi...

Üretirler yaþamý durmadan ve yaþamý
üretmeye yatarlar korkulu gecelerde:

Kimi rutubetli ve küf kokan
apartmanlarýn karanlýk odalarýnda...

Kimi sefalet mahallelerinde,
gecekondularda,

Dehlizlerde, çöplüklerde, köprü
altlarýnda, mazgallarda...

Nasýl bayram bu bayram?

1 Mayýs bugün. Emekçinin bayram
günü.

Böyle bir günde deprem vurmuþ
Bingölü...

Hep yaþayacak mýyýz bu depremleri?

Depremler hiç bitmeyecek mi?

Bu güzel ülkenin güzel insanlarý hep
enkazlarýn altýnda mý can verecek?

Deprem, hep yerin sarsýntýsý deðil,
biliyoruz.

Ýþsizliðin, yoksulluðun depremlerini
sürekli yaþýyoruz.

Zaten yaþýyoruz haksýzlýklarýn,
eþitsizliklerin depremlerini...

Zaten yaþýyoruz bitmeyen krizleri.

Zaten hep biz kalýyoruz, devralýnan
enkazlarýn altýnda.

Neyin bayramý bu?

Yine toplandýk alanlarda.

Eskiden sokaklar yaþardý bayramý bizimle
birlikte.

Caddeler akardý adýmlarýmýzla:

Pencerelerden, damlardan,
kaldýrýmlardan dökülürdü emekçiler
katýlmak için akan sele...

Canlanýr, ayaklanýr, bizimle yürürdü
sokaklar...

Hani þimdi nerede, kim görür bizi?

Kim katýlýr bayramýmýza?

Nerede iþçiler, emekçiler, öðrenciler?

Nerede o eski coþku, o inançlý kitleler?

Kim duyar sesimizi, kentlerin kenarýnda
bucaðýnda köþeye sýkýþýp kalmýþ
alanlarýnda?

Kala kala enkazlarýn altýnda, hem, kaç kiþi
kalmýþýz ki?

Zamanaþýmý nedeniyle sorumlu
tutulamýyorlarmýþ

Sorumlularý Kocaeli depreminde yýkýlan
binalarýn.

Zamanaþýmýna uðradýk biz.

Tarihe bir kayýt düþülecek olursa
hakkýmýzda,

biliyoruz ki iyi bir kayýt olmayacak bu.

Biliyoruz ki, enkazlarýn ve ölümlerin
sorumlusu,

Yer sarsýntýsý deðil, kuþkusuz bizleriz.

Fatih SÖYLER
TMMOB
Mimarlar Odasý Genel Sekreteri

bültens29.p65 18.06.2003, 12:468



9

Nisan-Mayýs 2003/Sayý 29

TMMOBTMMOBTMMOBTMMOBTMMOB
II. Mühendislik veII. Mühendislik veII. Mühendislik veII. Mühendislik veII. Mühendislik ve
Mimarlýk KurultayýMimarlýk KurultayýMimarlýk KurultayýMimarlýk KurultayýMimarlýk Kurultayý

ToplandýToplandýToplandýToplandýToplandý
TMMOB II. Mühendislik ve Mimarlýk
Kurultayý 5-6 Nisan 2003 tarihlerinde,
645 delege ve 71 konuk üyenin katýlýmý
ile toplandý.

Kurultay Mühendislik ve Mimarlýk
Kurultayý Yürütme Kurulu adýna
Hüseyin Yeþil tarafýndan açýldý. Yapýlan
görüþmelerden sonra Divan Baþkan-
lýðý'na Makina M.O. Üyesi Mehmet
Soðancý, Divan Baþkan Yardýmcýlýklarýna
Ýnþaat M. O. Üyesi Hayati Karatokuþ,
Peyzaj M.O. Üyesi Oya Akkan, yazman-
lýklara Elektrik M.O. Üyesi Hüseyin
Önder, Ýnþaat M. O. Üyesi Ayþegül
Bildirici, Maden M.O. Üyesi Niyazi
Karadeniz, Mimarlar O. Üyesi Vedat Aðca
seçildiler. Divan'ýn seçiminin ardýndan
Kurultay Gündemi karara baðlanarak
Kurultay çalýþmalarýna baþlandý.

Kurultayýn açýlýþ konuþmasýný yapan
TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç,
Kurultay'da alýnacak kararlarýn önemine
deðinerek, TMMOB gündemi ve
yapýlmasý gereken çalýþmalar konusunda
görüþlerini açýkladý.

Yürütme Kurulunun çalýþma yöntemi
konusundaki önerileri divan tarafýndan
delegelere sunularak bu konudaki görüþ-
lerin açýklanmasýnýn ardýn-dan Yürütme
Kurulu tarafýndan belirle-nen öneriler
aynen benimsendi. Kurul-tay'ýn çalýþma-
larýnýn ve kararlarýnýn bu yöntemler
çerçevesinde oluþturulmasý benimsendi.

Kurultay sonunda kamuoyuna duyurul-
mak üzere açýklanacak sonuç bildirgesi
için bir komisyon oluþturuldu.  Sonuç
Bildirgesi Komisyonu’nda Iþýkhan Güler,
Cengiz Göltaþ, Ýhsan Karababa, Haþim
Aydýncak, Ali Ekber Çakar, Muzaffer
Ovalýer, Ahmet Akküçük yer aldýlar.
Gündemin karar taslaklarýnýn görüþül-
mesi ve karara baðlanmasý maddesine
geçildi. Bu gündem maddesinde Mesleki
Yeterlilik - Mesleki Yetkinlik ve Mesleki
Denetim  -  Mesleki Eðitim baþlýklarý
altýnda Yerel Kurultaylar tarafýndan
sunulan karar taslaklarý tartýþýldý ve
delegelerin oylarý ile TMMOB'nin
bundan sonraki dönemde bu alandaki
çalýþmalarýný yönlendirecek kararlar
alýndý.

Birinci gün çalýþmalarý, Kurultay sonuç
bildirgesi için dünyada ve Türkiye’deki
geliþmelerle ilgili görüþmelerle sona erdi.

Kurultay'ýn ikinci gününde karar taslak-
larýnýn görüþülmesi ve karara baðlanmasý
gündem maddesine devam edilerek
Örgüt Birimlerinin Hizmet Üretimi,
Mesleki Davranýþ Ýlkeleri ve Örgüt
Misyonu baþlýklarý altýnda kararlar alýndý.

Kurultay çalýþmalarý Sonuç Bildirgesinin
görüþülerek karara baðlanmasý ile sona
erdi.

Kurultay Divan Tutanaðý ve Kararlarý
bültenimizin bu sayýsýnýn eki olarak
sunulmaktadýr.

TMMOB
II. Mühendislik ve
Mimarlýk Kurultayý

Sonuç BildirgesiSonuç BildirgesiSonuç BildirgesiSonuç BildirgesiSonuç Bildirgesi
TMMOB II. Mühendislik Mimarlýk
Kurultayý 5-6 Nisan 2003 tarihlerinde
Ankara’da toplandý.

Kurultayýn amacý, mühendislik-mimarlýk
alanlarý ile ilgili olarak dünyadaki ve
Türkiye’deki geliþmelerin bu geliþmelere
baðlý olarak mühendislik-mimarlýk
hizmetlerindeki üretim sistemlerinin, iþ
süreçlerinin, mühendislik-mimarlýk
hizmetlerinin tanýmýnýn, uygulama ve
denetim süreçlerindeki konumlarýnýn,
mühendis ve mimarlarýn eðitiminin ve
öðretiminin, TMMOB’nin yasal
statüsünün, yapýsýnýn, örgütsel tarihinin,
üye bileþiminin, üyelerle iliþkilerinin,
hizmet üretiminin araþtýrýlmasý ve bu
araþtýrmalar temelinde örgütsel
misyonun, yapýlanmasýnýn ve
politikalarýnýn belirlenmesidir.

Bir önceki dönemden 55 ilde çok
sayýdaki mühendisin-mimarýn
katýlýmýyla yapýlan Yerel
Kurultaylarýndaki tartýþmalarla üretilen
karar taslaklarýný iki gün boyunca
görüþerek sonuçlandýran Kurultay
örgütün çalýþma ve yönelimlerine iliþkin
kararlarý beþ ana baþlýk altýnda
belirlemiþtir:

• Mesleki Yeterlilik-Mesleki
Yetkinlik-Mesleki Eðitimi,

• Mesleki Denetim,

• Örgüt Birimlerinin Hizmet
Üretimi,

• Mesleki Davranýþ Ýlkeleri,

• Örgüt Misyonu,

Çalýþmalarýný insanlýðý ve bölgemizi
tehdit eden, teknolojinin insan kýyýmýna
dönüþtürüldüðü savaþ ortamýnda yapýyor
olmasý, delegelerinin tümü ülkemizin
dörtbir yanýndaki savaþ karþýtý eylemlerin
sýcaklýðýný yaþayan insanlar olmasý, ABD

TMMOBTMMOBTMMOBTMMOBTMMOB
II. Mühendislik veII. Mühendislik veII. Mühendislik veII. Mühendislik veII. Mühendislik ve
Mimarlýk KurultayýMimarlýk KurultayýMimarlýk KurultayýMimarlýk KurultayýMimarlýk Kurultayý
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emperyalizmi ve iþbirlikçilerinin
saldýrganlýðýna tarihi tanýklýk ve karþý
çýkma sorumluluðu nedenleriyle savaþ da
Kurultay’ýn aðýrlýklý olarak görüþülen
konularýndan birisini oluþturmuþtur.
Güncelliði ve hayati önemi, Kurultay’ýn
savaþa iliþkin deðerlendirmeler
yapmasýný, görüþlerini örgütü ve
kamuoyu ile paylaþmasýný kaçýnýlmaz
kýlmýþtýr.

ABD’nin zengin enerji kaynaklarýna
sahip orta –doðudan baþlayarak bölgeyi
hegemonyasý altýna almasý ve kendi
çýkarlarý doðrultusunda yeniden
þekillendirmesi anlamýna gelen bu
saldýrganlýða ülkemiz de coðrafi konumu
nedeniyle katýlmaya zorlanmaktadýr.

Türkiye’de egemen ideolojinin soðuk
savaþ döneminde; Sovyetler Birliðine
karþý batý yanýnda kullandýðý coðrafya,
daha sonra SSCB’nin parçalanmasýyla
Orta-doðu, Kafkasya, Balkanlar; hatta
Rusya ile Çin arasýnda baðlarý önlemek
amacýyla zengin yer altý kaynaklarýna
sahip Orta Asya için pazarlanmaya
devam edilmektedir. Tarihsel olarak geç
bir dönemde kapitalistleþen ülkede
devletin kanatlarý altýnda palazlanan,
Cumhuriyetin kuruluþundan bu
yana,özellikle son otuz yýldan beri
kendilerine saðlanan ekonomik ve siyasi
olanaða raðmen ellerine geçirdikleri
sermaye birikimini sistemlerini devam
ettirecek siyasi ekonomik bir
yapýlanmayý oluþturma becerisini
gösteremeyen, üretim yerine rantý tercih
eden, teknoloji üretmeyi gündemine
almayan egemenlerin dýþ borç, dýþ
yardým krediler üzerinde oluþacak bir
ekonomik yapý her zaman iþlerine
gelmiþtir.

Bu nedenle siyasi kadrolarý sivil ve askeri
bürokrasiyle birlikte ülkenin coðrafyasýný
pazarlamak Türkiye’nin egemen sýnýfý
açýsýndan varlýk ve sitemini devam
ettirme yolu olmuþtur.

Türkiye’yi emperyalist güçlerin uydusu
konumuna getirmek için yapýlan
darbelerin, iþlenen cinayetlerin baský ve
kýyýmlarýn, özgürlük, demokrasi, adalet
gibi insanca yaþama taleplerini baskýyla

susturma,ülkemizin yaþamýný ve
geleceðini planlama kapasitelerini
köreltme çabalarýnýn; bunlara paralel
olarak, ülkede, insanlara emperyalizmin
deðer yargýlarý içinde, düþünce üretme,
tavýr ve davranýþ kodlarýný yerleþtirme
yönünde harcanan çabalarýn ortaya
çýkardýðý sonuçlarý yaþýyoruz.

Bu sürecin ülkeyi getirdiði nokta;
ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel,
hukuki, eðitsel akla gelebilen her alanda
ortaya çýkan sorunlarý çözme gücünü ve
refleksini yitirmiþ, iradesine sahip
olmayan tam anlamýyla tükenmiþ bir
siyasi yapý ve yokluk altýnda ezilen,
þiddetle susturulmaya çalýþýlan bir
toplumdur. Bu tükenmiþlik iktidarýn
boyutlarýný aþarak sistemi içselleþtirmiþ
tüm siyasi kadrolarla birlikte ekonomik,
sosyal, kültürel ve tüm alanlarýn
entelektüel kadrolarýný da
kapsamaktadýr. Bu gün için AKP
iktidarýnýn þahsýnda ortaya çýkan,
ülkenin coðrafyasýný,onurunu,kanýný
pazarlamaya dayalý savaþ suçunun
iþbirlikçisi olarak katýlma tavrýnýn yaný
sýra yangýndan mal kaçýrýrcasýna, savaþ
ortamýnýn kargaþasýndan yararlanarak,”
ulusal zenginliklerimizi deðerlendi-
riyoruz” görüntüsü altýnda doðal,
tarýmsal, orman, kültürel alanlarýmýzýn
uluslararasý madencilik lobilerinin
yýkýmýna açýcý ve yine orman alanlarýmýzý
sermayenin kuralsýz-kontrolsuz
yaðmasýna açýcý yasal- anayasal
düzenlemelerin yapýlmasý iþte bu
tükenmiþliðin ve teslimiyetin son
tezahürleri olmaktadýr.

TMMOB örgütlülüðü, bu sürecin
doðrudan tanýðýdýr. Mühendis ve
mimarlar olarak yaþadýðýmýz ekonomik
sorunlarýn, üretim dýþýna itiliþin, iþsizliðin,
hak kayýplarýnýn, ülkemizde yabancý
elamanlarýn gerisinde bir statüye
düþürülmenin nedenleri bu anlayýþýn
kaçýnýlmaz sonucudur. Kýsaca sistem
karþýlaþýlan sorunlara çözüm bulma
olanaðýndan yoksun kaldýðý için
çökmüþtür. Bu çöküþ sistemin “hayýr,
baþka bir dünya var” diyen muhalifleri
açýsýndan, ezilenleri ve maðdurlarý
açýsýndan onlarýn haklýlýðýný kanýtlayan

ve çözüme ulaþmalarýnýn mümkün
olduðunu kanýtlayan bir geliþmeye iþaret
etmektedir. Yaþanýlanlar baðýmsýzlýktan,
barýþtan, demokrasiden, özgürlüklerden,
emekten, insanca bir yaþamdan yana
olan güçlerin mücadelesine yeni
olanaklar sunduðu gibi daha güçlü
ortaklaþa mücadeleleri örgütlemek ve
özlenen yaþamý gerçekleþtirmek
açýsýndan daha büyük sorumluluklar
yüklemektedir.

Mühendisler – Mimarlar olarak ülkenin
geleceðini,

• Yurttaþlarýn önündeki her türlü anti-
demokratik engelin kaldýrýldýðý,
insanlarýn insanca yaþama hakkýna ve
her türlü yurttaþlýk hakkýna hiçbir ayýrým
gözetilmeksizin sahip olduðu,

• Parasal hareketlere dayalý ve üretime
dayanmayan bir büyüme yerine
kalkýnmanýn hedeflendiði, bölgeler arasý
geliþme farklýlýklarýnýn ortadan
kaldýrýldýðý,

• Üretici kesimlerin önündeki her türlü
ekonomik ve sosyal engelin ortadan
kaldýrýldýðý,

• Ýç politikada ve dýþ politikada
militarizme dayanan bir rejim yerine
kendi yurttaþýyla barýþýk, kendi insanýna
ve kendi üretim gücüne güvenen, bu
deðerlere sahip çýkarak, kendi
demokratik deðerleriyle bölgede çekim
merkezine dönüþen,

• Coðrafyasýný emperyalistlere
pazarlamak yerine çok dilli, çok dinli ve
kültürlü bölgede, ülkenin ve bölgenin
barýþ içinde yaþamasýna katkýda bulunan

Bir TÜRKÝYE’de görüyor ve bunun
mümkün olduðunu biliyoruz.
Türkiye’nin Mühendis ve Mimarlarý
adýna TMMOB Mühendislik Mimarlýk
Kurultayý;

• Savaþa ve sömürüye karþý, barýþtan,
baðýmsýzlýktan, adaletten,
özgürlüklerden, insan haklarýndan,
demokrasiden, toplumdan yana bugüne
kadar olduðu gibi, bundan sonra daha
kararlý olarak mücadele etmeyi insani ve
ahlaki bir görev olarak kabul eder,
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• Irak halkýnýn dost ve kardeþ bir halk
olarak kabul ettiðini, onlarýn yaþadýðý
acýyý paylaþtýðýný, emperyalist saldýrýlara
karþý dünya halklarýnýn yürüttüðü
mücadeleye tüm gücüyle katký
koyacaðýný bildirir,

• Amerikan güçlerinin iþgal ettikleri tüm
alan ve tesisleri boþaltmalarýný, ülkemizin
topraklarýnýn, limanlarýnýn, denizlerinin,
hava alanlarýnýn, hava sahasýnýn
kullandýrýlmasýna son verilmesini,
halkýmýzýn iþlenen insanlýk suçuna ortak
edilmesi giriþimlerinden uzak
durulmasýný talep eder

Bu görüþlerimiz ýþýðýnda;

• ABD’nin Irak’ta gerçekleþtirdiði
hareketin saldýrganlýk ve açýk iþgal
olduðunu bir kez daha tekrarlýyor, bu
durumu, Filistin meselesinden sonra,
ülkemiz de dahil tüm bölgeyi yeni bir
emperyalist cendere içine alma
planlarýnýn bir parçasý ve bölge için açýk
bir tehdit unsuru olarak görüyor,

• Türkiye’yi bu planlarýn bir unsuru
haline getirme gayretlerinin, ulusal
çýkarlarla hiçbir ilgisi olmadýðýný tam
tersine kendi sonunu hazýrlamak ve açýk
iþgaline davet çýkarmak olduðunun
kamuoyu tarafýndan bilinmesi
gerektiðini belirtiyor,

• Yeni bir dünyanýn ABD imparatorluðu
ve emperyalistlerin saldýrganlýðý altýnda
deðil, insanlýðýn bugüne kadar biriktirdiði
evrensel deðerler üzerinde dünyanýn
anti-emperyalist, barýþtan ve
demokrasiden yana güçlerince
oluþturulacaðýna inanýyoruz.

TMMOB II. Mühendislik Mimarlýk
Kurultayý delegeleri olarak bir kere daha
haykýrýyoruz :

“Yüreðimizdeki insan sevgisini ve
yurtseverliði baský, zulüm ve
engelleme yöntemlerinin söküp
atamayacaðýnýn bilinci içinde,
bilimi, tekniði emperyalizmin ve
sömürenlerin deðil; halkýmýzýn
hizmetine sunmak, her çabayý
sürdürmek ve güçlendirmek için
bu yolda inançlý ve kararlýyýz.”

ODA ADI KATILIM SAYISI

ÇEVRE M.O. 12

ELEKTRİK M.O. 111

FİZİK M.O. 5

GEMİ M.O. 7

GEMİ MAKİNA İŞL.M.O. 4

GIDA M.O. 7

HARİTA VE KAD.M.O. 32

İÇ MİMARLAR O. 1

İNŞAAT M.O. 93

JEOFİZİK M.O. 19

JEOLOJİ M.O. 45

KİMYA M.O. 29

MADEN M.O. 22

MAKİNA M.O. 178

METALURJİ M.O. 7

METEOROLOJİ M.O. 3

MİMARLAR O. 30

ORMAN M.O. 13

PETROL M.O. 3

PEYZAJ M.O. 13

ŞEHİR PL.O. 10

TEKSTİL M.O. 0

ZİRAAT M.O. 1

TOPLAM 645

KONUK 71

GENEL TOPLAM 716

TMMOB II.MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK KURULTAYI        
ODA KATILIM SAYILARI
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KÖPRÜ VE OTOYOLLARIN ÖZELLEÞTÝRÝLMESÝNEKÖPRÜ VE OTOYOLLARIN ÖZELLEÞTÝRÝLMESÝNEKÖPRÜ VE OTOYOLLARIN ÖZELLEÞTÝRÝLMESÝNEKÖPRÜ VE OTOYOLLARIN ÖZELLEÞTÝRÝLMESÝNEKÖPRÜ VE OTOYOLLARIN ÖZELLEÞTÝRÝLMESÝNE

KARÞI DAVA AÇTIKARÞI DAVA AÇTIKARÞI DAVA AÇTIKARÞI DAVA AÇTIKARÞI DAVA AÇTI

Özelleþtirme Yüksek Kurulu'nca 24/2/2003 tarih ve 2003/4 nolu
kararý gereði;

1) Karayollarý Genel Müdürlüðü’nün varlýklarýndan Edirne-
Ýstanbul-Ankara, Pozantý-Tarsus-Mersin, Tarsus-Adana-
Gaziantep, Topkapý-Ýskenderun, Ýzmir-Çeþme ve Ýzmir-Aydýn
otoyollarýnýn iþletmeye açýk kesimleri ile Boðaziçi ve Fatih Sul-
tan Mehmet Köprülerinin özelleþtirme kapsamýna alýnarak,
mali ve hukuki açýdan hazýrlýk iþlemlerine tabi tutulmalarýna,

2) Hazýrlýk iþlemlerinin Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý ve
Karayollarý genel Müdürlüðü tarafýndan Özelleþtirme Ýdaresi
Baþkanlýðý ile iþbirliði içerisinde yürütülmesine,

3) Hazýrlýk iþlemlerinin 3 ay içerisinde tamamlanmasýna” karar
verilmiþti.
TMMOB aþaðýda belirtilen gerekçelerle kararýn iptali yönünde
Danýþtay'a dava açtý. Aþaðýda gerekçelerin kýsa bir özetini
bulabilirsiniz.

DAVA DÝLEKÇESÝNDEN

1- 4046 Sayýlý Özelleþtirme
Uygulamalarýnýn Düzenlenmesine
Ýliþkin Yasa’nýn 1. maddesi, özelleþtirme
kapsamý içine aldýðý kamu paylarýnýn ve
mülkiyetin devri dýþýnda iþletme
hakkýnýn özelleþtirmesini bu kanun
hükmüne tabi tutmuþtur.

Yasa’nýn amaç ve kapsamýný düzenleyen
1. madde , KÖPRÜLERÝ özelleþtirme
kapsamý içinde zikretmemiþ olup,
OTOYOLLARA iliþkin ise mülkiyetin
devri dýþýnda bir özelleþtirme
öngörmüþtür.

Özelleþtirme Yüksek Kurulu ise, dava
konusu kararla, 4046 sayýlý Özelleþtirme
Uygulamalarýnýn Düzenlenmesine
Ýliþkin Yasa’nýn kapsamýnda sayýlmayan
ve yine ayný Yasa’nýn 3. Maddesinde
Kurulun görevlerini saydýðý  (A)
bendinde “Bu kanunun 1 inci
maddesinde sayýlan kuruluþlarýn
özelleþtirme kapsamýna alýnmasýna”
hükmü karþýsýnda, kapsam dýþýnda kalan
köprüleri özelleþtirme kapsamýna alarak
uygulama alanýný geniþlettiðinden
yasaya aykýrý hareket etmiþtir. Bu
kararda bir yetki gasbýnýn olduðu açýktýr.

2- Otoyol ve köprülerin özelleþtirme
kapsamýna alýnma gerekçesini karardan
anlamak ya da yorumlamak olanaklý

deðildir. Ancak, dava konusu karar,
otoyol ve köprülerin özelleþtirilmesiyle
sonuçlanacak zincirleme bir dizi iþlemin
baþlatýlmasýna yönelik kesin ve
yürütülmesi zorunlu bir iþlemdir.

Bu kararýn hayat geçmesi durumunda
toplumu dolayýsýyla devleti baþlýca iki
tehlike beklemektedir. Kamu maliyetini
azaltmak, verimliliði yükseltmek adýna
yola çýkan Davalý Ýdare'nin almýþ olduðu
karar, özellikle alternatif köprü ve otoyol
olmadýðýndan tekel yaratacak -alternatif
otoyol olmadýðýndan rekabet ortamý da
olmayacak- diðeri ise otoyollarýn bakým
giderinden kurtulmak adýna kamu-
oyuna daha fazla maliyet yüklenecektir.

Devlet harcamalarýný azaltmak adýna
yola çýkan Ýdare, devlete yeni yatýrýmlar
yapmak zorunluluðunu doðuracak bir
karar almýþtýr. Dava konusu kararla,
yatýrýmý toplum tarafýndan yapýlmýþ, özel
sektörden yatýrým bedelinin asla
alýnmayacaðý bir özelleþtirmenin kamuya
yeni yatýrýmlarý da zorunlu kýlmasý
karþýsýnda 4046 sayýlý Yasa'nýn öngördüðü
kamu yararýnýn gerçekleþmesi olanaklý
deðildir.

3- Ulaþým, önemli bir kamu hizmeti ise,
bu kamu hizmeti karþýsýnda yolu
kullanan veya kullanmayan yurttaþtan

dolaylý/dolaysýz vergi de tahsil ediliyor ise
bu alanda tekelleþmenin önünü açacak
bir kararýn Anayasa'ya aykýrý olduðu
açýktýr. Otoyollarýn kamu varlýðý olmasý
nedeniyle, Anayasa Mahkemesi kararlarý
doðrultusunda 4046 Sayýlý Yasa
mülkiyetin devrini düzenlememiþtir.
Otoyollarýn mülkiyeti özelleþtirile-
meyeceðine göre, iþletmesi niçin özel
sektöre býrakýlmaktadýr?

4- Ýdari kuruluþlar, kendilerine tanýnan
yetkileri ancak kamu yararý için
kullanýrlar. Kurul, dava konusu kararla
otoyol ve köprüleri hem “özelleþtirme
kapsamýna” almýþ hem de “özelleþ-
tirmeye hazýrlanmasýna” karar vermiþtir.
Hazýrlýk iþlemlerinin yapýlmasý için de 3
aylýk süre tanýmýþtýr. Ýþlemin dayanaðý
neden kararda açýk olmadýðýndan, yine
iþlemin dayanaðý Yasa’da olmayan bir
konunun (Köprülerin) kararda kapsama
alýnmasý iþlemi, neden, konu ve amaç
yönünden sakatlamaktadýr. Gerekçesiz
iþlem tesisi edilemeyeceðine göre, 4046
sayýlý Yasa’da belirlenen soyut gerekçe
bu iþlem için gerekçe oluþturma-
maktadýr. Önemli  kamu hizmetlerinden
olan ulaþým aðýný özelleþtirme kapsamýna
alýrken, bu ulaþým aðýndan olan
otoyollarýn özelleþtirme gerekçesini,hangi
fizibilite çalýþmasýna dayandýðýný Ýdare
açýkça ortaya koymak durumundadýr.
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Anayasa’yý Deðiþtirme ÇabalarýAnayasa’yý Deðiþtirme ÇabalarýAnayasa’yý Deðiþtirme ÇabalarýAnayasa’yý Deðiþtirme ÇabalarýAnayasa’yý Deðiþtirme Çabalarý
Orman Arazilerini Tehdit EdiyorOrman Arazilerini Tehdit EdiyorOrman Arazilerini Tehdit EdiyorOrman Arazilerini Tehdit EdiyorOrman Arazilerini Tehdit Ediyor

Anayasanýn 169 ve 170. Maddelerini deðiþtirme giriþimleri üzerine 2 Nisan
2003 tarihinde bir basýn toplantýsý düzenleyen TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç
"Anayasanýn 169 ve 170. Maddelerini deðiþtirme giriþimleri öngörüldüðü gibi
gerçekleþtirildiðinde; orman alanlarýmýzýn arazi vurguncularýnýn yaðmasýna
açýlacaðý ve ekolojik, ekonomik ve toplumsal yönden son derece sakýncalý sonuçlara
yol açýlacaðý açýktýr" dedi.

Ormanlar, tüm canlýlar için dünyamýzý
yaþanabilir kýlan en önemli doðal
kaynaklarýn baþlarýnda gelmesine karþýn,
ülkemizde yýllardýr uygulanan politikalar
sonucunda hýzla yok edilmektedir. Þu
anda görev baþýnda bulunan 59.
Hükümet, “orman niteliðini kaybettiði
gerekçesi ile” orman alaný dýþýna
çýkarýlan alanlarý yeniden ormanlara
kazandýrmak için giriþimde bulunmak
yerine, kendisinden önceki hükümet-
lerin baþlattýðý ve bitiremediði “ormanlarý
istila” hareketini daha þiddetli uygu-
lamak için çalýþmaktadýr. Ülkemizdeki
devlet ormanlarýnýn, özel kiþi ve
kuruluþlara peþkeþ çekilmesine engel
olan anayasal güvenceleri ortadan
kaldýrmak amacýyla, 1982 Anayasasý'nýn
ormanlar ve orman köylüleri ile ilgili 169
ve 170. maddelerini deðiþtirme tasarýsý
TBMM’de görüþülmeye baþlandý. Dün,
1 Nisan 2003 tarihinde yapýlan
görüþmeleri izleyen oylamada her iki
madde de referandumsuz kabul sayýsýný
bulamamýþtýr.

Tasarýya göre;

• Hükümet, ormanlarýn korunmasý ile
ilgili Anayasanýn 169. Maddesinin 2.

Fýkrasýndaki “Devlet ormanlarý kanuna
göre, Devletçe yönetilir ve iþletilir”
hükmü yerine “Devlet ormanlarý kanuna
göre, Devletçe yönetilir, iþletilir ve
iþlettirilir” hükmünü getirerek, Devlet
ormanlarýnýn yönetim ve iþletme hakkýný
yerli ve yabancý özel kiþi ve kuruluþlara
devretmeyi amaçlamaktadýr. Bu
düzenleme, ormansýzlaþtýrma
uygulamalarýný hýzlandýracaðý gibi,
orman köylüsünün çevrelerindeki
ormanlardan yararlanma olanaklarýný da
kýsýtlayacaktýr. Orman köy
kooperatiflerini iþsiz ve iþlevsizleþtirecek
bu düzenleme ile orman köylülerinin
geçim kaynaklarýnýn sermayeye
verilmesi amaçlanmaktadýr.

• Hükümet, Anayasanýn orman
köylülerinin korunmasý ve desteklenmesi
ile ilgili 170. maddesinin I. Fýkrasýný ikiye
bölerek, “31.12.1981 yýlýndan önce bilim
ve fen bakýmýndan orman niteliðini
kaybetmiþ ve orman sýnýrlarý dýþýna
çýkarýlmýþ yerlerin devri, tahsisi, terki,
kiraya verilmesi, üzerinde sýnýrlý ayni hak
tesisi, satýþý ve satýþ gelirlerinden, orman
köylülerinin kalkýndýrýlmalarýnýn
desteklenmesi amacýyla ayrýlacak payýn

belirlenmesi Kanunla düzenlenir. Orman
Köyleri sýnýrlarý içinde kalan yerlerin
satýþýnda, kullanýcýsý orman köylüsüne
öncelik tanýnýr” þeklinde 3. bir fýkra
eklemektedir. Oysa, Anayasanýn 170.
maddesi bu alanlarýn “Orman köylüsünü
kalkýndýrabilmek amacý ile, bu köyler
halkýna tahsisini” öngörmektedir. Bu
deðiþiklikle, orman sýnýrlarý dýþýna
çýkarýlmýþ olan arazilerin, bu arazileri iþgal
etmiþ olan 2. ve 3. þahýslara satýlmasý
hedeflenmektedir. Bu düzenleme yeni
bir imar affýna yol açacaktýr. Ayný
zamanda, devlet ormaný sayýlan arazileri
iþgal etme eylemlerini özendirecek ve
yaygýnlaþtýracaktýr. 170. madde, orman
köylerinin sýnýrlarý içinde kalan yerlerin
bile orman köylüsü olmayanlara da
satýlabilmesine olanak verecek biçimde
deðiþtirilmektedir. Böylece, 17 bin orman
köyündeki 8-9 milyon yurttaþýmýzýn
onlarca yýldýr üzerinde yaþamaya
çalýþtýklarý, tarým ve hayvancýlýk
yapageldikleri yerler de satýlabilecektir.
Bu ise milyonlarca orman köylüsünün
iþsizlikle ve yoksullukla yüzyüze
gelmesine neden olacaktýr.

Gündeme getirilen bu Anayasa
deðiþiklikleri büyük bir iddiaya
dayandýrýlmaktadýr: bu düzenlemeler
sonunda 25 milyar dolarý bulacak bir gelir
elde edileceðini söyleyen Ýktidar bu
iddiasýyla kamu oyunu yanýltmaktadýr.
Anýmsanacaðý gibi 1997’de orman
köylülerine satýþý yapýlan 6.700 hektar
karþýlýðýnda 14,9 trilyon gelir elde
edilmiþtir. Bu satýþýn ortalama m2 geliri
bir dolarýn altýndadýr. Bu yeni
düzenleme ile ilgili olarak verilen bilgilere
göre, satýþa sunulacak alan 470 bin
hektardýr. Yani beklenen gelir 5 dolar /
m2 olmaktadýr. Dolayýsýyla, beklenen
gelir abartýlmaktadýr. Kaldý ki, diðer
özelleþtirme gelirlerinde olduðu gibi,
yapýlacak harcamalarýn da hesaba
katýlmadýðý görülmektedir. Bu durum
da, yapýlmak istenen deðiþikliðin az
sayýda kiþiye iþgal ettikleri orman
arazilerinin satýþý olduðuna iliþkin bir
kanýttýr.

Deðiþiklikle ilgili bir baþka husus da,
satýlacak alanlarýn “31.12.1981
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1 MAYIS1 MAYIS1 MAYIS1 MAYIS1 MAYIS
ülke genelindeülke genelindeülke genelindeülke genelindeülke genelinde
yüzbinlerinyüzbinlerinyüzbinlerinyüzbinlerinyüzbinlerin
katýlýmýylakatýlýmýylakatýlýmýylakatýlýmýylakatýlýmýyla
kutlandý...kutlandý...kutlandý...kutlandý...kutlandý...

Ýþçi ve emekçilerin Birlik, Mücadele ve
Dayanýþma günü olan 1 Mayýs ülke
genelinde, 50'ye yakýn merkezde yapýlan
mitinglerle, yüzbinlerin katýlýmýyla kutlandý.
Bingöl depreminde hayatýný kaybedenlerin
anýldýðý mitinglerde, savaþa, kölelik
yasalarýna, özelleþtirmeye ve haklara yönelik
saldýrýlara karþý tepkiler dile getirildi. Bingöl'de
meydana gelen deprem nedeniyle, bölgede
yapýlacak 1 Mayýs mitingleri ise iptal edildi.

Ýstanbul'da 80 bin kiþi Çaðlayan'daydý...

Türk-Ýþ, DÝSK, KESK, ve Hak-Ýþ tarafýndan
düzenlenen mitinge katýlan emekçiler; barýþ,
demokrasi, özgürlük, insanca çalýþma
koþullarý ve daha iyi bir ücret ve iþ güvencesi
taleplerini dile getirdi.

Mitinge katýlan sendikalar, meslek odalarý,
siyasi partiler ve kitle örgütleri Perpa ve Þiþli
olmak üzere iki koldan Çaðlayan'a yürüdü.
Son yýllarýn en kitlesel 1 Mayýs'ý olarak
deðerlendirilen mitingde, TMMOB korejinin
çoðunlukla genç mühendis ve mimarlardan
oluþmasý dikkat çekti. TMMOB üyeleri
kasklarý ve beyaz balonlarý ile yürüdüler.

Mitingde, Tertip Komitesi Baþkaný DÝSK
Genel Sekreteri Musa Çam, Türk-Ýþ Genel

Baþkaný Salih
Kýlýç, DÝSK Genel
Baþkaný Süleymen
Çelebi, Hak-Ýþ
Genel Baþkaný
Salim Uslu ve
KESK Genel
Baþkaný Sami
Evren birer konuþ-
ma yaptýlar. Bin-
göl'de meydana
gelen deprem
sonucu yaþamýný
yitirenlere baþsað-
lýðý dilenen konuþ-
malarda, Irak'ý

iþgal eden ABD protesto edildi, Filistin
halkýna destek verildi. AKP Hükümeti'nin
emekçilerin haklarýný gasp etmeye yönelik
yasalarý gündeme getirdiðini, özelleþtirmeler
ve yerelleþme adý altýnda zenginliklerin
uluslararasý tekellere açýldýðýný, ülkenin
yaðmalanmak istendiðini söyleyen baþkanlar,
halký saldýrýlara karþý mücadeleye çaðýrdýlar.

Ankara'da 10 bini aþkýn kiþi alanlara
çýktý...

KESK Ankara Þubeler Platformu, DÝSK,
TMMOB Ankara ÝKK, Ankara Tabip Odasý,
Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali
Müþavirler Odasý, TÜMTÝS Ankara Þubesi
ve Ankara Savaþ Karþýtý Platform tarafýndan
düzenlenen miting 10 bini aþkýn kiþinin
katlýmýyla Sýhhiye Meydaný'nda yapýldý.

Mitingde, Bingöl'de yaþanan depremin
aðýrlýðý hissedilirken, emekçiler kollarýna
baðladýklarý siyah kurdelalarla depremde
ölenleri andýlar.

Mitingde, Tertip Komitesi Baþkaný KESK
Ankara Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü
Ýsmail Saðdýç, DÝSK Genel-Ýþ Bölge
Temsilcisi Mehmet Ali Akgün, KESK MYK
Üyesi Ýhsan Avcý, Türk-Ýþ Ankara Temsilcisi
Necdet Görgü ve TMMOB Baþkaný Kaya
Güvenç birer konuþma yaptýlar. Yapýlan
konuþmalarda, ABD emperyalizmine, kölelik
yasalarýna, özelleþtirmelere karþý mücadele
edilmesi gerektiði dile getirildi.

tarihinden önce orman vasfýný
kaybetmiþ” olmasý ile ilgilidir.
Bilindiði gibi ormanlarýmýzýn
kadastrosu henüz
tamamlanmamýþtýr; kadastrosu
yapýlan alanlarla ilgili çok sayýda
dava sürmektedir. Bu nedenle,
1981’den önce “orman niteliði
kaybettirilmiþ” olma durumu,
bilimsel deðildir. Ayrýca orman
vasfý için “arazi üzerinde aðaç
olup olmamasý” temel kriter
kabul edilmekte, arazinin
toprak özellikleri göz önünde
bulundurulmamaktadýr. Bu
durum, idarenin keyfi
kararlarýna yol açabilecek
niteliktedir.

Bu düzenlemeyi dört gözle
bekleyenlerin arasýnda; orman
arazileri içinde Beykoz'da,
Ömerli Barajý koruma alaný
içinde, sahillerde kaçak villalarý
konduran, küçük villa
parsellerini ormandan kattýðý
alanlarla geniþletip çiftliðe
dönüþtürenler; orman iþgalcisi
vakýf üniversiteleri; ülkenin
sahillerindeki orman alanlarýný
kiralama yolu ile sözde yap-iþlet-
devret modeli ile turistik tesisleri
yapanlar bulunmaktadýr.

Anayasanýn 169 ve 170.
Maddelerini deðiþtirme
giriþimleri öngörüldüðü gibi
gerçekleþtirildiðinde; orman
alanlarýmýzýn arazi
vurguncularýnýn yaðmasýna
açýlacaðý ve ekolojik, ekonomik
ve toplumsal yönden son derece
sakýncalý sonuçlara yol açýlacaðý
açýktýr.

TBMM üyelerinin ilk oylamada
referandumsuz kabul sayýsýný
bulamayan, ormanlarýmýz ve
orman köylülerimiz için
yaþamsal bir önemde olan
Anayasa'nýn bu deðiþiklik
önerilerini reddedeceklerini
umuyor ve bekliyoruz.
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26 Mart 2003 tarihinde TMMOB bir açýklama yaparak, tüm üyelerini 27 Mart’ta üretimden

gelen güçlerini kullanarak savaþa ve 2003 bütçesine karþý tavýr almaya davet etti.

2003 Yýlý Bütçesini Rededelim,
27 Mart Günü Savaþa ve Bütçeye Karþý

Üretimden Gelen GücümüzüÜretimden Gelen GücümüzüÜretimden Gelen GücümüzüÜretimden Gelen GücümüzüÜretimden Gelen Gücümüzü Kullanalým
2003 yýlý Bütçesi, Tasarýnýn genel
yaklaþýmýnda her hangi bir deðiþiklik
olmadan TBMM’den hýzla geçmektedir.
Türkiye son yýllarda bütçelerini IMF ve
Dünya Bankasý'nýn denetiminde ve
onlarýn belirlediði hedefler
doðrultusunda oluþturmaktadýr. Bu yýl
seçimler nedeniyle Ocak ayýna sarkan
bütçe çalýþmalarý IMF ve Dünya
Bankasý'nýn müdahalesi ve Irak krizi
nedeniyle ortaya çýkan ekonomik ve
siyasal koþullardan dolayý Mart ayýna
kadar sonuçlandýrýlamamýþtýr. 2003
bütçe tasarýsý da, 1 Mart Cumartesi günü
TBMM’nin 2. Savaþ tezkeresini
reddetmesinden sonra 3 Mart Pazartesi
“barýþýn bedeli” olarak açýklanan ek
istikrar tedbirlerinin ve ek gelir
kaynaklarýnýn bütçeye dahil edilmesiyle
son þeklini almýþtýr.

2003 Bütçesi 2002, 2001 ve daha önceki
iktidarlar tarafýndan hazýrlanan
bütçelerden farklý deðildir. Ülkemizde
yýllardýr uygulanan programlar doðrudan
doðruya daraltýcý para ve maliye
politikalarýna dayanmakta ve uluslararasý
sermaye hareketlerine odaklanan,
yabancý sermayeye baðýmlý bir iktisadi
yapýyý öngörmektedir. Bu programlarda
“istikrar” kavramý ile aslýnda kastedilen,
yabancý sermaye giriþlerinin
özendirilmesini saðlamak için ulusal mali
piyasalarda yüksek reel getirinin temin
edilmesini sürdürmek ve iç-dýþ borç ve
faiz ödemelerini aksatmamaktýr. Diðer
bir deyiþle bu programlarda anýlan istikrar
kavramý, uluslararasý mali sermayenin
ülke ekonomisini kullanma koþullarýna
iliþkin bir kavramdan ibarettir.

Bütünüyle ele alýndýðýnda 2003 bütçesi,
geçmiþ yýllarda da olduðu gibi,
sanayileþmeye dayalý bir kalkýnmayý ve
kamusal hizmet üretimini planlamak

yerine rantiye sýnýfýna kaynak aktarma
iþlevinin bir aracý olmaya devam
etmektedir. Ýþbaþýna gelirken “üretime
önem vereceðini” söyleyen iktidar, 2003
bütçesinde bu söylemini de gözardý
etmiþtir. 600 civarýnda yatýrým projesini
iptal eden hükümetin, bütçeden yatýrýma
ayýrdýðý miktar sadece 7.5 katrilyon
TL’dir.

2003 Bütçesi, geleceðe güvenle
bakmamýzý saðlayacak hiçbir olumlu
unsur taþýmadýðý gibi, daha önceki
iktidarlarýn yaptýðýný da gündemde
tutmaktadýr. Çalýþanlara ve emeklilere
yeni yükler getirilirken, sermaye gelirleri
ve özellikle finansal kazançlar vergi
dýþýnda tutulmaktadýr. Vergi gelirlerinin
içinde en adaletsiz vergi olan dolaylý
vergilerin 2/3’e ulaþmaktadýr. Yani bu
siyasal iktidar da, vaatlerine aykýrý olarak,
bütçeyi sermaye sýnýfýnýn gelirlerini
korumak ve ekonomik krizin maliyetini
emekçi kesimlerin üzerine yýkmak
amacýyla kullanmaktadýr.
Türkiye faiz ve borç ödemeye dayalý
yýllardýr IMF ve Dünya Bankasý istekleri
doðrultusunda hazýrlanan bütçe
anlayýþýný deðiþtirmelidir. Bu deðiþiklikler
bugüne kadar olan anlayýþtan radikal
farklýlýklar göstermelidir. Bu deðiþikliðin
temelinde üretim, sanayileþme ve
kalkýnma anlayýþý ile sosyal devlet anlayýþý
bulunmalýdýr.

Bu çerçevede, Türkiye sermaye
hareketlerini denetlemeli, iç ve dýþ
borçlarý yeniden yapýlandýrmalýdýr.

Mevcut iktisat politikalarýndan farklý
yukarýdaki yaklaþýmlara yönelmedikçe
iç ve dýþ borç sarmalýndan kurtulmak,
vergi adaletini saðlamak, eðitim, saðlýk,
yatýrým ödeneklerini artýrarak yoksulluk
ve iþsizliðe karþý toplumun iþçi, çiftçi,
memur, mühendis, mimar, iþsiz kýsaca

büyük kesimin beklentilerine yanýt
vermenin olanaksýz olduðu
görülmektedir.

Yukarýdaki önlemlerin bir bütün olarak
uygulanmasý durumunda, Türkiye
ekonomisi döviz ve para piyasalarý ile
borsa, spekülatörlerin ve rantiyelerin
egemenliðinden çýkacaktýr.

Savaþsýz ve IMF’siz bir Türkiye için
bugüne kadar uygulana politika ve
yöneliþlerden farklý bir programý hayata
geçirmek, bütçenin bu yöneliþler
doðrultusunda hazýrlanmasý
kaçýnýlmazdýr.

2003 Bütçesi kalkýnma, büyüme,
adaletsizliði giderme, halkýmýzýn yaþam
kalitesini iyileþtirme hedeflerinden
hiçbirisini karþýlamamaktadýr. Bu
nedenle 2003 bütçesini reddediyoruz.

2003 bütçesi yeniden; IMF ve Dünya
Bankasý dayatmalarýný reddeden
mantýkla ele alýnmalýdýr. Hazýrlanacak
yeni bütçede;
• Kamunun müdahale alanlarý
geniþlemeli, kamu harcamalarý toplumsal
yarar doðrultusunda arttýrýlmalý,
kamunun yatýrýmcý niteliði
hatýrlanmalýdýr.

• Ulusal bilim ve teknoloji politikalarýna
dayalý sanayileþme ve kalkýnma
hedeflenmelidir,

• Çalýþanlarýn talepleri bütçeye
yansýtýlmalýdýr,

• Toplumun kaynaklarýný faiz olarak
sermayeye aktaran deðil, kamu hizmeti
üretmeye yönelik bir bütçe
oluþturulmalýdýr.

• Saðlýk ve eðitime daha fazla kaynak
ayrýlmalý, parasýz, kaliteli ve eþil hizmetler
herkese ulaþmalýdýr.

• KÝT'ler ve sosyal güvenlik kuruluþlarý
çalýþanlarýn denetiminde yeniden
yapýlandýrýlmalý, bu kuruluþlara bütçeden
kaynak aktarma anlayýþý
benimsenmelidir.

•Özellikle servete ve sermaye
kazançlarýna yönelik vergi istisna ve
muafiyetleri sýnýrlandýrýlarak verginin
geniþ tabana yayýlmasý saðlanmalýdýr.
Tüm finansal iþlemlerde makul vergi
uygulamalarý hem kamu gelirlerini
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KESK, DÝSK, TMMOB ve TTB'nin
savaþ ve savaþ bütçesine karþý üretimden
gelen gücün kullanýlmasý çaðrýsýna uyan
emekçiler bir çok ilde alanlara çýktýlar.
ABD ve IMF önünde boyun eðen bir
hükümet istemediklerini vurgulayan
emekçiler, emperyalistlere ve
iþbirlikçilerine karþý mücadele çaðrýsý
yaptýlar.

Ankara Kýzýlay'da savaþa karþý barýþ
sesleri yükseldi

KESK, DÝSK, TMMOB ve TTB'nin
çaðrýsýyla hizmet üretiminden gelen
güçlerini kullanan emekçiler öðle
saatlerinde dört koldan Kýzýlay'a
yürüdüler. TMMOB önünde toplanan
mühendis ve mimarlar, TMMOB
pankartý arkasýnda, savaþ karþýtý
sloganlarla Kýzýlay'a yürüdüler. Kýzýlay'a
çýkan GMK Bulvarý üzerinde toplanan
yaklaþýk 4 bin kiþi savaþ aleyhine sloganlar
attýlar. Burada yapýlan basýn
açýklamasýnda, sýrasýyla, KESK Ankara
Þubeler Platformu Dönem
Sözcüsü Ýsmail Saðdýç, KESK
MYK Üyesi Ýhsan Avcý ve
TMMOB Baþkaný Kaya
Güvenç birer konuþma
yaptýlar. TMMOB Baþkaný
Kaya  Güvenç konuþma-sýnda
“Topyekün bir saldýrý var.
Saldýrýya karþý tek bir yanýt
var. O da topyekün
mücadeledir” diyerek,
Türkiye'nin dört bir yanýnda
emekçilerin alanlarda
olduðunu, savaþýn ve savaþ
bütçesinin kabul edilemez

olduðunu vurguladý.

35 yýl sonra yine Dolmabahçe'de

Dolmabahçe 35 yýl sonra yine, ABD
protestosuna ve antiemperyalist gösteriye
ev sahipliði yaptý. Ýstanbul'daki etkinliðe
katýlan emekçiler “Emperyalistler,
Ýþbirlikçiler; 6. Filoyu Unutmayýn”,
“Savaþ Bütçesine Hayýr” sloganlarýyla
Dolmabahçe'ye yürüdüler.

Dolmabahçe'de bir araya gelen
emekçilere seslenen KESK Genel
Baþkaný Sami EVREN, “Bizim için bugün
tek þerefli sözcük var: Barýþ” diyerek,
savaþý savunanlarýn “ulusal çýkar” adý
altýnda kendi çýkarlarýný savunduklarýný
belirtti. DÝSK Genel Baþkaný Süleyman
Çelebi, 1969'da ABD'nin 6. Filosu
Dolmabahçe'ye geldiðinde, devrimci
gençlerin Amerikan askerlerini denize
döktüðünü hatýrlatarak, emperyalizme
karþý mücadelenin bugün daha çok
önem kazandýðýný söyledi.

27 Mart'ta27 Mart'ta27 Mart'ta27 Mart'ta27 Mart'ta

Tüm Yurtta Barýþ Talebi YükseldiTüm Yurtta Barýþ Talebi YükseldiTüm Yurtta Barýþ Talebi YükseldiTüm Yurtta Barýþ Talebi YükseldiTüm Yurtta Barýþ Talebi Yükseldi

.  savaþ karþýtý etkinliklerden . savaþ karþýtý etkinliklerden .

27 Mart'ta27 Mart'ta27 Mart'ta27 Mart'ta27 Mart'ta

Tüm Yurtta Barýþ Talebi YükseldiTüm Yurtta Barýþ Talebi YükseldiTüm Yurtta Barýþ Talebi YükseldiTüm Yurtta Barýþ Talebi YükseldiTüm Yurtta Barýþ Talebi Yükseldi

muafiyetleri sýnýrlandýrýlarak verginin
geniþ tabana yayýlmasý saðlanmalýdýr.
Tüm finansal iþlemlerde makul vergi
uygulamalarý hem kamu gelirlerini
arttýrýcý, hem de spekülasyonu azaltýcý bir
etki yapacaktýr.

• Yüksek gelir gruplarýnýn lehine olan
vergi aflarýna son verilmeli, finansal
iþlemler, faiz gelirleri üzerindeki vergiler
arttýrýlmalýdýr.

• Emekçiler üzerindeki vergi yükü
azaltýlarak, sermaye üzerindeki vergi
yükü artýrýlmalýdýr.

• Gelir daðýlýmýnda adaletsizliðe neden
olan vergi gelirleri içindeki dolaylý
vergilerin payý azaltýlmalýdýr.

• Bütçe, iþsizliði ortadan kaldýrarak, yeni
istihdam olanaklarý yaratacak bir
perspektife; bu perspektifi saðlýklý bir
büyümeyle birleþtirecek bir anlayýþa
kavuþturulmalýdýr.

• Bütçe, gelir daðýlýmýný bozucu deðil,
gelir daðýlýmýndaki adaletsizliði giderici
bir iþleve sahip olmalýdýr.

• Emekçilerden alýnan peþin vergi
yanýnda, sermaye gelirleri ayný etkinlikte
peþin olarak vergilendirilmemekte, bu da
büyük adaletsizliklere neden olmaktadýr.
Sermaye gelirleri de peþin olarak
vergilendirilmelidir.

Türkiye savaþ ile ÝMF paketi arasýna
sýkýþmaya mahkum deðildir. Halkýmýzýn
sorunlarýný çözecek birikim ve
kaynaklara sahibiz.

Sonuç olarak, halkýmýzýn geleceðe
güvenle bakmasýna olanak saðlamayan,
çalýþanlarýn taleplerini görmezlikten
gelen bu Bütçe reddedilmelidir.

Bu amaçla, barýþa, demokrasiye, insan
haklarýna sahip çýkmak için, daha iyi bir
yaþam talebimizi yinelemek için, savaþa
ve ÝMF bütçesine karþý sesimizi
yükseltmek için, hayatý deðiþtirmek için
bütün üyelerimizi 27 Mart Perþembe
günü, diðer çalýþanlarla birlikte
üretimden gelen gücümüzü kullanmaya
çaðýrýyoruz.
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25 Mart 2003 tarihinde DÝSK-KESK-TMMOB-TTB, tüm
emekçileri üretimden gelen güçlerini kullanarak savaþa ve 2003
bütçesine karþý tavýr almaya davet etti. DÝSK, KESK, TMMOB.
TTB, 27 Mart’ta yapýlacak büyük eylem için Taksim Hill Otel’de
ayný gün basýn toplantýsý düzenledi. Basýn toplantýsýna Irak’ta Savaþa
Hayýr Koordinasyonu ile çok sayýda sanatçý, aydýn ve gazeteci de
katýldý. 4 örgüt tarafýndan hazýrlanan basýn açýklamasýný KESK
Genel Baþkaný Sami Evren okudu.

27 Mart’ta Hayatý Durduralým
iþsizliðe mahkum etmekten, ücretleri
eritmekten vazgeçin!

Bütçe kaynaklarýný savaþa ve faize
akýtmayýn; baþta eðitim ve saðlýk olmak
üzere kamu hizmetlerine ve kamu
yatýrýmlarýna ayrýlan payý yükseltin.

Kamu hizmetlerinin ve kamu
emekçilerinin tasfiyesi çalýþmalarýna son
verin!

Bizler 1475 Sayýlý Ýþ Yasasý’nda yapýlmak
istenen deðiþikliklerin ve personel rejimi
hazýrlýklarýnýn, ayný güçler tarafýndan
hazýrlandýðýný ve çalýþanlara kölelik vaad
ettiðini biliyoruz. 59. Hükümetin ilk
icraatýnýn iþ güvencesi yasasýný ertelemek
olduðunu görerek, hangi güçlere sýrtýný
dayadýðýnýn farkýndayýz. Milyonlarýn
haklarýný ve güvencelerini tehdit eden
savaþ ve faiz lobisi karþýsýnda sessiz
kalmamýzý kimse beklemesin!

Sayýn piyasalar, sizin kim olduðunuzu
biliyoruz!

Borsadaki 10 kiþi toplam portföyün yüzde
35’ini kontrol ediyor,

Gelirin yüzde 41’ini nüfusun yüzde
10’luk azýnlýðý kontrol ediyor,

Rantiyelerin sayýsý bir elin parmaklarýný
geçmiyor.

Ülkemiz þirket deðil, þirket yönetir gibi
þantaj yapmaktan, vazgeçin!

Artýk iþçilerin, kamu emekçilerinin,
emeklilerin, esnafýn, iþsizin, gençlerin ve
kadýnlarýn, kýsacasý yoksul halk

kesimlerinin konuþma zamaný!

Halkýmýza sesleniyoruz!

27 Mart’ta üretimden gelen gücümüzü
kullanalým, hayatý durduralým!

Savaþ nedeniyle günlerdir okula
gidemeyen Irak’lý çocuklar öldürülmeye
baþlandý!

Bunu protesto için 27 Mart’ta
çocuklarýmýzý okula göndermeyelim!

Savaþ nedeniyle Irak’ta esnaf kepenk
açamýyor,

Bunu protesto için 27 Mart’ta
kepenklerimizi indirelim!

Savaþ nedeniyle Irak’ta ulaþým
yapýlamýyor,

Bunu protesto için 27 Mart’ta kontak
kapatalým, araçlarýmýza siyah kurdela
takalým, kornalarýmýzý, sirenlerimizi
çalalým!

Savaþ nedeniyle Irak’ta haberleþme
giderek zorlaþýyor!

Bunu protesto etmek için, 27 Mart’ta
televizyon ve radyolardan sinyal sesi talep
edelim, köþe yazarlarýndan destek
yazýlarý isteyelim!

Savaþ nedeniyle Irak’lý kadýnlar þiddetin
ve çaresizliðin pençesinde,

Bunu protesto için, bütün kadýnlar 27
Mart’ta alanlara çýksýnlar!

AKP iktidarýna raðmen, Türkiye’nin
savaþa girmesini þimdilik engelledik!

Direncimiz ve kararlýlýðýmýz sürüyor!

Barýþa, demokrasiye, insana, insani
deðerlere ve insan haklarýna sahip
çýkmak için 27 Mart’ta savaþa ve savaþ
bütçesine karþý üretimden gelen
gücümüzü kullanacaðýz!

Üretimden gelen gücümüzle kitlesel
kararlýlýðýmýzý, binlerce iþçiyle, kamu
emekçisiyle, esnafýyla, iþsiziyle, genciyle,
kadýnýyla bir kez daha Türkiye’nin her
yerinde ve Ýstanbul’da Dolmabahçe’de
saat 13.00’de göstereceðiz.

Deðerli Basýn Emekçileri, Deðerli
konuklar;

Barýþ seferberliðimiz sürüyor!

AKP hükümetine raðmen, halkýn barýþ
kararlýlýðý büyüyor!

ABD ve savaþ lobilerine raðmen dünya
halklarýnýn barýþ sesi dinmiyor!

Bu bir savaþ deðil,

Bu, dünya halklarýna diz çöktürmek
isteyen ABD’nin saldýrganlýðý!

Bu savaþ lobilerinin, tacirlerin halklara
kurduðu bir tuzak!

AKP’ye sesleniyoruz, bu tuzaðýn
kapanýna düþmeyin, halkýn iradesini hiçe
saymayýn!

Bilinsin ki, Türkiye korkular üreterek
savaþa girmenin bedelini taþýyamaz.

Ne bugün ne de yarýn Türkiye hiçbir
gerekçeyle savaþa girmemeli!

Bush ve savaþ koalisyonu, baþlattýklarý
saldýrýyý derhal durdurmalý!

AKP hükümetini uyarýyoruz!

Yýllarca ABD ve IMF politikalarý altýnda
inim inim inledik.

Tezkereyi bahane ederek, getirdiðiniz
savaþ, borç ve yoksulluk bütçesinden
vazgeçin!

Bütün dünyada iflas ettiði bilinen IMF
programlarýný ve anlaþmalarý iptal edin.

Ek vergilerden, halký yoksulluða ve

savaþ karþýtý etkinliklerden .  savaþ karþýtý etkinliklerden . savaþ karþýtý etkinliklerden .
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Onbinler, KatliamaOnbinler, KatliamaOnbinler, KatliamaOnbinler, KatliamaOnbinler, Katliama
ve Ýþgale Karþý,ve Ýþgale Karþý,ve Ýþgale Karþý,ve Ýþgale Karþý,ve Ýþgale Karþý,
Çaðlayan'daydý...Çaðlayan'daydý...Çaðlayan'daydý...Çaðlayan'daydý...Çaðlayan'daydý...
ABD ve Ýngiltere'nin Irak'ta baþlattýðý
iþgal ve katliam hareketi, Ýstanbul'da
onbinlerce kiþi tarafýndan 6 Nisan 2003
tarihinde düzenlenen bir mitingle
protesto edildi. Irak'ta Savaþa Hayýr
Koordinasyonu tarafýndan düzenlenen
ve Abide-i Hürriyet Meydaný'nda yapýlan
“Savaþ Karþýtý Ýstanbul Buluþmasý” adlý
mitinge katýlan 30 bini aþkýn kiþi, yaðan
yaðmura aldýrmadan, ABD ve
Ýngiltere'nin Irak saldýrýsýný lanetledi.

TMMOB'ninde 500'e yakýn mühendis
ve mimarla katýldýðý mitingde, Irak'ta
Savaþa Hayýr Koordinasyonu'nun
hazýrladýðý ortak bildiriyi tiyatro
sanatçýlarý Mustafa Alabora ve Ayþe
Emel Mesçi okudu. Bildiride, özetle þu
görüþlere yer verildi: “Irak'ta ABD'nin
iþgal ve katliamý acýmasýzca sürüyor. Irak
halkýna demokrasi ve özgürlük getirmek
için gidiyoruz diyorlardý. Irak halkýna
ölüm ve gözyaþýndan baþka bir þey
götürmediler. Irak halkýný düþünmek
diye bir dertlerinin olmadýðýný gösterdiler.
Tek amaçlarýnýn bölgeyi ve petrol
kaynaklarýný ele geçirmek olduðunu
gözler önüne serdiler. Irak'tan sonra
Suriye ve diðerlerine sýra geleceðini
söylediler.

Bütün dünyada savaþ karþýtlarý ABD
mallarýný boykot etmeye baþlamýþtýr.
Baþta Marlboro, Coca Cola ve Mc
Donald's olmak üzere ABD ürünlerini
kullanmama çaðrýlarý yayýlmaktadýr.
Ülkemizde de yapýlan bu çaðrýlarý biz de
destekliyoruz. Bombalara destek
olmamak için, ABD mallarýný boykot
etme çaðrýsýna katýlýyoruz.”

KESK Genel Baþkaný Sami Evren, DÝSK
Genel Baþkaný Süleyman Çelebi,
Ýstanbul Tabip Odasý Baþkaný Prof.Dr.
Gencay Gürsoy ve birçok sanatçýnýn da
katýldýðý miting, müzik gruplarýnýn
söylediði barýþ þarkýlarýnýn ardýndan sona
erdi.

ABD Dýþiþleri Bakaný C. Powell

Yoðun ProtestolarlaYoðun ProtestolarlaYoðun ProtestolarlaYoðun ProtestolarlaYoðun Protestolarla
KarþýlandýKarþýlandýKarþýlandýKarþýlandýKarþýlandý

2 Nisan 2003 tarihinde gerçekleþen ABD
Dýþiþleri Bakaný Colin Powell'ýn
Ankara'yý ziyareti, yurdun birçok ilinde
yapýlan eylemlerle protesto edildi.
Ankara'da yoðunlaþan protestolar,
özellikle Baþbakanlýk çevresinde
odaklaþtý. Powell, ayrýca, Dýþiþleri
Bakanlýðý ve Çankaya Köþkü önünde de
protestolarla karþýlandý.

Baþbakanlýk önünde ve çevresinde
deðiþik gruplarýn yaptýðý eylemliliklerin
yanýsýra, Powell'ýn ziyaretinin kitlesel
olarak protesto edildiði eylem, öðle
saatlerinde Ankara Savaþ Karþýtý Plat-
form tarafýndan Baþbakanlýk
yakýnlarýnda gerçekleþti. Powell'ýn
Baþbakan Erdoðan ile görüþmesi “Powell
defol, bu memleket satýlýk deðil”, “Halka
deðil, Powell'a barikat” sloganlarý
arasýnda yapýldý.

Protesto gösterisi, Yüksel Caddesine
kadar yapýlan yürüyüþle son buldu.

Bu arada, protestolara, Baþbakanlýk
muhabirleri de katýldý. Muhabirler,
makam aracýndan inerek Baþbakanlýk
merdivenlerinden çýktýðý sýrada Powell'a
sýrtlarýný dönerek sessiz bir protesto
gösterisi yaptýlar. TMMOB Baþkaný ve
yöneticileri de bu protestoya katýldýlar.

ABDABDABDABDABD
Büyükelçiliði'neBüyükelçiliði'neBüyükelçiliði'neBüyükelçiliði'neBüyükelçiliði'ne

Siyah ÇelenkSiyah ÇelenkSiyah ÇelenkSiyah ÇelenkSiyah Çelenk
Irak'a baþlatýlan saldýrý Ankara'da
emekçilerin ve gençlerin protesto
gösterileri ile karþýlandý. Emek Platformu
ve Ankara Savaþ Karþýtý Platform'un
çaðrýsý ile SSK Ýþhaný önünde toplanan
savaþ karþýtlarý, ABD Büyükelçiliði'ne
kadar yürüyerek, elçilik önüne siyah
çelenk býraktý.

20 Mart 2003 günü, SSK Ýþhaný önünde
öðle saatlerinde toplanan savaþ
karþýtlarýna, mahallelerinde, okullarýnda
ve iþyerleri önünde eylem yapanlar da
katýldý. Daha sonra ABD
Büyükelçiliði'ne kadar savaþ karþýtý
sloganlarla yürüyen yaklaþýk 1500 kiþinin
önü ABD Büyükelçiliði'nin karþýsýnda
polis barikatý ile kesildi. Topluluk,
büyükelçiliðe yaklaþtýrýlmazken, Emek
Platformu adýna KESK Genel Baþkaný
Sami EVREN ve TMMOB Baþkaný Kaya
GÜVENÇ 'ABD Ortadoðu'dan Defol'
yazýlý siyah çelengi büyükelçilik kapýsýna
býraktý. Sami EVREN yaptýðý
açýklamada, Irak'ý bombalayan ABD
temsilcilerinin Türkiye'yi terk edene
kadar mücadelenin devam edeceðini
bildirdi.

Yaklaþýk 1 saat süren eylemin ardýndan
topluluk, ABD Büyükelçiliði önünden
Kýzýlay-Yüksel Caddesi’ne kadar
sloganlarla yürüdü.
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Ýpekyolu
Savaþ
Konvoylarýna
Serbest...
Ýskenderun-Silopi arasý
güzergahýn savaþ için deðil,
barýþ, demokrasi, uygarlýk
ve insanlýk için kullanýlmasý
amacýyla, KESK, DÝSK,
TMMOB ve TTB'nin 14
Mart'ta Silopi'den baþla-
yacak “Ýpekyolu Barýþ Yolu-
dur, Ülkemizin Ýþgaline
Son” yürüyüþüne izin veril-
medi.

Diyarbakýr'dan otobüsle
Silopi'ye gitmek isteyen
kurum temsilcilerinin Silo-
pi'ye sokulmamasý, yolun
trafiðe kapatýlarak oturma
eylemiyle protesto edildi.
KESK Genel Baþkaný Sami
EVREN ve TMMOB
Baþkaný Kaya GÜVENÇ
burada yaptýklarý basýn
açýklamasýyla engellemeyi
protesto ettiler. Açýklama-
nýn ardýndan, Nusaybin'e
doðru yola çýkan kurum
temsilcileri Nusaybin
giriþinde bir kez daha
durduruldular ve kendi-
lerini karþýlayan halk ile
birlikte güvenlik güçlerinin
saldýrýsýna maruz kaldýlar.
Kadýn, çocuk ve kurum
temsilcilerinin de arala-
rýnda bulunduðu çok sayý-
da kiþi yaralandý. Ýpek-
yolunda yaþananlar, savaþ
ortamýnda insan haklarýnýn
hangi durumda olacaðýna
iþaret ediyordu.

TMMOB Danýþma Kurulu 15
Mart’ta Toplandý

ÝPEK YOLU SAVAÞÝPEK YOLU SAVAÞÝPEK YOLU SAVAÞÝPEK YOLU SAVAÞÝPEK YOLU SAVAÞ
KONVOYLARINAKONVOYLARINAKONVOYLARINAKONVOYLARINAKONVOYLARINA
SERBEST, AMASERBEST, AMASERBEST, AMASERBEST, AMASERBEST, AMA
BARIÞBARIÞBARIÞBARIÞBARIÞ
KONVOYLARINAKONVOYLARINAKONVOYLARINAKONVOYLARINAKONVOYLARINA
YASAKYASAKYASAKYASAKYASAK

15 Mart 2003 TMMOB Danýþma Kurulu
Toplantýsý öncesi bir basýn toplantýsý düzenleyen
TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç, baþta 14 Mart
Tarihinde gerçekleþtirilen “Ýpek Yolu Barýþ Yoludur”
yürüyüþünde karþý karþýya kaldýklarý engellemeler
olmak üzere gündemdeki konular üzerine görüþlerini
açýklayan bir açýlýþ konuþmasý yaptý.   Açýlýþ
konuþmasýndan sonra Danýþma Kurulu üyesi Oda
ve TMMOB yöneticileri gündemdeki konulara iliþkin
görüþlerini ilettiler. Toplantýda öðle arasýnda
Danýþma Kurulu Üyeleri TMMOB pankartý ile
Yüksel Caddesi’nde ve Sakarya Caddesinde Ankara
Savaþ Karþýtý Platform tarafýndan düzenlenenen
etkinliklere katýldýlar. Aþaðýda Kaya Güvenç
tarafýndan yapýlan Danýþma Kurulu açýlýþ
konuþmasýný sunuyoruz.

Bugün Danýþma Kurulumuzda alýþagelmiþin dýþýnda
basýn mensubu arkadaþlarýmýzý da çaðýrdýk,
kendileriyle son yaþadýðýmýz olaylarý ve TMMOB’nin
kimi konulara iliþkin görüþlerini onlarla paylaþacaðýz;
arkadaþlarýmýza da “hoþ geldiniz” diyorum.

Sevgili arkadaþlarým;

Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliðin gündemi
yine yoðun. Duyarlý bir meslek grubu olunca, duyarlý

bir örgüt olunca, tabii ki Türk Mühendis
ve Mimar Odalarý Birliði’nin gündemi
yoðun olacak. Çünkü Türk Mühendis
ve Mimar Odalarý Birliði’nin gündemi,
bildiðiniz gibi bu ülkede yaþanan her
konuyla doðrudan ve yakýndan ilgili
alýnan her kararýn, çýkan her yasanýn,
yönetmeliðin, uygulanan genel
ekonomik politikalarýn ya da siyasi
politikalarýn bu ülkede mühendis ve
mimarlarýn kendi meslek alanlarýyla
ilgili, meslek uygulama alanlarýyla ilgili,
mesleðini halkýn hizmetine
sunabilmesiyle ilgili olduðunu hepimiz
çok iyi biliyoruz.

Gündemde Ýþ Yasasý var. Biliyorsunuz
57. Hükümet tarafýndan tasarý olarak
getirilen ve tasarýnýn ortaya
çýkmasýndan hemen sonra bizlerin
yaygýn bir þekilde tartýþmaya baþladýðý
bir Ýþ Yasasý. “Bu yasa, kölelik yasasýdýr.”
Bu yasanýn çalýþanlara vereceði hiçbir
þey yoktur. Belki daha da önemlisi;
insanlýk tarihinin, emekçilerin tarihinin
150 yýllýk bir geçmiþi ve kazanýlmýþ
haklarý olduðunu düþünürseniz, temel,
en azýndan 8 saatlik iþgünü ve hafta sonu
tatili gibi, bu haklar dahi geri alýnmaya
çalýþýlmaktadýr.

Meclisin çoðunluðunun, Türkiye’de
emekçileri daha zor koþullara atarak bu
ülkeyi bir yere götürmenin mümkün
olmadýðý konusunda ikna olmalarý
gerekiyor. Biliyorsunuz, ülkemiz
yýllardan beri teknolojik yönden
geliþtirmelere kapalý, üretimden kopuk,
sanayileþmeden kopuk bir politika
sürdürdü ve bu politikanýn sonucu
olarak da Türkiye sanayinin rekabet
gücü þimdiye kadar hep ucuz iþgücü
oldu. Ucuz iþgücüyle ancak ve ancak
geliþmiþ ülkelere taþeron olabilirsiniz,
ucuz iþgücüyle hiçbir yere varamazsýnýz.
Küresel dünyada þayet bu dünya
nimetlerinden pay almak istiyorsanýz,
þayet bu ülkenin halkýnýn geleceðini
aydýnlýk günlere doðru götürmek
istiyorsanýz, ucuz iþgücü saplantýsýndan
vazgeçmeniz ve TMMOB’nin yýllarca
tekrarladýðý olayý; yani bilime,
teknolojiye, üretime, inovasyon
politikalarýna dönmeniz gerekiyor. O

savaþ karþýtý
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nedenle umuyoruz ki bu Ýþ Yasasý,
tasarýda olduðu gibi Meclisten
çýkmayacaktýr. Aksi takdirde gerçek
anlamýyla bir kölelik yasasý olacaktýr.

Türk Mühendis ve Mimar Odalarý
Birliði’nin üyesi olan ya da olmayan
mühendis ve mimarlarýmýz ki 430 bin
civarýnda olduðunu hepiniz biliyorsunuz,
bunun yüzde 50 kadarý özel sektörde
ücretli olarak çalýþmaktadýr. Dolayýsýyla
çýkacak olan yasa, sadece ve sadece iþçi
sendikalarýna üye olan arkadaþlarýmýzý
deðil, ayný zamanda mühendis ve mimar
kitlesini de yakýndan ilgilendirmektedir.

Gündemde bütçe var, þu anda Plan ve
Bütçe Komisyonunda görüþülüyor.
Bütçeyle ilgili söylenecek çok fazla bir
þey yok; bu konuda birkaç açýklamamýz
oldu, sizler de yakýndan izliyorsunuz.
Bütçe, yine IMF endeksli, IMF
politikalarýnýn gereðini yerine getiren bir
bütçedir. Bütçe yine basit bir plandýr; bir
faiz ödeme, borç ödeme planýdýr. Bu
bütçede ne yatýrým vardýr, ne sosyal
devlet vardýr. Hele de bütçe tasarýsýyla
birlikte açýklanan önlemleri göz önüne
aldýðýnýz zaman, yine krizlerin faturasý
emekçilerin ve çalýþanlarýn, genel olarak
yoksul halk kitlelerinin üzerine yýkýlmaya
çalýþýlmaktadýr.

57. Hükümetin Meclise sunmuþ olduðu
bütçe tasarýsýyla 58. Hükümet tarafýndan
Meclise sunulan bütçe tasarýsýný
karþýlaþtýrdýðýnýz zaman, arasýndaki fark
hem giderler kaleminde, hem gelirler
kaleminde yüzde 1’ler mertebesindedir.
Sonuç itibariyle yýllardan beri IMF’ye
teslim olmuþ, IMF politikalarýna teslim

olmuþ bir anlayýþýn
devamýný görüyoruz.
Bundan dolayý rahatsýzlýðý-
mýzý bir kez daha ifade
ediyoruz. Bu ülkenin gele-
ceðini, bu ülkenin ekonomi-
sini, kalkýnmasýný IMF
politikalarýna terk etmek
demek, bu ülkeyi geliþmiþ
ülkelerin taþeronu duru-
muna sormak demektir, bu
ülkeyi uluslararasý sermaye-
nin sömürüsüne daha çok
açmak demektir.

Gündemde GATS (Hizmetlerin
Serbest Dolaþýmý Genel Anlaþmasý)
var, 31 Marta kadar Hükümet, bu
konuda taahhütlerini kesinleþtirmiþ
olacak ve o noktadan itibaren de geriye
dönüþü bir hayli zor bir durumla karþý
karþýya kalacaðýz, bunu daha önce ifade
ettik. Mühendislik ve mimarlýk
alanlarýnda bütün Avrupa ülkelerinin,
bütün geliþmiþ ülkelerin ve çok sayýda
geliþmekte olan ülkenin reddettiði
önlemler ve taahhütler, ne yazýk ki artýk
neredeyse IMF’nin bir bürosu gibi çalýþan
Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan akýl
almaz bir noktaya getirilmiþtir.

Dünyanýn hiçbir ülkesi, mühendislik ve
mimarlýk hizmetlerinde sýnýr ötesi ticareti
kabul etmezken, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti bunu kabul etmekte bir sakýnca
görmemiþtir. Sadece ülkemizdeki
mühendis ve mimarlarýn iþsizlik ve ücret
sorunlarýyla doðrudan ilintili bir olaydan
bahsetmiyorum. Bu ülkeyi bir gün
kalkýndýrmak istiyorsanýz, bu ülkenin

m ü h e n d i s l e r i n e ,
mimarlarýna ihtiyacýnýz
vardýr. Bu ihtiyacýn karþýlýðý
da bu mühendis ve mimar
kitlesini kendi mesleki
alanlarýndaki etkinliklerini
arttýracak önlemleri
almakla yükümlüsünüz.

Hemen hemen bütün
ülkeler, mühendislik-
mimarlýk hizmetlerinde
kiþilerin serbest dolaþýmýný
bir hayli sýnýrlandýrýrken,
Türkiye bunu da açýk bir

taahhüt olarak kabul etmekte hiçbir
sakýnca görmemiþtir. Bununla paralel
olarak geçen dönem Parlamentoya
sunulan ve yabancýlarýn çalýþma izinlerini
düzenleyen yasa tasarýsý, IMF’nin
buyruðu doðrultusunda Hazinenin
TMMOB’nin bu alandaki yetkilerini
sýfýrlama giriþimlerine karþýn, çalýþmalar
sonunda gayretlerimizle bir noktaya
gelinmiþtir ve Türk Mühendis ve Mimar
Odalarý Birliði Kanunu’nun yabancý
mühendis ve mimarlarla ilgili iki
maddesindeki deðiþiklikler bir hayli sýnýrlý
kalmýþtýr. Bundan dolayý memnunuz, onu
ifade edelim.

Avrupa Birliði Genel Sekreterliði
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir
Genel Sekreterliðidir. Komisyonda
Avrupa Birliði Genel Sekreterli’ðinden
katýlan uzmanlar, “yabancýlarýn
Türkiye’de çalýþma izinlerini düzenleyen
yasa tasarýsýyla ilgili getirdiðimiz mevzuat
Avrupa Birliði mevzuatýna aykýrýdýr”
demek zorunda kalmýþtýr. Oysa getirilen
yasa, Avrupa Birliðine uyum için
getirilmektedir. TMMOB bu anlamda
rahatlamýþtýr. Ancak þunu biliniz ki, bir
yasanýn þu veya bu þekilde çýkmasýnýn
hiçbir anlamý yok. Türkiye’nin hukuk
devleti olduðu yolundaki iddialarýn veya
söylemlerin ne kadar geçerli olduðunu
daha sonraki aþamalarda da göreceðiz,
ama bu konuda çok dikkatli olmak
zorundayýz ve örgütümüz bu konuya
gereken özeni göstermek zorundadýr.

Gündemde Vizyon 2023 var. Vizyon
2023 biliyorsunuz Türkiye’de ilk kez
denenen teknoloji öngörü çalýþmalarýdýr,
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TÜBÝTAK tarafýndan baþlatýlmýþtýr ve
ilk bölümleri sonuçlanmýþtýr, ara raporlar
sonuçlanmýþtýr. Þimdi bir yaygýnlaþtýrma
dönemi, bu raporlar tartýþýlýyor; bundan
sonra da Türkiye’nin 2023 çerçevesinde
neler yapacaðý, hangi teknolojilere
öncelik vereceði bir þekilde ortaya
konulmuþ olacaktýr.

Çalýþmanýn eksikleri vardýr; onu çok iyi
biliyoruz. Ýlk kez yapýldýðý için bundan
kaynaklanan bazý aksamalar olmuþtur;
ama çalýþma önemli bir çalýþmadýr ve
Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði
bu çalýþmayý mutlaka ve mutlaka
içselleþtirmek durumundadýr. Bu
nedenle bütün örgütümüzün özellikle
bölgelerde ve hem de Odalarda bu
çalýþmalarý bir þekilde kendi
gündemlerine almasýný beklememiz
gerekiyor.

Bu Hükümet kendisini, kurulan 59.
Hükümet de muhtemelen kendisini
bundan önceki 57. Hükümet ve daha
önceki hükümetlerden ayýrmaktadýr,
açýk açýk bu politikalarýn yanlýþ olduðunu
söylemektedir. Zaten seçim alanlarýnda
da, beyannamelerinde de bunlarý
söylediler. Ama gelin görün ki, bu
Hükümet bundan önceki Hükümetin
Parlamentoya sevk ettiði kanun
tasarýlarýný ve geçmeyen, geçen
dönemde yasalaþmayan kanun
tasarýlarýnýn hepsini harfine
deðinmeden, deðiþtirmeden, virgülünü
deðiþtirmeden Parlamentoya yeniden
göndermiþtir. Böyle bir þey olur mu,
mümkün mü? Hem politika olarak
eleþtireceksiniz, hem de o politikalarý
belirleyen, düzenleyen belgeleri
benimseyerek Parlamentoya yeniden
sevk edeceksiniz.

Aslýnda deðiþen hiçbir þey yoktur.
Çünkü gelen Hükümet de, 58.
Hükümet de sadece ve sadece
uluslararasý sermayenin ve geliþmiþ
ülkelerin, hele de son zamanlarda bu
saldýrý olayý nedeniyle ABD’nin
teslimiyetini belgeleyen belgelerle
hayatlarýný sürdürmeye çalýþmaktadýrlar.

Dilerseniz tekrar ifade edelim. Geçen
dönem çok sýk kullandýðýmýz; ama halen

geçerliliðini sürdüren bir olay
vardýr. Emekten yana bir siyasi
iradeyi oluþturmadan ve bu siyasi
iradeyi iktidara taþýmadan
mühendislerin ve mimarlarýn
sorunlarý da, halkýmýzýn sorunlarý
da çözülmeyecektir.

Gündemin en can alýcý ve
önündeki olay savaþtýr.
Amerika Birleþik Devletleri’nin
Irak’a saldýrýsý konusu örgütü-
müzün yakýndan ilgilendiði bir
konu, TMMOB, 11 Eylülden hemen
sonra bu çalýþmalarýný, görüþlerini sizlerle,
kamuoyuyla paylaþtý. 21 Ekimdeki
Mitingimiz yaklaþan bu saldýrý karþýsýnda
Türkiye’de ilk kez savaþ aðýrlýklý bir
miting oldu; bundan dolayý hepinizi
tekrar kutlamak istiyorum. Daha sonra
çeþitli savaþ karþýtý platformlarda yer
aldýk, çalýþmalarda yer aldýk.
Kamuoyuna yaptýðýmýz açýklamalarla
görüþlerimizi hem sizlerle, hem
kamuoyuyla paylaþmak imkânýmýz oldu.
Özetle, bizi 1 Aralýk, 15 Þubat ve 1 Marta
götüren olaylarý ve etkinlikleri baþlatmýþ
olduk.

Bu savaþ Amerika Birleþik Devletleri’nin
dünya egemenliði için baþlattýðý bir
saldýrýdýr. Bu saldýrý ve bu iþgal giriþimi
arkasýndan çýkacak olan savaþ ne
ülkemizin ve halkýmýzýn, ne bölge
ülkelerinin ve bölge halklarýnýn lehine
deðildir. Bu bölgeye ve ülkemize
demokrasi, barýþ, özgürlük ve refah
getirmeyecektir. Bu nedenle, bu savaþýn
þu veya bu þekilde tarafý olmak ülkemiz
açýsýndan yanlýþtýr; savunduðumuz olay
budur.

Bu çalýþmalar çerçevesinde dün “Ýpek
Yolu, barýþ yoludur” diye bir
etkinliðimiz oldu. 1 Martýn
gerçekleþtirilmesinden sonra DÝSK,
KESK, TMMOB ve TTB bu alandaki
çalýþmalarýný etkinleþtirmek konusunda
neler yapýlabileceðini tekrar
görüþtü,görüþüyor. Bunu diðer
örgütlerle, bunu Türkiye’nin hemen
hemen her yerinde olan savaþ karþýtý
platformlarla paylaþýyor ve buralardan
bazý sonuçlar çýkarýyor.

Sevgili arkadaþlarým,

1 Mart önemliydi. 1 Mart, belki yüz bin
kiþiyi oraya getirmek bir baþarýydý, evet,
o önemliydi; ama mesele sadece bir yüz
bin kiþi meselesi deðildir. 1 Martýn
Parlamentonun kararý üzerinde kritik bir
önemi olmuþtur. Tek baþýna bir etki
olarak alýrsanýz yanlýþ olur, bilimsel
olmaz, bizim mesleðimize de çok uygun
olmaz; ama kritik bir önemi olmuþtur ve
tezkerenin çýkmasýndan sonra,
tezkerenin reddedilmesinden sonra
sokaklarda insanlarýn neþesini,
coþkusunu, sevincini birlikte yaþama
imkânýna bizi kavuþturmuþtur.

Sayýn Cumhurbaþkanýna bir ziyaretimiz
oldu. O ziyaret sýrasýnda da kendisine
aktardýk; hatta affýna sýðýnarak
söylediðimiz bir þey vardý. O sloganlardan
bir tanesi, yani tezkerenin reddedildiði
akþam genç kardeþlerimizin,
arkadaþlarýmýzýn yarattýðý bir slogan vardý;
“Ýncirlik yýkýlsýn, çocuk parký yapýlsýn.”

Gerçekten yapýlacak olan tek þey budur.
Ýncirlik yýkýlacaktýr, yerine -þehir plancý
arkadaþlar alýnmasýnlar- yeþil alan
yapýlacaktýr, çocuk parký yapýlacaktýr,
yeþil saha yapýlacaktýr, yapýlmak
zorundadýr. Aksi takdirde bu ülkenin
baðýmsýzlýðýný rahatlýkla söyleme
imkânýna sahip olamazsýnýz; bunu dün
yaþadýk sevgili arkadaþlarým. Ýpek Yolu
barýþ yoludur. Aðýrlýklý olarak KESK’li
yönetici arkadaþlarýmýzýn, KESK’e baðlý
sendikalarýn baþkanlarýndan,
yöneticilerinden oluþan, benim, DÝSK ve
TTB’nin de temsilcilerinden oluþan 35
kiþilik bir grup bir otobüsle, otobüsün
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önünde “Ýpek Yolu barýþ yoludur” yazýlý
bir pankartýyla yola çýktýk.

Bir amacýmýz da hem yetkililerimize,
yani Türkiye Cumhuriyeti
yetkililerinden söz ediyorum. Hem de
Amerikan askerlerine bir yol göstermekti.
Çünkü yanlýþ yolda gidiyorlar; çünkü
Ýskenderun’dan Silopi’ye doðru
gidiyorlar. Biz de diyoruz ki; “Hayýr, siz
Silopi’den Ýskenderun’a gideceksiniz,
gemilerinize bineceksiniz, evinize
döneceksiniz.” Amerikan askerlerinin
yapmasý gereken tek þey budur”. Biz
oraya gittik; bunu göstermek için gittik.

Neden böyle bir dönemde gittik? Sevgili
arkadaþlarým, hiçbir hukuk devletinde
yaþanmayan bir olayla karþý karþýya
Türkiye. Anayasanýn 92. Maddesi net
bir þekilde tanýmlamýþ. Yabancý
askerlerin hangi koþullarda Türkiye’de
bulunacaðýna ve Türk Silahlý
Kuvvetleri’nin hangi koþullarda
yurtdýþýna gönderileceðine iliþkin açýk,
net bir Anayasa maddesi var. Tezkere
reddedilmiþ; buna karþýlýk, bunun gereði
yerine getirilmiyor. Hangi hukuk
devletinden bahsediyoruz? Burada
hukuk devletinden filan bahsetmek söz
konusu deðil. Anayasal bir suç
iþlenmektedir. Biz buna iþaret etmek için
barýþçý bir giriþimi baþlattýk, bir barýþ
konvoyu oluþturduk.

Gelin görün ki, Diyarbakýr’dan saat
05.30’da otobüsle yola çýktýk, daha iki
saat geçmeden, Mardin-Þýrnak Ýl
Sýnýrýnda jandarma tarafýndan
durdurulduk. Kimlik kontrolleri yapýldý.
“Aþaðý ineceksiniz, hepinizin tek tek
kimlik tespitini yapacaðýz; bunlarý
jandarmanýn merkezi bilgi-iþlem
sistemine soracaðýz, aranýzda suçlu olup
olmadýðýný belirleyeceðiz, ondan sonra
yola çýkacaksýnýz.” Bu açýk bir engelleme.
Demokraside böyle þeyler olmaz, hukuk
devletinde böyle þeyler olmaz. 1,5
saatimizi aldý, telefonlar. Yola koyulduk.
Silopi; Silopi’ye bir km kala bir polis
kordonu, çok nazik bir emniyet amiri,
“hoþ geldiniz, basýn açýklamanýzý burada
yapýn ve geri dönün”

Sanki Silopi baþka bir ülkenin ilçesi, sanki
bizler Türkiye'de pasaportla dolaþan

yabancý uyruklu insanlarýz; kendilerine
bunu anlattýk. “Otobüsle býrakmý-
yorsanýz, yürüyerek gideriz” “hayýr,
olmaz” “Üstünde Ýpek Yolu Barýþ
Yoludur yazan gömleklerimizi de çýkarýr
gideriz” “hayýr, olmaz” “Niye olmaz?”
“ben öyle emir aldým” “Peki, emri
verenler kim?” “efendim, bize böyle bir
emir geldi” Kaymakamý arýyorsunuz, yok.
Valiyi arýyorsunuz, yok. Vali yardýmcýlarý,
saat daha 11.30-11.45 yemeðe çýkmýþlar.
Ýçiþleri Bakanlýðýna, bakanlara telefon
ediyorsunuz, hiç kimse yok.

Arkadaþlar, tam 2 saat orada bulunduk.
O sýrada oturma eylemi yaptýk. Bir de,
þöyle biraz hareketlenelim diye dedik ki,
“madem bizi yoldan býrakmýyorlar, o
zaman biz de yol kenarýndan gideriz”
Trafik nedeniyle karayolunun
kapatýlmasýný istemiyor olabilirler.
Kenarlardan gitmeye çalýþtýk. Olmadý.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sýnýrlarý
içinde bir yer, ben bir vatandaþým,
yurttaþým, gitmek istiyorum, “hayýr, sen
gidemezsin” diyorlar. Oradan otobüsler,
arabalar gidiyor, geliyor. “Peki, onlar niye
gidiyorlar, geliyorlar?” “onlar baþka”
diyorlar. “Peki, onlar neye göre baþka?”
Aramýzda Silopili arkadaþlarýmýz var,
dediler ki “ben Silopiliyim, ailemi ziyarete
gideceðim” “hayýr, gidemezsin” dediler.
Bunu anlayabiliyor musunuz?.. Ben
anlamadým ve hâlâ þunu iddia
ediyorum: Bir suç iþlenmiþtir,
bunun tabii ki gereði yerine
getirilecektir. Tabii ki, bu 4
örgüt gerekli suç duyurularýnda
bulunacaktýr. Ama bir hakkýn, bir
özgürlüðün engellenmesini
demokrasiyle, hukuk devletiyle
baðdaþtýrmanýn hiçbir anlamýnýn,
imkânýn olmadýðýný bir kez daha ifade
edelim.

Çýktýk, kýsa bir yürüyüþ yaptýk. Bu arada
ufak tefek itiþmeler  oldu. Basýn ora-da,
burada hemen huzur-larýnýzda, o çok zor
þartlarda görev yapan bütün basýn
mensubu arkadaþlarýmýza teþekkür
ediyorum, gerçekten hem orada, hem
burada çok zor þartlar altýnda çalýþýyorlar.
Yabancý basýn mensuplarý, televizyonlar
vardý ve bütün bu olaylar anýnda
görüntülendi. “Türkiye'deki iktidar

savaþ istiyor, barýþ istemiyor” göstergesi
oradaydý.

Cizre’ye geldik, durdurmuyorlar.
Silopi’deki resmi kýyafetli polisler
birdenbire ortalýkta görünmemeye
baþladý, trafik polislerini görmeye
baþlýyoruz. Sivil, ellerinde Kalaþnikof
silahlar olan birtakým siviller dolaþýyorlar,
arabayla gidiyorlar, geliyorlar. Sivil plakalý
arabalar bir þeyler yapýyorlar. Cizre’de
dediler ki, “hayýr, burada duramazsýnýz,
gitmeyeceksiniz” Cizre’nin çýkýþýnda
sadece bizimle beraber Silopi’ye gelen
arkadaþlarýmýza veda etme fýrsatýný
yakaladýk ve oradan ayrýldýk.

Nusaybin’de birtakým olaylarýn olduðunu
Cizre’den ayrýldýktan sonra o sýrada
haber aldýk. Sendikalarda üye olan
arkadaþlarýmýz, öðrenciler ve halktan 3-
4 bin kadar Nusaybinli arkadaþýmýz,
bizleri karþýlamak ve uðurlamak için bir
araya gelmiþler. Ancak, polisin þiddetli
tepkisi ve daðýtmasýyla karþý karþýya
kalmýþlar. Arkasýndan da itfaiyenin
üzerine tazyikli su mekanizmasý -
teknolojiyi böyle yerlerde geliþtiriyorlar-
da yapmýþlar ve halkýn üzerine tazyikli
su sýkarak daðýtmak durumunda
olmuþlar. Bu son derece kötü, ciddi bir
olaydýr.

Arkadaþlar,

Nusaybin’e geldiðimiz zaman, bu eli
Kalaþnikoflu, sivil giysili, kim olduklarýný
bilmediðimiz kiþiler yollarda
saðlý sollu barikatlar, tek yön
iþaret ediliyor “devam
edeceksiniz” Öyle bir noktaya geldik ki,
Silopi’deki olaylardan sonra, “halkýmýzýn
bir baský altýnda kalmamasý amacýyla,
duruþlarýmýzý mümkün olduðunca kýsa
yapalým ve yolumuza devam edelim,
çünkü bizlere bir þey olmuyor, ama daha
sonra orada çok ciddi baskýlara maruz
kalýyorlar” diye böyle bir kararýmýz vardý.
Ancak, yolda 50-100 kiþilik, daha çok
sendikalardan ve halktan dostlarýmýz,
barýþ yanlýlarýný görünce otobüsü
durdurduk ve 5-6 arkadaþýmýz otobüsten
indi. Arkadaþlar, Ankara'da da
yürüyüþlerde de biz bunu çok yaþadýk.
Oradaki o manzarayý görmenizi isterdim,
sözlerle anlatmak çok zor. Arkadaþlar,
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anlatmam mümkün deðil. Daha
arkadaþlarýmýz otobüsten iner inmez,
coplarla hem o 50-100 kiþilik kalabalýk
üzerine, hem arkadaþlarýmýza öylesine bir
saldýrdýlar ki, hepimiz ne olduðu-muzu
þaþýrdýk. O eli Kalaþnikoflu sivil kiþiler, o
tabancalarýnýn, silahlarýnýn namlularýyla
otobüsün camlarýna vurarak davra-
nýþlarýyla tehdit ediyorlardý.
Arkadaþlarýmýz kapýda sýkýþtýlar,
otobüsün içine alamadýk ve bazý
arkadaþlarýmýza da ufak tefek cop
darbeleri de gelmiþ oldu. 3 arkadaþýmýzý
gözaltýna aldýlar. Biraz ileriye gittikten
sonra arkadaþlarýmýzýn bize teslim
edilmesi halinde yola devam edeceðimizi
söyledik. Sonradan anladýk ki, yalan
söylemiþler. Halktan kimsenin
gözaltýnda olup olmadýðýný sorduk,
“hayýr, gözaltýnda kimse yok” dediler.
Daha sonradan 5 arkadaþýn gözaltýna
alýndýðýný öðrenmiþ olduk.

Kanunsuz bir iþ mi yaptýk?.. Bir gösteri
yürüyüþü mü yaptýk?.. Bir barýþ konvoyu
yolundan gidiyor, karþýlayanlar,
uðurlayanlar var. Bu memlekette
askerleri karþýlamaya, uðurlamaya kimse
gitmiyor mu?.. Hacýlarý karþýlamaya
gitmiyor mu?.. Gelin konvoylarýný
karþýlamaya gitmiyor mu?.. Biz de barýþ
için, þenlik için gidiyoruz. Biz savaþan
insanlar deðiliz, barýþý savunan insanlarýz.
Gösterilen tepki, hukuk devletinin,
býrakýnýz hukuk devletini, kanun
devletinin dahi sýnýrlarýný aþan, onu
zedeleyen bir davranýþ biçimiydi.

Yaklaþýk 1 saat sonra Kýzýltepe’ye geldik,
ayný hava vardý. Yani hayretler ettim.
Biz, oraya ne yapmaya gittik?.. “Biz ne
yapýyoruz?” diye kendi kendimize
soruyoruz. Yani silah yok. Biliyorsunuz,
barýþçýl gösteri hakký temel bir insan
hakkýdýr ve konvoyumuzun adý “Ýpek
Yolu Barýþ Yolu Olsun”dur, baþka bir þey
deðil. Orada Kýzýltepe’nin merkezini
biraz geçtikten sonra durduk. Yetkililerle
görüþtükten sonra, KESK Baþkaný Sami
Evren, oraya gelen gene 150-200 kiþilik
bir gruba bir teþekkür etme fýrsatý buldu.
Birlikte gittik, onlarý selamladýk ve
döndük.

Viranþehir farklýydý. Viranþehir’de bine
yakýn insanýmýz bizi karþýlardý ve o
karþýlama sýrasýnda hem sloganlarýmýz
attýk, hem beraber bir barýþ türküsü
söyledik. Orada hep beraber
arkadaþlarýmýza hitap etme olanaðýmýz
oldu. Bundan sonra da oradan ayrýldýk.
Urfa yine ayný þekildeydi. Zaten çok geç
kaldýðýmýz için Urfa’da fazla bir þey
yapamadýk.

Dünkü olaydan sonra özetle belki þunu
söylemek gerekiyor: ABD’nin Irak’a bir
saldýrýsý olursa, iþgali olursa ve bir savaþ
çýkarsa, insan haklarýnýn ne ölçüde
çiðneneceðini, demokratik hukuk
devleti ilkelerinin ne ölçüde
zedeleneceðini, demokrasinin ne ölçüde
uygulanacaðýný dünkü olaylar bize net
ve açýk bir þekilde göstermiþtir.

Savaþ olayýnýn sadece ekonomik yönüyle
uðraþanlara buradan bir mesaj da
gönderelim: Olayýn insan haklarý boyutu,
olayýn temel insan hak ve özgürlüklerinin
kýsýtlanmasý olayý olduðunu da hiç kimse
gözden uzak tutmamalýdýr. Dünkü olay,
Amerikan malzemelerini taþýyan
konvoylarýn cirit attýðý, Amerikan
askerlerinin neredeyse iþgal edilmiþ bir
topraktaki gibi rahat hareket ettikleri bir
görünümdeydi.

Dünkü olay, bize iki þey söyledi:
Birisi, bugün bir arkadaþým söyledi,
hoþuma gitti, sizlerle paylaþýyorum:
Ýpek Yolu savaþ konvoylarýna serbest,
ama barýþ konvoylarýna yasak;
Amerikan askerlerine serbest, ama
barýþý savunanlara yasak. Ne yazýk ki
dünkü olaylarýn bir
yüzü bu.

Bu baskýlarý engellemek
için, ülkemizin daha
ileriye gidebil-mesini
temin etmek için çýkar
baþka hiçbir yolumuz
yoktur. Bu saldýrýyý, bu
iþgali, bu savaþý önlemek
zorun-dayýz. Biliyorum
ve inanýyorum ki gerek
mühendisler ve
mimarlar ve örgütümüz

Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði,
Odala-rýmýz bunun için çalýþacaklardýr.
Sivil itaatsizlikten toplu gösterilere, her
türlü bireysel tepkiden alanlarda birlikte
mücadelemize kadar her türlü yolu
denemek zorundayýz. Halkýmýza daha
iyi hizmet etmenin koþullarý, bugün bu
saldýrýyý, bu iþgali ve bu savaþý önlemekten
geçiyor.

Hepinize saygýlar sunuyorum.

ODA ADI KATILIM SAYISI

Çevre Mühendisleri Odası 7

Elektrik Mühendisleri Odası 30

Fizik Mühendisleri Odası 1

Gemi Mühendisleri Odası -

Gemi Makine İşletme Mühendisleri Odası *

Gıda Mühendisleri Odası 5

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10

İç Mimarlar Odası -

İnşaat Mühendisleri Odası 18

Jeofizik Mühendisleri Odası 5

Jeoloji Mühendisleri Odası 23

Kimya Mühendisleri Odası 11

Maden Mühendisleri Odası 9

Makine Mühendisleri Odası 47

Metalurji Mühendisleri Odası 9

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2

Mimarlar Odası 2

Orman Mühendisleri Odası 5

Petrol Mühendisleri Odası -

Peyzaj Mimarlar Odası 5

Şehir Plancıları Odası 2

Tekstil Mühendisleri Odası -

Ziraat Mühendisleri Odası 1

TMMOB 19

TOPLAM 211

TMMOB 37.DÖNEM II.DANIŞMA KURULU'NA ODALARDAN 
KATILIM LİSTESİ  (15 Mart 2003)

6

222
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EMEK PLATFORMU BAÞKANLAR
KURULU BÝLDÝRÝSÝ

HÜKÜMET EMEKÇÝ
KARÞITI TAVRINDA

ISRAR EDÝYOR
(7 Mayýs 2003)

AKP Hükümeti tarafýndan emekçilerin
yoðun tepkisine karþýn iþverenlerin
istekleri doðrultusunda deðiþtirilen Ýþ
Yasasý Tasarýsý, TBMM’de görüþülmeye
baþlandý

Emek Platformu olarak, hazýrlanan
taslaðýn yasalaþmasý durumunda Ýþ
Güvencesi Yasasý’nda emekçiler lehine
yapýlan deðiþiklikler ortadan
kaldýrýlacaktýr. Tasarý ile esnek çalýþma,
ödünç iþçilik gibi uygulamalarla
emekçilerin iþ güvencesi ortadan
kalkacak, iþ yaþamý iþverenlerin keyfi,
deðiþken ve tek yanlý uygulamalarýna
terk edilecektir. Hükümeti uyarýyoruz.
Meclis’te görüþülmekte olan Ýþ Yasasý’ný
durdurun. Emekçilerin örgütlenmesini
engelleyen ve tek yanlý hazýrlanan Yasa,
çalýþma barýþýný bozacaktýr. Hükümeti,
bütün milletvekillerini ve parlamentoyu
sorumluluða davet ediyoruz.

Emek Platformu olarak, bugünden
itibaren Türkiye’nin dört bir yanýnda
meþru mücadele hakkýmýzý kullanacaðýz.

Zorunlu Tasarruf Fonu Ana Para
Ödemeleri Tüm Çalýþanlarý Maðdur
Ediyor

Mayýs ayý sonuna kadar bitirileceði
açýklanan Zorunlu Tasarruf Fonu ana
para ödemeleri emekçiler için eziyete
döndü. Emekçiler, Ziraat Bankasý’nýn
ilan ettiði günlerde bankaya
gittiklerinde, uzun kuyruklarda saatlerce
beklemek zorunda kaldýklarý gibi eksik
ödeme ile karþýlaþýyorlar. Örneðin 285
milyon almasý gereken bir kiþi 150 milyon,
330 milyon lira almasý gereken bir kiþi ise
sadece 20 milyon lira alabilmiþtir.

Bu uygulama ile nema ödemeleri 2006
yýlýna kadar yayýlarak maðdur edilen

emekçiler, bu kez de ana paranýn
ödemesinin aylara yayýlmasý nedeniyle
bir kez daha maðdur edilmektedirler.
Ayrýca bu uygulama ile 1.4 katrilyon
tutan ana paranýn ancak yarýsý ödenecek
diðer yarýsý ise Hükümet tarafýndan
bedava kredi olarak kullanýlabilecektir.
Bu, Hükümetin tüccar zihniyetinin ve
‘ne koparabilirsem kardýr’ anlayýþýnýn bir
sonucudur.

Kesintilerimizin tutarý iþyeri ve kurum
mutemetlerinde mevcuttur. Ödemeler,
bu bilgiler esas alýnarak daha önce
olduðu gibi kurumlar ve iþyerleri eliyle
yapýlmalýdýr. Bu uyarýmýzýn dikkate
alýnmasý ve ödemelerin en hýzlý ve ivedi
þekilde tamamlanmasý gerekiyor. Plat-
form olarak bu olumsuzluðun takipçisi
olacaðýz.

EMEK PLATFORMU BAÞKANLAR
KURULU BÝLDÝRÝSÝ

EMEK PLATFORMU 18 Mart 2003
tarihinde bir basýn açýklamasý yaparak
hükümetin yetki tezkeresini yeniden
TBMM'ne getirme giriþimini protesto
etti ve yapacaðý savaþ karþýtý eylemleri
ve çalýþmalarý kamuoyuna duyurdu.

ÜLKEMÝZ ULUSAL VE
ULUSLARARASI
MEÞRUÝYETÝNÝ

BÜTÜNÜYLE YÝTÝREN
SALDIRININ TARAFI VE
ABD’NÝN PAYANDASI

OLMAMALIDIR.
ÝNSANLIÐIN BÜYÜYEN

UMUTLARININ
KARARTILMASINA ÝZÝN

VERMEYECEÐÝZ.

(18 Mart 2003)

Akýl ve vicdan sahibi herkes bilmektedir
ki, ABD’nin Irak’a saldýrýsýnýn hiçbir

meþruiyeti yoktur. Dahasý, ABD
yönetimi insanlýk tarihinin bütün güzel
deðerlerini yok etme giriþiminde
bulunmaktadýr. Bu denli gayrý meþru
duruma düþen ABD yönetimi, dünyada
her istediðini yapma hakký ve kuvvetinin
olmadýðýný mutlaka görecektir.

Öyle gözüküyor ki, ülkemizdeki siyasi
iktidar ABD’nin baskýsýna boyun eðerek,
“toplumumuzla dalga geçer” gibi, daha
kýsa bir süre önce ret edilen ve savaþa
doðrudan katýlmamýz anlamýna gelen
tezkereyi bir kez daha TBMM’nin
gündemine getirme kararý vermiþtir.
Herhalde milletin temsilcileri bilmektedir
ki, bu durum TBMM açýsýndan yakýn
tarihin en büyük sýnavý olacaktýr. Bu
oylama ülkenin baðýmsýzlýðý ve
TBMM’nin meþruiyetinin ilaný anlamýna
gelecektir.

Ülkemizin her kesimden insanýn (%94)
savaþa karþý tek yürek olduðu böyle bir
durumunda, inanmak istiyoruz ki, baþta
ilk tezkereye hayýr oyu verenler olmak
üzere parlamenterlerin çoðunluðu bu
tezkereyi ret edeceklerdir. Aksi, halkýn
vekili olma durumunu yitirmeleri ve
halkýn doðrudan kendisinin ülkenin
baðýmsýzlýðý, adil, özgür, demokratik ve
barýþ içinde bir ülkeyi yaratma
doðrultusunda demokratik-meþru
direnme hakkýný sonuç alýncaya kadar
kullanacaklarý anlamýna gelecektir.

Bu çerçevede, demokratik meþru
direnme hakkýmýzý sonuç alýncaya kadar
kullanmak üzere:

• Bugünden itibaren Bakanlar Kurulu
üyeleri ve Milletvekillerine telefonlarla,
fakslarla ulaþarak, ülkemizin ABD’nin
bu insanlýk suçuna ortak olmamasý için
çaðrýda bulunacaðýz,

• Ayrýca, toplum örgütlerinin temsilcileri
olarak bugün, 18 Mart Salý günü saat
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18:00’de toplanacaðý açýklanan Bakanlar
Kuruluna katýlacak Bakanlarla
görüþeceðiz, (Toplanma yeri TMMOB,
saati:17:00. Ankara’da bulunan
arkadaþlarýmýzýn duyarlý olmasý
gerekmektedir.)

• Hükümet tezkeresinin TBMM’ne
gelmesi beklenen yarýn, 19 Mart
Çarþamba günü, saat 12:30’da, ülkenin
her yerinde, bulunduðumuz iþyerlerinde
ya da bulunduðumuz yerlere en yakýn
alanlarda toplanarak, tencerelerimiz,
düdüklerimiz, kokartlarýmýz gibi eylemi
çeþitlendiren tepkilerle bütün halkýmýzla
birlikte savaþa karþý barýþý savunacaðýz,

• Ayný gün (19 Mart Çarþamba) toplum
örgütlerinin temsilcileri olarak TBMM’ni
ziyaret edeceðiz. (Toplanma yeri
TMMOB, saati:13:30.)

• Ayrýca 22 Mart Ýzmit Mitingine geniþ
katýlým saðlayacaðýz.

• 6 Nisan Savaþ Karþýtý Büyük Ýstanbul
Mitingi’ne destek vereceðiz.

Bunun yaný sýra, ABD önlemeye
çalýþtýðýmýz saldýrýyý baþlatýrsa:

• Saldýrýnýn baþladýðý gün bütün dünyada
olduðu gibi, saat 12:30’da yine ülkenin
her yerinde, bulunduðumuz iþyerlerinde
ya da bulunduðumuz yerlere en yakýn
alanlarda toplanarak bütün halkýmýzla
birlikte bu insanlýk suçunu
sonlandýrmaya çalýþacaðýz,

• Ayný gün ABD temsilciliklerine siyah
çelenkler býrakacaðýz.

• Saldýrýnýn baþladýðý hafta sonunda da,
bütün dünyada olduðu gibi, bütün illerde
alanlarda olacaðýz.

BU ONURSUZLUÐA ÝZÝN
VERMEYECEÐÝZ

BU SAVAÞI DURDURACAÐIZ

EMEK PLATFORMU BAÞKANLAR
KURULU BÝLDÝRÝSÝ

SAVAÞ KARÞITISAVAÞ KARÞITISAVAÞ KARÞITISAVAÞ KARÞITISAVAÞ KARÞITI
EYLEMLERE DESTEK,EYLEMLERE DESTEK,EYLEMLERE DESTEK,EYLEMLERE DESTEK,EYLEMLERE DESTEK,
2003 BÜTÇESINE VE2003 BÜTÇESINE VE2003 BÜTÇESINE VE2003 BÜTÇESINE VE2003 BÜTÇESINE VE

ÝÞ YASALARINAÝÞ YASALARINAÝÞ YASALARINAÝÞ YASALARINAÝÞ YASALARINA
RED...RED...RED...RED...RED...

(12 Mart 2003)(12 Mart 2003)(12 Mart 2003)(12 Mart 2003)(12 Mart 2003)

Emek Platformu Baþkanlar Kurulu, 11
Mart 2003’de “2003 bütçesi, savaþ ve
çalýþma hayatýnda yaþanan güncel
geliþmeler” gündemleriyle toplanarak
aþaðýdaki konularý kamuoyuyla
paylaþmaya karar vermiþtir.

• Kamuoyunda savaþa karþý geliþen ve
sonuç alýndýðý da görülen örgütsel ve
bireysel duyarlýlýk Emek Platformu tara-
fýndan desteklenmektedir. Emek Platfor-
mu Baþkanlar Kurulu, bölgede çýkmasý
muhtemel olan savaþýn faturasýný
çalýþanlarýn, emeklilerin ve iþsizlerin yani
halkýmýzýn ödeyeceðinin altýný bir kez
daha çizmektedir. Bu savaþýn, bölgede
nesiller boyu sürebilecek bir istikrarsýzlýk
ve bunalým ortamý yaratacaðý öngörü-
süyle “savaþa dur” demeye kararlýdýr.
Mecliste ülkemizi bir savaþa sürüklemek
üzere verilen tezkerenin reddinin
yarattýðý uluslararasý itibarýn daha fazlasý
yeni bir tezkerenin kabulü ile kaybe-
dilecektir. Yeni bir tezkerenin Bakanlar
Kurulu gündemine gelmesi durumunda
Emek Platformu bütünlüðü içersinde
tüm olanaklar seferber edilerek, ülke
genelinde yeniden eylemlilik sürecine
girilecektir. Bu amaçla baþta Emek
Platformu bileþenlerinin planladýklarý
olmak üzere, Emek Platformu'nun ilke
ve hedefleriyle çakýþan tüm savaþ karþýtý
eylemler desteklenecektir.15 Mart’ta
Ýskenderun ve Ýzmir, 21 Mart'ta Koca-
eli'nde gerçekleþtirilecek savaþ karþýtý
mitingler Emek Platformu tarafýndan
desteklenmektedir.

• TBMM komisyonlarýnda tartýþýlan 2003
yýlý bütçe tasarýsýnýn bundan önceki
bütçelerden bir farký yoktur. Bu bütçe
IMF ve Dünya Bankasý dayatmasýyla
hazýrlanmýþtýr. Emek Platformu Baþkan-
lar Kurulu toplantýsýnda, 2003 bütçesinin
çalýþanlarýn yaþam koþullarýný daha da
aðýrlaþtýracaðý, üretime ve istihdama yeni
darbeler vuracaðý, yalnýzca bir borç ve
faiz ödeme bütçesi olduðu vurgulan-
mýþtýr. Bu nedenlerle, Emek Platformu
Alternatif Programý'nýn önemi daha da
ortaya çýkmýþtýr. Tasarýnýn TBMM Genel
Kurulu'na indiði gün, Emek Platformu-
nu oluþturan örgütlerin Baþkanlarý Bütçe
konusundaki alternatif görüþlerini ve
güncelleþtirilmiþ Alternatif Programý,
Güvenpark’ta bir basýn açýklamasýyla
kamuoyuna duyurulacaklardýr. Ayný
gün Baþkanlar TBMM Baþkanlýðýný
ziyaret ederek, Bütçe ile ilgili görüþlerini
ve güncelleþtirilmiþ Alternatif Programý
milletvekillerine ulaþtýracaklardýr.
Eþzamanlý olarak Emek Platformunu
oluþturan örgütlerin yerel bileþenleri
bölgelerinde kitlesel basýn açýklamalarý
ile 2003 bütçesine karþý tepkilerini ve
Emek Platformu Programý doðrultusun-
daki alternatifleri ortaya koyacaklardýr.

• Çalýþma hayatýnda kölelik düzenini
dayatan, sendikal hareketi budayan ve
halkýmýzýn kazanýlmýþ haklarýný gasp
edecek aðýr düzenlemeler içeren Ýþ Yasa
Tasarýsý'na karþý duruþumuza raðmen,
Tasarý iþverenlerin baskýsýyla süratle
yasalaþtýrýlmak istenmektedir. Emek
Platformu bileþeni iþçi örgütlerinin
taleplerinin karþýlanmamasý durumunda
Emek Platformu, iþçi ve kamu çalýþaný
örgütlerinin yapacaðý tüm eylem ve
etkinlere destek verecektir.

• Kamu çalýþanlarýnýn iþ güvencesini
ortadan kaldýrmayý hedefleyen ve esnek
çalýþmayý dayatmak üzere hazýrlanan
Kamu Personel Rejimi ve Yerel
Yönetimler Reformunun istihdamla ilgili
yaptýðý düzenlemelerle ilgili olarak Emek
Platformu bileþenlerinin geliþtireceði
eylem ve etkinlikler de Emek Platformu
tarafýndan desteklenecektir.
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(13 Mart 2003)

Sayýn Recep Tayyip ERDOÐAN
Baþbakan

Sayýn Mehmet Ali ÞAHÝN
Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý

Sayýn Ali BABACAN
Devlet Bakaný

Sayýn Murat BAÞESKÝOÐLU
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný

Ülkemizin 1986-1994 Uruguay Raundu
sonucunda imzalamýþ olduðu Hizmet
Ticareti Genel Anlaþmasýnýn halen
devam etmekte olan ikinci tur
müzakereleri hakkýndaki çeþitli
kaygýlarýmýzý sizinle paylaþmak ve Hazine
Müsteþarlýðý da dahil olmak üzere çeþitli
kaynaklardan edindiðimiz, 1994 yýlý
metnine iliþkin bilgilerin yaný sýra 2000
yýlýnda baþlayan yeni müzakerelerle ilgili
duyumlarýn yanýtlarýný sizden alabilmek
amacýyla yazýyoruz.

Bu baðlamda, diðer pek çok
düzenlemenin yaný sýra, anlaþma
metninde yer alan üye devletlerin “en
çok kayrýlan ülke (MFN) ilkesine sadýk
kalmalarý zorunluluðu” ile liberalizasyon
seviyelerinde negatif bir deðiþiklik
yapmama taahhüdünün, Emek
Platformunun bütün bileþenlerini
doðrudan ilgilendirdiði, sizin de kabul
edeceðiniz bir gerçekliktir. Diðer

yandan, söz konusu ilke (MFN) ile ilgili
olarak alýnmýþ olan istisnalarýn uygulama
süresi 5 yýlý doldurduðunda DTÖ
Hizmetler Ticareti Konseyince
incelemeye alýnacaðý ve bu istisnalarýn
geçerlik süresinin ilkesel olarak 10 yýlý
aþamayacaðý ; “Nitelik koþullarý ve
prosedürleri, teknik standartlar ve lisans
koþullarý”nýn, “hizmet ticareti için
gereksiz engeller oluþturmamasý”nýn
zorunlu olmasý ve nelerin “gereksiz engel”
sayýlýp, nelerin sayýlmayacaðýna iliþkin
hiç bir kriterin belirlenmemiþ olmasý;
anlaþmanýn, Hükümetlerin yalnýzca
ticari amaç dýþýnda ve herhangi bir baþka
hizmet sunucusuyla rekabet etmeksizin
sunduklarý hizmetler haricindeki bütün
sektörlerdeki tüm hizmetleri kapsamasý
dolayýsýyla kamu yararý bulunan eðitim,
saðlýk, ulaþým, enerji ve su hizmetleri gibi
yaþamsal alanlarý da kapsayan yapýsý; biz,
Emek Platformu bileþenlerinin
endiþelerini daha da arttýrmakta ve bu
denli baðlayýcý , kapsamlý bir anlaþmanýn
detaylandýrma sürecine nasýl olup ta
kamu çalýþanlarý ve iþçi sendikalarý da
dahil olmak koþuluyla tüm sosyal
aktörlerin dahil edilmediði sorusunu
yanýtsýz býrakmaktadýr.

Yukarýdaki ön tespitler ýþýðýnda,
belirlemiþ bulunduðumuz aþaðýdaki
sorularýn yanýtlarýný Sayýn
Bakanlýðýnýzdan, teklif ve taahhüt
listelerinin DTÖ’ne sunulacaðý son tarih
olan 31 Mart 2003’ten önce
alabileceðimizi umuyoruz.

1-GATS ve ilgili taahhüt ve
müzakerelerinin, ülkemize bugüne
kadarki katkýsý ne olmuþtur?

2-Türkiye’nin MFN statüsü verdiði ülke/
ler var mýdýr? Varsa, bu ülkeler
hangileridir?

3-Söz konusu bu ülkelerin yatýrým ve
ticaret erbabýna tanýnmýþ olan
ayrýcalýklar nelerdir?

4-Türkiye’nin, 1994 metninin dizayný
sýrasýnda farklý hizmet sektörlerinde
MFN istisnasý olarak aldýðý
derogasyonlar, ikinci tur müzakereler

sonunda (2005 yýlý Ocak ayýndan
itibaren) tamamen kaldýrýlacak mýdýr?
Türkiye delegasyonunun bu konudaki
pozisyonu nedir?

5-GATS Madde 14-Genel Ýstisnalar
(a)’da üye devletlerin, kamu ahlakýnýn
korunmasý veya kamu düzeninin
sürdürülmesi için gerekli olan
düzenlemeleri yapmaya devam
edebilecekleri belirtilirken, bir yandan
bu düzenlemelerin keyfi veya yersiz bir
ayrým veya hizmet ticaretine gizli bir
kýsýtlama oluþturacak þekilde
uygulanamayacaðý, bir yandan da kamu
düzeni istisnasýnýn, sadece toplumun
temel menfaatlerinin gerçek ve yeterli
derecede ciddi tehditlerle karþý karþýya
kaldýðý durumlarda geçerli olabileceði
kýsýtlamalarý getirilerek hükmün
iþlevsizleþtirildiði dikkat çekmektedir.
Toplumun temel menfaatlerinin gerçek
ve yeterli düzeyde ciddi tehditlerle karþý
karþýya olup, olmadýðýna kim/ler ve nasýl
karar vereceklerdir. Anlaþmada
toplumsal çýkarlarýn korunup,
geliþtirilmesiyle ilgili yegane hüküm olan
14-a’nýn da þartlara baðlanarak
iþlevsizleþtirilmesi konusunda
Bakanlýðýnýzýn pozisyonu nasýldýr? Ne tür
çalýþmalar yapýlmaktadýr ?

6-Madde A-II’de “Yabancý hizmet
sunucularý idari kararlara itiraz etme ve
yetkilendirme baþvurularý
reddedildiðinde bilgilendirilme hakkýna
sahiptirler. Belirli taahhütlerin yapýldýðý
bir hizmetin arzýnda yetkilendirme
gerekli olduðunda ve yurtiçi hukuk ve
düzenlemelere göre tam bir baþvuru
yapýldýðý takdirde, sonuca iliþkin
kararlarýn makul bir süre içinde alýnmasý
gerekmektedir” denmektedir. Cezai
müeyyideye baðlanmýþ olan bu maddeye
göre, ya yurt içi düzenlemeler GATS’a
uygun hale getirilerek, ya da aksi
taktirde yabancý yatýrýmcýlarýn yurt içi
düzenlemelerin GATS’a aykýrý olduðu
gerekçesiyle itiraz etmeleri sonucunda
toplum yararý göz ardý edilebilecektir.
Müzakereler dahilinde bu husus dikkate
alýnmakta mýdýr? Bu maddeye iliþkin
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Bakanlýðýnýzýn müzakere pozisyonu
nedir?

7-Yine Madde A-II’de “Ýstek üzerine
yetkili merci baþvuru ile ilgili bilgi vermek
durumundadýr. GATS, bu koþullarýn;
rekabet ve hizmet sunumu kabiliyeti  gibi
objektif ve þeffaf kriterler üzerine
kurulmuþ olmasý, hizmetin kalitesini
temin etmek için gerektiðinden daha
külfetli olmamasý ve lisans prosedürünün
kendi içinde hizmet arzýna kýsýtlama
getirmemesi için ilkeler geliþtirmeye
çalýþmaktadýr.” denmektedir.  Buradaki
temel kriter “rekabet” olduðuna göre,
hizmeti bilfiil verenlerin hak ve
kazanýmlarýnýn korunmasý imkansýz hale
gelmeyecek midir? Baþka bir deyiþle, bu
hüküm, hizmet sektörü yatýrýmcýlarýna,
çalýþanlarýn  sosyal güvenlik katký
paylarýna  katkýda bulunmaktan ya da
yýllýk ücretli izin haklarýný
kullanmalarýndan  þirketlerin rekabet
gücünü zayýflattýðý gerekçesiyle imtina
etme yetkisi vermiþ olmuyor mu? Ayný
madde þirketlerin  yeniden yapýlanma,
teknolojik geliþmeler ve ekonomik kriz
gibi durumlarda “rekabet gücü”
gerekçesini kullanarak sosyal
sorumluluklarýndan kaçma olanaðý
saðlamýyor mu?

8-Mode 2 / Yurtdýþýnda tüketim baþlýðý
altýnda , “bu mode ile listeyi düzenleyen
ülke vatandaþýnýn, listede ifade edilen
hizmeti bizzat yurt dýþýna giderek
saðlayabilip, saðlayamayacaðý ifade
edilmektedir. Bir ülke, vatandaþýnýn yurt
dýþýna çýkýþýný genel anlamda kýsýtlýyorsa,
bu kýsýtlama hizmete özel bir kýsýtlama
olmasa dahi “Kýsýtlama” olarak
addedilmektedir. Örneðin, Türk
vatandaþýnýn turizm hizmetini yurt
dýþýnda almasýna yönelik bir kýsýtlama
mevzuatýmýzda yer almamasýna raðmen,
geçmiþ yýllarda yurt dýþýna çýkýþlarda
ödenmek zorunda olan 100 Dolarlýk
Toplu Konut Fonu ödemesi, ülkemizin
ilk taahhüt listesinde yer almýþtýr.
Ancak, müzakere süreçlerinde bu
uygulama kendileri ile müzakere
masasýna oturulan diðer ülkeler

tarafýndan yurt dýþýna çýkýþý caydýrýcý bir
uygulama olarak eleþtirilmiþ, kendi
hizmetlerini pazarlamaya engel bir tedbir
olarak nitelendirilmiþ ve kaldýrýlmasý
talep edilmiþtir” açýklamasý yer
almaktadýr. Yeniden uygulamaya
konmuþ olan yurt dýþýna çýkýþlarda
ödenmesi gereken Toplu Konut Fonu
katký payý uygulamasýnýn haksýz bir du-
rum yaratýp yaratmadýðý tartýþmasýný bir
yana býrakarak, gerçekte gelir daðýlýmýný
iyileþtirme amacýyla kullanýlabilecek bu
tip uygulamalarýn bile GATS
anlaþmasýna aykýrýlýðýnýn ileri
sürülebilmesi anlaþmanýn boyutlarýnýn
bugünden öngörülemeyeceðini, ancak
pratikte karþýlaþýlacak sorunlarla ve süreç
içinde anlaþýlabileceðini ortaya
koymaktadýr. Gerçekten de Yurt dýþýna
çýkýþ, çoðunlukla turistik ya da ticari
gerekçelerle ve ancak mali olanaklarý
elveren, yüksek gelir gruplarýnýn
kullanabildiði bir imkandýr. Bu gelir
grubundan elde edilen fonlar konut
edindirme, eðitim, istihdamý arttýrma gibi
toplumsal ihtiyaçlarý karþýlamada
kullanýldýðýnda gelir daðýlýmýna bir
ölçüde de olsa adalet kazandýrýlmýþ
olacaktýr. Baþka bir deyiþle, bu tip bir
düzenlemeye karþý çýkmak ülkelerin gelir
daðýlýmý politikalarýna, bozucu yönde
doðrudan müdahale anlamýndadýr.  Bu
gerçekliðe raðmen ve geçmiþe dönük hiç
bir deðerlendirme yapýlmaksýzýn
GATS’ýn ikinci tur müzakerelerine
baþlanmasý ve hatta yeni taahhütlerde
bulunma noktasýna gelinmiþ olmasý,
bilinmeyenler üzerinde yapýlan bir
pazarlýk deðil midir?

9-DTÖ tarafýndan yapýlan yorumda
MFN ilkesinin, sadece hukuki
ayrýmcýlýðý (düzenlemelerden
kaynaklanan ayrýmcýlýk) deðil, fiili
ayrýmcýlýðý (resmi olarak ayrýmcý olmayan
düzenleme ve tedbirlerin
uygulanmasýndan kaynaklanan
ayrýmcýlýk) da yasakladýðý belirtilmiþtir.
Ülkelerdeki yasal mevzuatlar hiç bir
zaman kayýt dýþý sektöre izin vermediði
halde, uygulamada istisnasýz bütün
ülkelerde kayýt dýþý sektör realitesi vardýr.

Bu durumda, GATS ile , yabancý
þirketlere de kayýt dýþý faaliyet gösterme
avantajý mý tanýnacaktýr? Ve pratiðe
kadar inen, aslýnda üye devletin baþka
bir üye devlete saðladýðý istisna ile hiç bir
ilgisi olmayan “uygulamada ayrýmcýlýk”
ilkesi, yalnýzca resmi düzeyde belli
ülkelere tanýnmýþ ayrýcalýklarý
düzenleyen MFN’nin kendi mantýðýna
aykýrý deðil midir?  Ekonomiyi kayýt
altýna almadan Anlaþmayý nasýl
uygulamayý ve vatandaþý hangi araçlarla
koruyabilmeyi öngörüyorsunuz?

10-MFN’nin son derece geniþ tutulan
kapsamý yapýlan tanýmlamada daha net
görülebilmektedir: “Her Üye, bu
Anlaþmada kapsanan bir önlemle ilgili
olarak; herhangi bir diðer Üyenin
hizmetlerine ve hizmet sunucularýna,
diðer bir ülkenin benzer hizmetleri ve
hizmet sunucularýna uygulanandan
daha az kayýrýcý olmayan bir muameleyi,
derhal ve þartsýz olarak uygulayacaktýr.
Bu zorunluluk, belirli bir taahhüt yapýlmýþ
olsun ya da olmasýn, tüm sektörlerde,
hizmet ticaretini etkileyen tüm önlemler
için geçerlidir. En kayýrýcý muamele
DTÖ üyesi olup olmadýðýna
bakýlmaksýzýn bir üçüncü ülkeye
uygulanan en iyi muamele olarak
tanýmlanmaktadýr.” Bu hüküm
gereðince, Endüstri Bölgeleri ile ilgili ikili
anlaþmalar, yatýrýmlarýn karþýlýklý teþvik
anlaþmalarý  ya da Serbest Bölge
uygulamalarý birer örnek teþkil edecek
midir? Baþka bir deyiþle, GATS’a baðlý
olarak yatýrým yapacak yabancý
yatýrýmcýlar vergi, sosyal güvenlik ve
sendikal konularda ciddi kýsýtlamalarýn
söz konusu olduðu serbest bölge
uygulamalarýndaki gibi mi faaliyet
göstereceklerdir? Yatýrýmcýlara böylesi bir
hakkýn tanýnmasý sonucunda
amaçlanan acaba bütün ülkelerin,
dolayýsýyla dünyanýn bir serbest bölge
haline getirilmesi midir?

11-B- Derogasyon Listeleri baþlýðý
altýndaki Madde II nin Muafiyetleri
Hakkýnda Ek’te  “(MFN)
uygulamasýndan muaf tutulmanýn
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þartlarýndan en önemlisi; Derogasyon
Listesine alýnacak olan bir önlemin, en
geç, Anlaþmanýn yürürlüðe girdiði tarihte
listelenmiþ olmasýdýr. DTÖ’nü oluþturan
Anlaþma’nýn yürürlüðe girdiði tarihten
sonra uygulamaya konulacak yeni
muafiyetler için anýlan Ek esas alýnarak
derogasyon almak mümkün
bulunmamaktadýr. Hizmet Ticareti
Konseyi, 5 yýldan fazla süre için kabul
edilen bütün muafiyetleri gözden
geçirecektir. Ýlk gözden geçirme,
DTÖ’nü oluþturan Anlaþma’nýn
yürürlüðe girmesinden (1995) sonraki 5
yýlý geçirmeden yerine getirilecektir. Ýlke
olarak, bu gibi muafiyetler 10 yýllýk süreyi
geçemezler. Her halükarda bunlar,
birbirini izleyen ticareti serbestleþtirme
roundlarýndaki müzakerelere tabi
olacaktýr.” denmektedir. Yukarýda
sayýlan maddeler de dahil olmak üzere
MFN ile ilgili bütün düzenlemeler,
aslýnda GATS anlaþmasýnýn üzerinde
pazarlýk etmenin mümkün olmadýðýný,
bugün bazý istisnai korumalar yapýlabilse
bile, bunlarýn sürdürülebilir
olamayacaðýný ortaya koymuyor mu?
Belirlenen tarihten sonra sürdürülmesi
öngörülen her hangi bir yaptýrým
sözkonusu mudur? Bu konuya iliþkin
Bakanlýðýnýzca yapýlan herhangi bir
çalýþma bulunmakta mýdýr?

12-“GATS’ýn uygulama alaný” baþlýðý
altýnda “GATS prensipleri, üye devlet
hükümetlerinin hangi düzeyde olursa
olsun aldýklarý hizmetler ticaretini
etkileyen önlemlere uygulanabilir.
“Önlem” geniþ bir terim olup, “bir üye
tarafýndan kanun, nizamname, kural,
usul, karar, idari iþlem veya baþka bir
biçimde alýnan önlem”i kapsamaktadýr.
Önlemler, “merkezi, bölgesel veya yerel
hükümetler ve otoriteler” ve “merkezi,
bölgesel veya yerel hükümet otoritesi
tarafýndan devredilen yetkileri kullanan
hükümet dýþý kurumlarýn aldýðý önlemleri
içerir.” denmektedir.  Bu hüküm
uyarýnca, ÇED Raporu hazýrlama ve
düzenleme  kurum ve kuruluþlarý; ÇED
Raporu deðerlendirme kurullarý; Saðlýk
kurumlarýnca verilen raporlar; eðitim

alanýnda, Danýþtay’a öðrenciler
tarafýndan yapýlan itiraz ve baþvurular;
iþçi saðlýðý-iþ güvenliði amacýyla 50 kiþiden
fazla iþçi çalýþtýran iþyerlerinde iþyeri
hekimliði sistemi, vb iliþkin  diðer
düzenlemelerin hizmet ticareti önünde
kýsýtlayýcý engeller olduðu ileri
sürüldüðünde, bu düzenlemeler
kaldýrýlmak zorunda mý olunacaktýr?

13-“2.1 GATS sadece Hükümetler
arasýnda yapýlmýþ bir anlaþma olarak
deðil, öncelikli olarak iþ dünyasý ve
hizmet ihraç etmek, dýþarýda yatýrým
yapmak ve faaliyet göstermek isteyen
özel þirketler yararýna bir enstrüman
olarak deðerlendirilmelidir. 2000 yýlýnda
yapýlacak olan hizmetler
müzakerelerinin gelecek turu, dünya
çapýnda bir liberalizasyon hedefi ile tüm
sektörlerde ticaret ve yatýrým olanaklarý
yaratacaktýr. Ýþ dünyasý her zaman
olduðu gibi aktif olmalý, bu aþamada
Müsteþarlýðýmýzdan bilgilendirilme
taleplerini, isteklerini sürekli ve güncel
tutabilmelidir” cümlesinde GATS’ýn
öncelikli olarak iþ dünyasý ve özel
þirketler yararýna bir enstrüman olarak
tanýmlanmasý, hizmetleri bilfiil
üretenlerin hak ve kazanýmlarý ile ilgili
kaygýlarýmýzý ve anlaþmaya
muhalefetimizi haklý çýkarmaktadýr.
Hizmet üreten emekçiler ile bu
hizmetlerin tüketicisi konumunda olan
ülke halkýnýn, GATS gibi bir anlaþma
sonrasýndaki geleceðine dair görüþleriniz
nelerdir? Tanýmlanan bu aktörler mi
kamusal alaný oluþturmaktadýr?

14-2000 yýlýnda baþlayan yeni GATS
müzakerelerinde sýnýflandýrma (classifi-
cation) ya ilave olarak bir de
salkýmlandýrma (clustering)
yaklaþýmýnýn benimsenmiþ olduðunu
dünyanýn çeþitli ülkelerindeki farklý
demokratik örgütlerden bizlere ulaþan
bilgilerden öðrenmiþ bulunuyoruz.
Salkýmlandýrma anlayýþýnýn Daðýtým,
Çevre, Turizm, Enerji ve Lojistik
hizmetleri ile baðlantýlý (?) tüm alt hizmet
gruplarýnýn da piyasa ekonomisine
açýlmasýný kapsayacaðý Avrupa

Birliði’nin resmi dokümanlarýndan da
anlaþýlmaktadýr. Böylesi bir yaklaþým,
ülkelerin, hiç bir taahhütte
bulunmadýklarý “baðlantýlý” hizmet
alanlarýný da kapsayacak, örneðin turizm
sektörü GATS kapsamýna alýndýðýnda
ulaþým, saðlýk, su ve belediye hizmetleri
ve diðer baðlantýlý hizmetler de piyasaya
açýlacak mýdýr?

15-Tüm sektörleri kapsayan Yatay
Taahhütler (Horizontal commitments)
inde tanýmlanan kýsýtlarýn kaldýrýlmasý
yoluyla, kapsamýnýn geniþletilmekte
olduðu doðru mudur? Bu tip kapsamlý
ve geri dönüþü olmayan (stand still prin-
ciple) taahhütler vermenin tüm sakýnca
ve tehditleri ayrýntýlý olarak düþünülmüþ
ve konunun öznesi durumunda olan tüm
taraflarla görüþülmüþ müdür?

16-Uyuþmazlýklarýn çözümü ile ilgili
olarak “Uyuþmazlýklarýn Halli
Panelinde, konu GATS’dan
kaynaklanan haklar ve yükümlülükler
ýþýðýnda irdelenir. Bu Panelde, aþaðýda
belirtilen iki çeþit durum
gözlemlenmektedir: bir üyenin
yükümlülüklerini veya spesifik
taahhütlerini yerine getirmemesi, bir
önlemin GATS hükümleri ile
çeliþmemesine raðmen, bir Üyenin belirli
bir taahhüt altýnda gerçekleþmesini
umduðu bir faydanýn boþa çýktýðýný veya
zedelendiðini düþünmesi.” denmektedir.
Ancak, bir üye devlet tarafýndan alýnan
bir önlemin, GATS hükümleri ile
çeliþmemesine raðmen, yatýrýmcýlarýn
umutlarýnýn boþa çýktýðýna hükmetmesi
gibi son derece sübjektif, muðlak ve hatta
gerekçesiz þikayetlerin bile DTÖ-
Panel’lerine taþýnabilecek olmasý,
anlaþma hedefini aþan, þirketlerin
kazançlarý uðruna toplumsal kazanýmlarý
yok sayan bir anlayýþtýr. Bakanlýðýnýzýn
bu maddeyle ilgili görüþleri nelerdir?

17-Ülkeler, teklif ve taahhüt listelerini
en son 31 Mart 2003 tarihinde Dünya
Ticaret Örgütü’ne iletmek zorundadýr.
Bu baðlamda, Hükümet hangi
ülkelerden hangi teklifleri almýþ, hangi
ülkelere hangi taahhütlerde bulunmuþ

emek platformu .  emek platformu . emek platformu .  emek platformu .
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