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TMMOB Yönetim Kurulu 

4 Eylül 2004 tarihinde yaptığı 
toplantıda

Van İl Koordinasyon Kurulu Sekre-
terliği’ne İnşaat Mühendisleri Odası 
Van Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Şemsettin Bakır’ın atanmasına, Sek-
reterya hizmetlerinin İnşaat Mühen-
disleri Odası Van Şubesi tarafından 
yürütülmesine, 

Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreterliği’ne İnşaat Mühendisi 
Şeyhmus Karahan’ın atanmasına, 
Sekreterya hizmetlerinin İnşaat 
Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl 
Temsilciliği tarafından yürütülme-
sine,

Kahramanmaraş İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreterliği’ne Makina Mü-
hendisleri Odası Kahramanmaraş İl 
Temsilcisi Lütfi Bilir’in atanmasına, 
Sekreterya hizmetlerinin Makina 
Mühendisleri Odası Kahraman-
maraş İl Temsilciliği tarafından 
yürütülmesine,

İstanbul’da Odalarımızın birimle-
rinin ağaçlandıracağı bir TMMOB 
50.Yıl Hatıra Ormanı oluşturulması 
için yeterli bir alanın Türk Mühen-
dis ve Mimar Odaları Birliği’ne 
tahsis edilmesinin İstanbul Orman 
Bölge Müdürlüğü’nden istenme-
sine,

TMMOB’nin yeni yerinin düzen-
lenmesi ile ilgili oluşturulan ko-
misyonun raporu doğrultusunda 
hazırlanan projenin uygunluğuna 
ve bu projenin uygulanması için 
komisyona yetki ve görev veril-
mesine,

Pamukova’da meydana gelen hız-
landırılmış tren kazası ile ilgili açı-
lan kamu davasına müdahil olma 
başvurusu yapılmasına 

karar verdi.
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TMMOB Ana Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklik Resmi Gazetede Yayınlandı 27
TMMOB 38.Dönem Çalışma Grupları/Komisyonları Çalışmalarına Başladı 28
TMMOB 50.Yılında Çıkarılan Yayınlar 35
Dikili Yaz Okulu 39
Bor Sempozyumu 23-24 Eylül Tarihlerinde Gerçekleştirildi 40
Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Van’da Gerçekleştirildi 41
Orman Kadastrosu Ve 2B Sorunu Sempozyumu İstanbul’da Gerçekleştirildi 42
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TMMOB’NİN 50. YILINDA
GEÇMİŞE BAKIŞI

1. Etkinlik
22 Ekim 2004 Cuma, ANKARA

Yer: ASMMMO Konferans Salonu
Kumrular Cad. No:26 Kızılay - ANKARA

10.00 – 10.15
AÇILIŞ

Mehmet SOĞANCI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

10.15 – 12.15 
I. OTURUM

TMMOB’nin Kuruluş Döneminin 
Siyasal, Ekonomik, İdari Görünümü

Oturum Başkanı
Bülenr TANIK

Katılımcılar
Prof. Dr. Cem EROĞUL 
Prof. Dr. Oktar TÜREL

Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER

13.00 – 15.00

II. OTURUM
Osmanlı Mühendis Mimar Cemiyetinden 

TMMOB’ye Mühendis-Mimar Örgütlenmeleri
Oturum Başkanı

Yavuz ÖNEN

Katılımcılar
Prof. Dr. Feza GÜNERGUN 

Çetin ÜNALIN 
Kaya GÜVENÇ 

15.30 – 17.30 

III. OTURUM 
Meslek Kuruluşları ve TMMOB’nin 

Tarihine İlişkin Değinmeler
Oturum Başkanı
Kaya GÜVENÇ

Katılımcılar
Yrd. Doç. Dr. Yüksel AKKAYA

Tanıl BORA 
Dr. Ahmet ÖNCÜ 

Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK

TMMOB 50. YIL 
ETKİNLİKLERİ

SÜRÜYOR

Yer: Best Western Otel 2000
Bestekar Sok. No:29 Kavaklıdere - ANKARA

13.00 – 18.00

FORUM
Yönetici

Mehmet SOĞANCI

Yöntem
TMMOB tarihine TMMOB içinden Bakış anlayışı ile, 
öncelikle TMMOB’ye bağlı Odalarımızın Başkanlarına 

söz verilecek ve sonrasında TMMOB üyelerine ko-
nuşma hakkı tanınacaktır. Konuşmalar yedi dakika ile 
sınırlı tutulacak, isteyen konuşmacı yazılı metnini de 
iletecektir. Forum konuşmaları basılı hale getirilecektir.

50. YILINDA TMMOB
ÖRGÜTLÜLÜĞÜ

2. Etkinlik
23 Ekim 2004 C.tesi, ANKARA
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17 AĞUSTOS 1999 DOĞU MARMARA DEPREMİNİN ÜZERİNDEN 5 SENE GEÇTİ.

BUGÜN DE 17 AĞUSTOS 1999‘DA OLDUĞU GİBİ 
DEPREMLERE KARŞI HAZIRLIKSIZ DURUMDAYIZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Depremin 5. yılı nedeniyle Kocaeli’nde bir basın top-
lantısı düzenledi. Açıklamada “Bugün de 17 Ağustos 
1999’da olduğu gibi depremlere karşı hazırlıksız bir 
durumda olduğumuzu” belirtildi. Basın açıklaması-
nın ardından Kocaeli İKK Sekreteri Serhat Girgin 
TMMOB İKK tarafından hazırlanan “TMMOB 
Olarak Değerlendirmelerimiz, Önerilerimiz” başlıklı 
raporu sundu.

Kaybettiğimiz insanların ardından psi-
kolojik ve sosyal anlamda yaşamakta 
olduğumuz derin acının ve özlemin, 
afete karşı gerekli önlemlerin alın-
mamış olduğu gerçeği ile birleşerek, 
toplumun tüm unsurlarını ortak bir 
amaç ve işbirliği doğrultusunda güçlü 
bir hareket noktasına götürmesini 
beklerken, parçalanma ve unutuşun 
rehavetinin üzerimize çökmekte olduğu 
görülmektedir.
Uzmanlar, 17 Ağustos 1999 Gölcük 
Depreminden sonra Türkiye’de Dep-
rem etkinliğinin arttığını belirtmekte 
ve ciddi risklerin oluştuğunu ifade 
etmektedirler.
Buna karşın geçen beş yıl süre içinde 
mühendislik-mimarlık ve planlama 
anlamında, Afet Yönetimi açısından 
yeterli düzeye geldik mi?
Genel anlamda değerlendirildiğinde; 
mühendislik açısından istenilen düze-
ye varılamamıştır, Marmara ve çevresi 
yerleşim yerlerindeki okul, hastane ve 
diğer stratejik yapıların, mühendislik 
ölçütlerine uygun biçimde durumları 
belirlenememiştir. Onarım ve güç-
lendirmelerin olmazsa olmaz koşulları 
“Uygulanması zorunlu kurallar” haline 
getirilememiştir. Afet Yönetimi ile 
ilgili önemli gelişmeler sağlanmasına 
karşın, eşgüdüm ve meslek odalarının, 
sivil toplum örgütlerinin planlamalar 
içine katılımında istenilen düzeye va-
rılamamıştır.

Marmara Bölgesi ve özellikle depremi 
daha etkili yaşayan yörelerde ciddi 
psikolojik sorunlar yaşanmaktadır, 
bu konuda etkili bir planlama ve ku-
rumlar arası işbirliği sağlanamamıştır. 
Bu durum gelecek nesilleri yakından 
ilgilendiren öneme sahiptir.

Türkiye geneline bakıldığında, özellikle 
yakın tehlike içinde olan Doğu Anadolu 
Fay Zonu ve çevresinde ciddi önlemler 
alınmamıştır. 17Ağustos Gölcük ve 12 
Kasım Düzce Depremlerinde kazanılan 
deneyimler ve teknik bilgiler bu yöre-
lere taşınamamıştır. Bu durum, yörenin 
özelliklerinden dolayı, bir afet sırasında 
ciddi sosyal sorunlar da yaratabilecek 
potansiyele sahiptir.

Türkiye’nin henüz üzerinde uzlaşılmış 
ve toplumsal mutabakatı sağlanmış 
Deprem Stratejisi yoktur.

İnsan yaşamı için çok önemli bir 
konu olan depremin, gerektiği kadar 
gündemde tutulamamasının en bü-
yük nedeni toplumun algılamasında 
yatmaktadır. Öncelikle depremin bir 
doğa olayı ve merkezinde insan yaşamı 
olduğunu anlamak gerekir.

İmar mevzuatı ile ilgili gerekli düzenle-
meler yapılmadığı gibi ceza hukuku da 
imar suçlarına karşı duyarlı hale getirile-
memiştir. İmar mevzuatı imar suçlarını 
işleyenlere karşı yalnızca para, ya da iş-
ten uzaklaştırma cezaları değil, meslek-

ten uzaklaştırma ve hürriyeti bağlayıcı 
ceza yaptırımlarına bağlanmalıdır.  

Bu ülkenin insanları, özellikle 1950’li 
yıllardan sonra uygulanan politikalarla 
günü birlik yaşayan, bireyci ve kaderci 
yaşam tarzıyla karşı karşıya bırakılmış-
tır.

22 Temmuz ve 11 Ağustos 2004 tarih-
lerindeki Tren Kazaları da son elli yıllık 
yönetim anlayışının iflas ettiğini gözler 
önüne sermiştir.

Acil olarak yapılması gereken, siyasi 
erkin iradesini ortaya koyarak, Üniver-
siteleri, Meslek Odalarını, sivil toplum 
örgütlerini ve ilgili diğer aktörleri bir 
araya getirerek uygulanabilir planlama 
ve örgütlenmeleri yaparak harekete ge-
çilmesidir. Bunları başarabilecek teknik 
beceri, bilgi birikimi ve deneyime sahi-
biz, bunun farkında olmak gerekir.

Olmayan ortak akıldır.

TMMOB’nin mühendislik, mimarlık 
ve şehir planlama alanlarında kendi 
üzerine düşen görev ve sorumluluk-
larını yerine getirmesindeki kararlığı 
sürmektedir.

YAŞADIĞIMIZ FELAKETLERİ 
UNUTMADIK, UNUTTURMA-
YACAĞIZ.   

Mehmet SOĞANCI
Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB KOCAELİ İL KOORDİNASYON KURULU RAPORU

17 AĞUSTOS’UN BEŞİNCİ YILINDA.... TMMOB OLARAK 
DEĞERLENDİRMELERİMİZ, ÖNERİLERİMİZ

17 Ağustos 1999 günü yaşadığımız Marmara Depreminin 
üstünden beş yıl geçti.

Beş yıla karşın, deprem bölgesinde ve ülke genelinde birçok 
soruna hala çözümler üretilemedi.

Marmara Denizinde olası deprem riskinin giderek artmakta 
olduğu bir süreçte, hangi noktadayız ? Durum nedir ? Gelecek 
için ne yapmak gerekir ?

Can Güvenliğinin olduğu yerleşim alanları, barınma ve 
çalışma hakkı temel bir insanlık hakkıdır...

17 Ağustos 1999’dan günümüze kadar geçen süreçte yapı-
ların ve kentsel yaşamın daha güvensiz olduğu gerçeği ile 
karşı karşıyayız. Milyonlarca insan can güvenliğinin olmadığı 
mekanlarda yaşamını sürdürmek zorunda kalmıştır.

Ağır hasarlı yapılara orta hasarlı, orta hasarlılara ise az hasarlı 
olarak raporların düzenlendiği bir süreç yaşanmıştır. Rant 
kaygısı, can kaygısının önüne geçmiş, kamusal görev ve 
sorumluluklar yine  gözardı edilmiştir. Deprem bölgesindeki 
okullar, hastaneler ve diğer kamu yapıları bilimsel olarak 
incelenmemiş, dolayısıyla can güvenliği için gerekli önlem-
ler alınmamıştır.  Fabrikalar, işyerleri ve ticarethanelerde de 
gerekli bilimsel incelemeler yapılmamıştır. 

Örneğin Saraybahçe pilot bölge seçilerek yapılan bir araştır-
mada orta hasarlı binalardan 84’unun onarılmamış ve ağır 
hasarlı olup da yıkımı gerçekleştirilmeyen 26 adet binanın 
olduğu belirlenmiştir.

Bölge genelinde orta hasarlı olup onarılmadığı halde, ağır 
hasarlı olup yıkılmadığı halde, binaların kiralandığı ve in-
sanların buralarda yaşadığı belirlenmiştir.

Ayrıca deprem bölgesindeki insanların ciddi ve gelecek 
kuşaklara yansıyabilecek psikolojik sorunları yaşadıkları 
gözlenmektedir.

Bu bilinen gerçekler karşısında iyimser olmak, alındığı söyle-
nen önlemlere inanmak oldukça zordur. Milyonlarca insan 
kaderiyle baş başa bırakılmış, temel bir insan hakkı olan 
sağlıklı ve güvenli yaşam ortamları yerine, can güvenliğinin 
olmadığı mekanlarda yaşamaya adeta terk edilmiştir. 

Ağır ekonomik kriz koşulları da bölgedeki depremin yarattığı 
olumsuz etkileri arttırmıştır. İşsizlik bölgede yaşayan  halkın 
en temel sorunlarından birisi haline gelmiştir. 

Kocaeli İlinde yer alan ve İlin İdari ve Ticari merkezi niteli-
ğini taşıyan, 2000 hektarlık Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 
Saraybahçe Belediyesince gerçekleştirilen Kentsel Risk 
Analizi I. Etap çalışma sonuçları; afet bölgesinde seçilen bir 
pilot bölgede yaşanmakta olan sorunları ortaya koymaktadır. 
Seçilen pilot bölge içerisinde  yapılan çalışmanın sonuçları, 
afet bölgesinin genel  durumuna da ışık tutmaktadır. Bu 
çalışmanın sonuçlarına göre:
Kocaeli İlinin yüzölçümünün % 4.23’ü üzerinde yerleşim 
alanlarının (konut, ticaret, sanayi, vb.) mevcut olduğu, bu 
yerleşimlerin yaklaşık % 70’ inin İzmit Körfezi çevresinde 
deprem riski yüksek alüvyon dolgu zemin üzerinde yapılan-
dığı ve bölgede ilk kesin tespit verilerine göre 113.586 daire, 
16.620 işyerinin hasar görmüş olduğu belirlenmiştir. 
Hasar gören binaların bulunduğu kesimlerin imar planlarının 
mevcut olduğu ve üst ölçekli planlarının Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığınca ( yada İmar ve İskan Bakanlığı) hazırlanarak 
onaylandığı belirlenmiştir.
Bölgede depremin olumsuz etkilerinin artmasına; artan nüfus 
ve yapılaşma yoğunluğu, yüksek riskli bölgelerde yerleşim, 
hızlı , plana aykırı ve denetimsiz kentleşme / sanayileşme, 
artan teknolojik risklerin neden olduğu belirlenmiştir.
Bölgede mevcut kentsel ve kırsal yerleşim alanlarının ve 
gelişim alanlarının, depremin yanı sıra yangın (sanayi, ti-
cari, konut yangınları, orman yangınları, altyapı ve üstyapı 
sistemlerinden kaynaklanan yangınlar); meteorolojik kökenli 
afetler ( heyelan, zemin çökmesi, kaya düşmesi, su ve meyil 
erozyonu vb.) ve teknolojik kökenli afetlerin de ( zehirli gaz 
sızıntıları, deniz kazaları, kimyevi madde depolama ve üretim 
tesislerinde oluşacak yangınlar, baraj ve köprülerde çöküntü 
vb) tehdidi altında olduğu ve bunlara yönelik bugüne dek 
bölgesel bir çalışmanın yapılmamış olduğu, bu konuda ülkesel 
politikaların belirlenmemiş olduğu saptanmıştır.
Bölgenin deprem- yangın veya  sel- heyelan, zemin çökmesi 
gibi zincirleme afet olaylarına da açık olduğu ve bu yönde 
bir kentsel risk belgeleme çalışmasının yapılmamış olduğu 
belirlenmiştir.
Kocaeli’ni içeren ve fiziki mekan kararlarını yönlendirecek 
strateji ve hedefleri içeren, koruma ve kullanma dengesini 
belirleyen üst ölçekli bir bölge planının bulunmamasının, 
bölgeye yapılan üst ölçekli yatırımların bütüncül bir plan 
anlayışı ve şehircilik ilkeleri dışında, İstanbul İlinin nüfus 
ve sanayi desantralizasyonu, gelişme ve büyüme hedefleri 
kriterinde gerçekleştiği belirlenmiştir.
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İzmit’in toplam konut + işyeri yapı stokunun % 30’unun 
hasar gördüğü, hasarlı konut ve işyerlerinin % 22’sinin ağır 
hasar gördüğü belirlenmiştir. Hasar gören binaların % 68’i 
ve Deprem anında yıkılan binaların % 40’ı Saraybahçe Be-
lediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 

Hasar dağılımları imar planları ile birlikte incelendiğinde; ilk 
imar planı kararlarındaki hatalar, zaman içerisinde yapılan ıs-
lah imar planları, imar afları ile ruhsata bağlanan kaçak yapı-
lar, kat artışları, emsal artışları gibi düzenlemelerin , yapıların 
hasar görmesi ile yakından ilişkili olduğu saptanmıştır.

İzmit’in % 70’inin alüvyon zemin üzerinde yer aldığı, hasarın 
% 86’sının alüvyon yapıda meydana geldiği belirlenmiştir.

Yüksekliği 0- 50 metre olan alanlarda en fazla yıkımın ger-
çekleştiği belirlenmiştir.

Kamu binalarının % 50’sinin hasar gördüğü belirlenmiştir.

İzmit- Saraybahçe Belediye sınırları içerisinde;

a-Ağır hasarlı olduğu halde, Depremden bu yana 5 sene 
geçtiği halde , hala yıkılmamış olan 26 adet bina tespit edil-
miştir. Bu binaların bir kısmında ikamet edildiği belirlenmiş-
tir. Bu konuda Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğüne gerekli 
bildirimde bulunulmasına rağmen, herhangi bir müdahale 
yapılmamıştır.

b-Orta hasarlı olduğu halde hala onarılmamış olan 84 adet 
bina tespit edilmiştir. 116 adet orta hasarlı binanın ise ona-
rımlarının ruhsatsız olarak gerçekleştirildiği ve bu binalarda 
yaşanmakta olunduğu belirlenmiştir

c-Aynı binanın farklı katlarına farklı hasar tespitleri yapıldığı 
belgelenmiştir. Örnek vermek gerekirse; bir binanın beş katı 
orta, altıncı yani en üst katı ağır hasarlı tespit edilmiştir ve 
bu konuda mahkemeye herhangi bir şikayette bulunulma-
dığından, en üst katı yıkılmak suretiyle kullanılmaya devam 
edilmektedir.Benzer şekilde birinci katı ağır, üst katları orta 
hasarlı tespit edilmiş, her hangi bir şikayet olmadığından 
bu hali ile kullanılmakta olan binaların bulunduğu belir-
lenmiştir.

d-Hasar tespit sonuçlarına yapılan itirazların mahkemelerce 
sonuçlanması ile ilk hasar tespitlerinde son derece önemli 
değişikliklerin meydana geldiği anlaşılmıştır. Bakanlıkça, 
depremin hemen ardından , çoğunluğu bu konuda gerekli 
mesleki eğitimi almamış olan kişilere ve gözlemsel olarak 
yaptırılmış olan hasar tespit çalışmalarının sağlıklı olmadığı 
belirlenmiştir.Yapılan incelemeler;ağır hasarlı bina sayısında 
düşüş ve  orta hasarlı bina sayısında artış olduğunu ortaya 
koymaktadır.Bu durum; genel olarak binaların Bakanlıkça 
az- orta ve ağır hasarlı şeklinde nitelendirilmesine ve bunların 
belirlenme kriterlerine karşı duyduğumuz endişelerin yerinde 
olduğunu ortaya koymaktadır. Olası bir deprem karşısında 
orta hasarlı binaların gösterecekleri davranışlar , hasar tes-
pitlerinin Ağır- Orta – Az şeklinde yapılmasının ne kadar 

sağlıklı ve bilimsel olduğunu,can ve mal güvenliğini riske 
sokma pahasına ortaya koyacaktır.

e-Belediyemiz sınırları içerisinde, ağır hasarlı olup yıkılan 
,ancak enkazı 4 senedir halen tam olarak kalkmamış bulunan 
binaların ve 135 adet metruk olarak nitelendirdiğimiz, boş 
ve kullanılmayan, çevresi için de risk ve olumsuzluk yaratan 
binaların bulunduğu alanlar belirlenmiştir. 

f- Metruk olarak belirlediğimiz binaların bir kısmının tescilli 
binalar olup, kullanım dışı kaldığı, hiçbir önlem alınmaksızın 
kaderlerine terk edildiği görülmüştür. Bu binaların korun-
ması ve restorasyonunun büyük maliyetler taşıması nedeni 
ile, Kültür Bakanlığının bu konuda destekleyici tedbirler 
almaması nedeni ile kentimiz için hem risk alanları hem de 
kentsel çöküntü alanları olageldiği görülmüştür. Bilindiği gibi 
İzmit  3000 yıllık bir kent olup, hem antik döneme hem de 
Osmanlı dönemine ait eserler Belediyemiz sınırları içerisinde 
yer almaktadır. Belediye sınırlarımız içerisinde 5 adet sit alanı 
bulunmaktadır. Bu tür alanların ve yapıların tespitlerinin 
Kültür Bakanlığına bildirilerek, Kentsel Koruma, Kentsel 
Rehabilitasyon  ve kentsel yaşama kazandırılmaları konu-
sunda proje konusu edilmesi yönünde, bu konuda gerekli 
kaynağın Belediyemize aktarılması yönünde daha ayrıntılı 
çalışmaların yapılması, gerekli girişimlerde bulunulması 
hedeflenmektedir.

g-Belediye sınırlarımız içerisinde 12 adet Akaryakıt İstas-
yonu, 29 adet fırın , 7  adet tüp gaz satış birimi bulunduğu 
bunların bir bölümünün konut alanları ve konut yapıları 
ile iç içe geçmiş  bir şekilde bulunduğu belirlenmiştir. Bu 
yapıların taşıdıkları yangın vb. risklerin analizlerinin ayrıca 
yapılması gerekmektedir. Bu tür işletmelerin yer seçim kri-
terlerine yönelik standartların ve güvenlik kriterlerinin  İmar 
Mevzuatında tanımlanmaması nedeni ile nasıl bir müdahale 
stratejisi izleneceğinin de araştırılması gerekmektedir.

h-Yapılan inceleme sonucunda 2 ve 3 katlı olup, depremden 
hasar gören betonarme yapıların ya 1950-70 yılları arasında 
inşa edilmiş olan eski yapılar olduğundan, ya da imar affın-
dan yararlanılarak 1980’li yıllarda ruhsat almış olan ve çoğu 
temelsiz olan kaçak yapılar olduğundan hasar gördükleri an-
laşılmıştır. 1985 sonrası inşa edilen ve hasar gören betonarme 
yapıların ise 4-8 kat arası, zemini ticaret olarak kullanılan ve 
taşıyıcı sistemine müdahale edilmiş yapılar , yapı standart-
larını dikkate almadan inşa edilmiş yapılar  olduğundan, ya 
da kooperatif binaları olup, gerekli standartlara aykırı inşa 
edildiğinden zarar gördükleri anlaşılmıştır.

i-Dere yataklarının 1980’li yıllarda imar affından yararlanı-
larak, ıslah imar planları yapılmak suretiyle imara açılması 
sonucunda; bu kesimlerde yüksek hasara rastlanmıştır. Ör-
neğin, Kozluk, Yenidoğan, Serdar , Turgut ve Cedit Mahalle-
lerinde hasarın bu kadar yüksek olma nedeni budur. Aslında 
bu mahalleler genel olarak sağlam yapıya sahip bir jeolojik 
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formasyon üzerinde yer almaktadırlar. Eski dere yataklarında 
yer alan imara açılmış olan bu bölgelerde Kentsel İyileştirme 
ve Kentsel Dönüşüm Projelerinin gerçekleştirilmesi gerektiği 
belirlenmiştir.

j-Depremden hasar görme oranı yüksek olan Karabaş Ma-
hallesinin bir bölümünde , zeminde sağlam kayanın yakın 
olması ve alüvyon alan üzerinde yer alması, bununla birlikte 
yer altı  su seviyesinin de yüksek olması ve dolgu zeminin ge-
çirimsizliği nedeni ile hasar meydana geldiği anlaşılmıştır. Bu 
alana yönelik ayrıntılı çalışmaların yapılması, yer altı  suyunu 
bina temellerinden uzaklaştıracak, drene edecek tedbirlerin 
alınması, yağmur suyu kolektör hattının mutlaka gerçekleş-
tirilmesinin gerektiği,bu hattın inşasında bu konunun da 
dikkate alınması gerektiği belirlenmiştir.

k-Yenimahalle ve Serdar Mahallelerinde Afet İşleri Genel 
Müdürlüğünce onaylanmış olan İzmit Jeolojik-Jeoteknik ve 
Jeofizik Etüt Raporları ve eki haritalarında yer almamakla bir-
likte, zeminde mevcut olan ve gözle de izlenebilen potansiyel 
sel ve heyelan alanlarının varlığı belirlenmiştir. Bu bölgeler-
de yıkım nedeninin de bu durum olduğu düşünülmektedir 
Bu bölgelere yönelik daha ayrıntılı çalışmaların yapılması 
gerekmektedir..Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanan 
son jeolojik, jeoteknik ve jeofizik etüt çalışmalarında dahi 
bu tür eksikliklerin belirlenmiş olması, imar planlarına esas 
olarak hazırlanacak olan yer bilim araştırmalarının standart 
ve kriterlerinin belirlenmesinin yaşamsal önem arz ettiğini 
ortaya koymaktadır. 

l-Bitişik nizamda yapılarda deprem salınımından dolayı özel-
likle köşe binalarda hasar oluştuğu tespit edilmiştir. Karabaş, 
Kemalpaşa ve Ömerağa Mahallelerinde bu nedenle hasar 
gören pek çok bina mevcuttur. Binalarda gerekli deprem 
derz aralıklarının bırakılması kadar, binaların tablo beton 
hizalarının aynı seviyede olmasının da deprem güvenliği 
açısından önem arz ettiği anlaşılmıştır.

m-Bitişik nizamda farklı kat yüksekliklerinin bir arada kulla-
nılmasının, alçak katlı  binalara zarar verdiği anlaşılmıştır.

n-Kentin yüksek kesimlerinde ve kaya zemin üzerinde yer 
alan az katlı yığma ya da betonarme binaların zemin hakim 
titreşim periyodu ile bina titreşim periyodunun çakışmasın-
dan dolayı   hasar gördüğü saptanmıştır.Bu durum; binaların 
kat adedi+hasar ilişkisinin ötesinde zemin durumu+bina 
temel ve yapı sistemi+hasar ilişkisinin ne kadar önemli 
olduğu ortaya koymaktadır.

o-Özellikle eğimli alanlarda, bina temelinin sağlam kayaya 
ya da gerekli önlemler alınarak tek bir jeolojik formasyona 
oturmamış olan binalarda, kademeli temel uygulanan veya 
temeli  iki farklı formasyona oturan binalarda hasar oluştuğu 
belirlenmiştir.

p-Binalarda simetrik olmayan ve standartlara uymayan çık-

maların yapılmasının hasarları arttırdığı görülmüştür. 

q- Binalara sonradan ve ruhsata aykırı olarak yapılan ila-
velerin yıkıma ve hasara neden olduğu belirlenmiştir.

r- Asma katlı binaların daha çok hasar aldığı belirlen-
miştir.

s- Simetrik olmayan binaların daha çok hasar aldığı belir-
lenmiştir. Örneğin Yıldız Blokları.

t- Binaların taşıyıcı sistemlerinin zemin yapısına bağlı 
olarak seçilmemesi nedeniyle hasar meydana geldiği belir-
lenmiştir. Örneğin Körfez Mahallesindeki hasar oranı bu 
yüzden yüksektir.

u- Deprem öncesi imar planlarına esas olarak 1968-70 yıl-
ları arasında hazırlanan jeolojik etüt raporlarında yapı ve 
ikamet için yasaklı bölgeler olarak belirlenmiş ve bu hüküm 
plan kararlarına da aktarılmış, ancak Afet Bölgesi olarak 
ilan edilmemiş ve kamulaştırması yapılmamış olan kesim-
lerde yer alan yapıların hasar gördükleri belirlenmiştir.

v- Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan, D-100 Devlet 
Karayolu  üzerinde bulunan köprülü geçişlerin ve yaya üst  
geçitlerinin ayaklarının hasar görmüş olduğu, ancak bunlara 
yönelik olarak   ilgili kurumlarca hiçbir önlemin alınmadığı 
belirlenmiştir.

Yukarıda sunulan ve deprem bölgesinde yer alan bir beledi-
ye içerisinde yapılan çalışmaların sonuçları dahi; Planlama, 
imar, yapı denetim ve yargı sisteminin bütüncül eksiklik-
lerine açıklık getirmekte, bu bölgede can güvenliğinin ne 
şekilde hiçe sayıldığını ortaya koymaktadır.

Ülkemiz yalnızca deprem afeti riski ile karşı karşıya de-
ğildir.

Ülkemiz, yer aldığı coğrafyanın taşımakta olduğu; heyelan, 
kaya düşmesi, çığ, çökme, erozyon, sel, fırtına, dolu, vb. je-
olojik ve meteorolojik doğal afet türleri yanı sıra teknolojik 
afet türlerinin de tehdidi altındadır.

Yerleşim alanları içerisinden geçmekte olan ve I. ve II sınıf 
Gayri Sıhhi Müesseseler kapsamında yer alan Sanayi Tesis-
leri ile iç içe geçmiş bulunan NATO Boru Hatları, Doğal 
Gaz Boru Hatları , LPG Boru Hatları, yerleşim alanları 
içerisinde hiçbir standarda bağlı olmaksızın kurulan ve 
işletilen Akaryakıt İstasyonları, Tüp Gaz Satış Bayileri, 
vb. oluşumlar, bunların taşımakta olduğu yangın, endüstri 
kazaları, vb riskler ,bu alt yapı tesislerinin yer aldığı bölge-
lerin taşıdıkları deprem riskleri  kentleri patlamaya hazır 
bomba haline getirmekte, kentlerde yaşam güvenliğini 
ortadan kaldırmaktadır.

Marmara Boğazları başta olmak üzere, Karadeniz, Marmara 
ve Ege Denizleri ile Körfezlerinde denetimsiz ve kuralsız 
yürütülmekte olan uluslararası deniz trafiğinin taşıdığı 
kaza, yangın, vb riskler yanında; bu denizlere kontrolsüz-
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ce boşaltılan atıklar, kıyılarda yer alan sanayi kuruluşları ve 
petrol türevleri ile kimyevi madde depoları ve bunlara ait  
işleme- üretme tesisleri, limanlar, deniz altında inşa edilmiş 
olan yakıt platformları ve boru hatları vb. oluşumlar, sanayi 
kuruluşları tarafından eşgüdümsüz ve bütüncül bir yönetim 
modeline bağlı olmaksızın gerçekleştirilen deniz dolguları ve 
tehlikeli madde transferine yönelik özel iskeleler; bunların 
yakın çevresinde yer alan yerleşim alanları ve doğal alanlar   
açısından; çevre kirliliği, can  güvenliği kapsamında, insan ve 
diğer yaşam türleri için pek çok risk taşımaktadırlar.

Bu tür sanayi- depolama- liman vb. tesislerin ve alt yapı 
tesisleri ile ulaşım hatlarının yer aldığı bölgelerin ,deprem 
açısından da risk taşıyor olması, pek çoğunun fay hatları 
üzerinde bulunması; tehlikenin boyutlarını arttırmaktadır.

22 Temmuz ve 11 Ağustos 2004 tarihlerinde affedilmez 
hataların sonucunda meydana gelen Tren Kazaları da afet 
boyutunun hangi noktalara gelebileceğini gösteren en son 
iki örnektir.

Söz konusu oluşumların her biri için mevcut riskler bilimsel 
araştırmalar sonucunda ortaya konulmuş ve tanımlanmış 
olmakla birlikte, bunlara yönelik olarak ciddi önlemler 
alınmamakta olduğu da bilinen bir gerçektir.

17 Ağustos Marmara Depremi ardından ,depremin etkisi ile 
İzmit Körfezinde yaşanmış olan TÜPRAŞ yangını dahi, bu 
konuda gerekli önlemlerin alınması için yeterli olmamıştır.

28 Temmuz 2002 tarihinde, İzmit Körfezi, TÜPRAŞ, İGSAŞ 
gibi sanayi tesisleri ile aynı bölgede yer alan AKÇAGAZ Fir-
masına ait LPG Dolum Tesislerinde bir kara tankerine  dolum 
yapıldığı sırada meydana gelen gaz kaçağının statik elektrik 
ile tutuşması sonucunda oluşan patlama ve buna bağlı olarak 
meydana gelen yangın hakkında TMMOB Makina Mühen-
disleri Odası tarafından yapılan incelemelerin sonuçları, Tek-
nolojik Afetlere yönelik olarak ülkemizdeki standartların ve 
koşulların ne olduğunu ortaya koyar niteliktedir.

Söz konusu rapor incelendiğinde; TÜPRAŞ ‘a 1.5 km. me-
safede bulunan ve Rafineri güvenlik sahasının bitişiğinde 
kurulu olan tesiste toplam 660 m3 ( 300 ton) LPG yanmış-
tır. Yangının çıkış nedeninin, LPG dolum işleminin Tesis 
bekçisi ve tanker şoförü tarafından gerçekleştirilmesi, yani 
güvenlik ve işletme kriterlerinin önemsenmemesi olduğu 
anlaşılmaktadır.

Gelecek için ne yapmak gerekir?

Deprem Konseyi’nin hazırladığı “Deprem Zararlarını 
Azaltma Ulusal Stratejisi” raporuna göre: “Ülkemizde 
1940’ lı yıllardan başlayarak yaşanan hızlı nüfus yığılmaları, 
kentlerin plan dışı büyümesine, doğanın ve tarihsel mirasın 
önemli ölçülerde kaybedilmesine, değerli tarım alanlarının, 
orman, su havzaları ve sel yatakları, doğal dolgu alanları ya 
da heyelan bölgelerinin yapılaşma baskısı altında kalmasına 
yol açmıştır.

Yapılaşmanın denetlenmesi  , bu konudaki yetki-kaynak 
çelişkisi, mevzuat  vb. yaşanan pek çok sorun yanında, 
çıkarılan af yasaları ile de olanaksız hale getirilmiştir. Bu 
tutum, olası tehlikeler karşısında kentlerde yığılan insan ve 
ekonomik değerlerin, güvensiz ortamlarda ve niteliksiz bir 
yapı stoku içinde yüksek riskler üstlenmeleri sonucunu ge-
tirmiştir. Plan ölçeğinde, imar mevzuatının planlamaya esas 
olacak temel veri olan; deprem ve diğer afet tehlikesinin 
belirlenmesi çalışmalarını gözardı etmesi nedeniyle planların 
hazırlanmasında basit ve yüzeysel bir jeolojik etütle yetinil-
mesi , alınan plan kararlarının afete duyarlı olması önünde 
engel teşkil etmiştir.

Yapı ölçeğinde ise, ek imar hakları tanınarak tasarlanandan 
fazla kat ve yüzölçümü elde edilmesi, taşıyıcı sistemlerde 
gelişigüzel değişiklikler yapılması yönünde belediyelere ve 
yetkili diğer kurumlara pek çok baskı yapılmıştır. Bu davra-
nışlara, ruhsatlı yapı stokunda bile görülen malzeme ve işçilik 
yetersizliklerinin de eklenmesiyle güvenlikten uzak, mimarlık 
ve mühendislik teknik ve kültürü açısından yetersiz büyük 
bir yapı stoku oluşmuştur.

Türkiye’de deprem zararlarının aşırı olmasının başlıca nede-
ni, gerek imar ve yer seçimi kararlarında, gerekse yapılaşma 
işlerinde, planlama- projelendirme ve uygulamanın yetersiz 
olması ve denetim yapılmasına olanak verecek koşulların 
bulunmamasıdır. Oysa, deprem ve diğer afet zararlarının azal-
tılmasında en etkili rolü oynayacak önlemler, yapılar, kentsel 
alanlar ve yerleşme bütünü ölçeğinde başvurulacak değer-
lendirmelere dayalı imar kararları içeriğinde yer alır ve bu 
yolla uygulama bulur. Gerek yerleşime yeni açılan alanlarda, 
gerekse yerleşilmiş alanlarda deprem ve diğer afet zararlarını 
azaltma amaçlı çalışma biçimlerinin hemen hepsi doğrudan 
imar etkinlikleri ve mevzuatı kapsamındadır. 

Bu nedenle afet zararlarını azaltmak üzere, kentsel risk 
belirleme ve risk yönetimi konularında teknik yöntemlerin 
geliştirilmesi, bunların imar sistemi ile bütünleştirilmesi, ilgili 
mevzuatta kapsamlı değişikliklerin yapılması ve belediyele-
re kent planlaması görevini bu doğrultuda yürütebilmeleri 
için kaynak, yetkilendirme ve teknik desteklerin verilmesi 
gerekmektedir.

Bugün, deprem ve diğer afet türlerinin tehlikesi altında bu-
lunan tüm yerleşim alanlarında, belediyelerce ve ilgili tüm 
kurum ve kuruluşların da katılımı ile , yerleşim alanlarının 
afet güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak ortak bir prog-
ramın ve kapsamlı bir iş bölümünün  geliştirilmesi zorunluluk 
arz etmektedir. Bu programın, yerleşme ölçeğinde yerbilimsel 
araştırmalara ve kentsel risk belirleme çalışmalarına öncelik 
vermesi, bir özel ana plan  hazırlanması, uygulamalar için 
yaptırım gücünün elde edilmesi ve bu uygulamalar için 
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kaynak sağlama yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 
Bu amaçla ilgili mevzuat düzenlemelerinin de yapılması 
gereklidir.” 
Burada yer alan açıklamalara ek olarak;

Afetlere karşı hazırlıklı olmak, afet öncesi riskleri görmek 
ve bunlara karşı can güvenliğini sağlayacak önlemleri almak 
birincil önceliğe sahiptir. 

Temel insan hakkı ve Anayasal bir hak olan “can güvenliği-
nin olduğu sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı’nın sağlanması 
için:

ÜLKE ÖLÇEĞİNDE: 

1- Afet Yasası değiştirilmeli, çağa ve toplumsal yaşam koşul-
larımıza uygun hale  getirilmelidir.

2- İmar süreci yeniden yapılandırılmalı, toprak hukuku 
ilkeleri, afetlere duyarlılığı öne  çıkaracak şekilde yeniden 
belirlenmelidir.

3- Ceza hukuku ilkeleri, imar ihalelerine karşı duyarlı hale 
getirilmelidir. İmar mevzuatı, imar suçlarını işleyenlere karşı 
yalnızca para, ya da işten uzaklaştırma cezaları değil, mes-
lekten uzaklaştırma ve hürriyeti bağlayıcı ceza yaptırımlarına 
bağlanmalıdır.

4- Devlet Planlama Teşkilatı kanunla kendisine verilen 
görevi yerine getirerek ülke genelinde bölge planlarını, böl-
gesel üretim süreci ve bölgenin taşıdığı afet risklerini dikkate 
alarak yapmalıdır. 

5- İlgili bakanlık çevre düzeni planlarını ülke genelinde 
hayata geçirmelidir. 

6- Belediyeler mevcut yer bilim araştırmaları son teknolojik 
gelişmeler doğrultusunda yeniden yapmalı, bu doğrultuda 
üst ölçekli planlara da uygun olarak ülke genelinde tüm kent 
planları yeni bir anlayışla irdelenmelidir.  

7- Marmara bölgesi başta olmak üzere; Türkiye’nin deprem 
riski altında bulunan Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ege ve 
diğer bölgelerin; 

• Yerleşim alanlarının yapı stoku envanterinin çıkarılarak, 
mevcut yapı stoklarının mühendislik açısından bilimsel ola-
rak elden geçirilmeli,

• Can güvenliğini tehdit eden, yıkılması gereken yapılar 
yıkılmalı,

• Sadece teknik araştırma sonunda belirlenecek yapılar 
güçlendirilmelidir.

• 17 Ağustos Gölcük ve 12 Kasım Düzce depremlerinde 
kazanılan deneyimlerin deprem tehlikesi altında olan diğer 
bölgelerimize taşınması öncelikli öneme sahiptir.

8- Yapı stoku üzerinde yapılan araştırmalara paralel olarak, 

yapıların yer aldığı yerleşim bölgeleri üzerinde de afet riskleri 
başta olmak üzere diğer koşullarda dikkate alınarak; tasfiye, 
iyileştirme, dönüşüm, yenileme ve benzeri sosyal boyutu da  
olan projeler hayata geçirilmelidir. 

9- Sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını güvenceye alacak yeni 
konut ve çalışma alanlarının oluşturulması için insanlığın 
kollektif aklını ve iradi etkinliğini temsil eden planlamayı 
toplumsal yaşamımıza sokacak bir sürece girilmelidir.

10-Bilirkişilik kurumu yeniden ele alınarak, kurumsal dü-
zenleme TMMOB’nin yetki ve sorumluluk alanında bir olgu 
olarak değerlendirilmelidir.

BÖLGE ÖLÇEĞİNDE

1- Okul ve hastaneler başta olmak üzere kamu yapılarının 
depreme karşı güvenli olup olmadıklarının tesbiti için ko-
nunun uzmanı mühendisler tarafından kontrolüne yönelik 
olarak Valilik koordinasyonuyla çalışma başlatılmalı, bu 
çalışmanın içerisinde Üniversiteler, TMMOB’ne bağlı ilgili 
Meslek Odaları ve Belediyelerin yer alması sağlanmalıdır.

2-Deprem bölgesinin önemli bir bölümü için geçerli olan, 
ancak endüstriyel tesislerin özelliği nedeniyle Körfez İlçesi 
öncelikli, bölgenin Olası Endüstriyel Kazalara karşı önlemleri 
gündeme getirilmelidir. Bölgede bulunan LPG Depolama ve 
Dolum Tesisleri gibi tüm endüstriyel tesislerin risk analiz-
lerinin yapılması sağlanmalıdır. Bu tür tesislerin güvenlik 
mesafelerinin taşıdıkları risklere göre yeniden belirlenmesi 
zorunluluktur. Bu mesafeler içersinde yer alan yerleşim alan-
larının kamulaştırılması işleminin finansmanının tesis sahip-
leri tarafından sağlanması, bu alanların Bakanlar Kurul Kararı 
ile afet bölgesi, yapı yasaklı alan ilan etmesi zorunluluktur. Bu 
bölgelerde “ruhsatlı binalarda” yaşamakta olan bölge halkının 
konut için hak sahibi yapılması zorunluluktur.

3- Afet bölgesindeki orta hasarlı olup onarılmayan binaların 
yıkım kararları alınmalıdır. Ağır hasarlı olup halen yıkılmamış 
olan binalar ise bir an önce yıkılmalıdır. Bu binalarda otu-
ranlar hak sahibi sayılmalıdır. Enkazı kaldırılmayan binaların 
tasfiyesi sağlanmalıdır. 

4-Kalıcı konut alanlarındaki sağlık ocağı, okul gibi sosyal 
teknik donatı alanlarının yapımı tamamlanmalıdır.  

5- Depremlerden mağdur olan vatandaşlarımızın barınma-
konut-kira ve çalışma-işsizlik-işyeri konularında desteklen-
melerine yönelik olarak yeniden yapılanma ve kalkınma 
projesi oluşturulmalıdır.

Yukarıda belirtilen çözüm önerileri kapsamında TMMOB’nin, 
mühendislik ve mimarlık alanında kendi üzerine düşen görev 
ve sorumluluğu yerine getirmesindeki kararlılığı sürmekte-
dir. 

 Yaşadığımız Felaketi
Unutmadık! Unutturmayacağız!
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KOCAELİ’DE İKK BİLEŞENLERİ İLE TOPLANTI YAPILDI

Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Kaynak, 
Makina Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Tahsin Akbaba ile Çevre 
Mühendisleri Odası İl Temsilciliğinden 
Oya Tanrısever,  Arzu Turhan, Elekt-
rik Mühendisleri Odası Kocaeli Şube 
Başkanı Erol Sancak ve Yazmanı Ercan 
Gülmez, İnşaat Mühendisleri Odası Ko-
caeli Şube Başkanı Aykut Bozkurt ve 
Saymanı İhsan Ertuğrul, Jeofizik Mü-

17 Ağustos 1999 Gölcük Depreminin 
5. yılında Depremin Unutulmaması, 
Unutturulmaması (Gerekli Derslerin 
Çıkarılmasının Sağlanması) amacıyla 
oluşturulan etkinlik programı kap-
samında 16 Ağustos 2004 tarihinde 
TMMOB Yönetim Kurulu aynı gün 
Kocaeli’ndeki Oda Birimlerinin yöne-
ticileriyle bir araya geldi. Toplantının 
tanışma bölümünden sonra; TMMOB 
Başkanı Mehmet SOĞANCI 38. Dö-
nem Çalışma Programı hakkında bilgi 
verdi. Daha sonra Çalışma Programı 
üzerinde ve bölgedeki TMMOB örgüt-
lülüğü içersindeki çalışmalar hakkında 
karşılıklı olarak görüşmelerle toplantı 
sonlandırıldı.

Kocaeli’nde düzenlenen örgüt top-
lantısına TMMOB II. Başkanı Oğuz 
Gündoğdu, Sayman A. Betül Uyar, 
Yürütme Kurulu Üyeleri Hüseyin 
Yeşil, Ekrem Poyraz, Alaeddin Aras, 

hendisleri Odası Kocaeli Şube Yazmanı 
Nebi Canpolat, Jeoloji Mühendisleri 
Odası Bölge Temsilciliğinden Ferah 
Kuvel, Makina Mühendisleri Odası 
Kocaeli Şube Başkanı Serhat Girgin,  
Yazmanı Çınar Ulusoy ve Saymanı 
Hüseyin Taknuş, Gebze İlçe Temsilci-
liğinden Serhan Ertürk, Mimarlar Odası 
Kocaeli Şube Başkanı Nilgün Akcan ve 
Sayman Okan Boneri katıldılar.

KOCAELİ İKK DEPREMİN YILDÖNÜMÜNDE BİR FORUM 
DÜZENLEDİ

Akşam saatlerinde Kocaeli İl Koordi-
nasyon Kurulu’nun da içerisinde yer 
aldığı örgütlerce düzenlenen “Felakete 
Dönüşen Depremin Yarattığı Sorunlar 
ve Olası Depremlere Hazır Mıyız?” 
konulu forumda TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve 
II. Başkan Oğuz Gündoğdu söz alarak 
görüşlerini bildirdiler. Forumda ayrıca 
Kobe depreminden zarar gören Japon 
konuklarda görüşlerini aktardılar.

İstanbul İ.K.K. Sekreteri Meftun 
Gürdallar, Kocaeli Barosu Başkanı 

Fahri ÖRENGÜL, Kocaeli Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Barbaros TANTAN, 
Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler Odası ve İzmit Merkez 
İlçe Kurultayı Meclis Başkanı Ender 
ŞENOL, Kocaeli Tabip Odası Başkanı 
Işık ELGÜN ve Genel Sekreteri Coşkun 

Ova ŞEYHOĞLU, İzmit Yerel Gündem 
21 Genel Sekreteri Mehmet TOKER, 
Kocaeli Depremzede Derneği Başkanı 
Nurcan TAŞPINAR, İZEYAP Başkanı 
Numan GÜLŞAH, Kocaeli Halkevleri 
ve diğer demokratik kitle örgütlerinden 
yaklaşık 130 kişi katıldı.
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TOPLU GÖRÜŞME MASASINDA 
KAMU EMEKÇİLERİNİN YANINDAYIZ

Kamu çalışanlarına ilişkin başlayan toplu görüşme süreçleri nedeniyle TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı 14 Eylül 2004 tarihinde bir basın açıklaması yaparak kamu çalışanı mühendis, mimar ve şehir plancı-

larının taleplerini kamuoyuna iletti.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikala-
rı Yasası ve ilgili Yönetmelik hükümleri 
uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nca yapılan tespitlere göre, 15 
Temmuz 2004 tarihi itibariyle, çalışan 
toplam 1.564.777 kamu emekçisinin 
787.882 adedi sendika üyesidir. Sen-
dikalaşma oranı % 50,35’dir. Kamu 
Emekçileri Sendikaları Konfederasyo-
nu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendika-
ları Konfederasyonu ve Memur Sendi-
kaları Konfederasyonu, 15 Eylül 2004 
tarihinde Hükümet ile yetkili sendika 
olarak üçüncü kez toplu görüşmelere 
başlayacaklardır. 
IMF ve DB’nın dayattığı politikalar 
ile Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve 
Kamu Personeli Rejimi Kanunu gibi 
tüm toplumun muhalefet ettiği Kanun 
değişikliklerinin gündeme getirildiği bir 
ortamda üçüncü dönem toplu görüşme-
leri başlamaktadır. Sendikaların mali, 
sosyal, özlük istemleri ve çalışma koşul-
ları yanı sıra, demokratik istemlerinin 
de gündeme getirilmesi beklenirken; 
daha taraflar masaya oturmadan IMF 
ve diğer uluslararası kuruluşların istek-
leri doğrultusunda, siyasi iktidarın 2005 
yılı için % 8’den fazla zam vermesinin 
mümkün olmadığını açıklaması, süreci 
baştan tıkamakta ve toplu görüşmeyi 
yine saptırarak, yalnızca ücrete yönelt-
mektedir. Oysa, çalışanların ücretleri 
yanı sıra, çalışma koşullarının tamamı-
nın da toplu sözleşmenin kapsamında 
olması nedeniyle, işe alınma ve işten 
ayrılma usullerine kadar kamudaki 
istihdamın her düzeyinde, sendikalar 
söz ve karar sahibi olmalıdır. 
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendi-
kaları Yasası, toplu sözleşme ve grev 
hakkına yer vermediği gibi, sendika 
üyeliğini darlaştıran, sendikaların iç 

işleyişine müdahale eden, iç çelişkileri 
nedeniyle de uygulamada önemli sorun-
lar yaratan bir yasadır. 2002 ve 2003 
yıllarında gerçekleştirilen toplu görüş-
melerde, siyasi iktidarın emek karşıtı 
siyasi tercihleri ve 4688 Sayılı Yasanın 
sınırlamaları da dikkate alındığında, 
toplu görüşmelerin kamu emekçilerinin 
hakları açısından sağlıklı sonuçlar üre-
temediği görülmektedir. 2003 yılında 
yapılan görüşmelerde siyasi iktidarın 
temsilcileri toplu sözleşmeli, grevli 
sendikal haklar ile siyaset yasağının 
kaldırılması konusunda taahhütte bu-
lunmuş, ancak bu taahhütlerinin gere-
ğini yerine getirmemişlerdir. Demokra-
tikleşme söylemlerinin yoğunlaştığı bir 
dönemde, sendikal hak ve özgürlükler 
sürecinde verdiği mücadele ve savundu-
ğu ilkeler nedeniyle KESK Eğitim-Sen’e 
yönelik açılan kapatma davası da, siyasi 
iktidarın örgütlü topluma bakış açısını 
gözler önüne sermektedir. KESK’in 
başvurusu üzerine ILO Örgütlenme 
Özgürlüğü Komitesi’nin Mart 2003 
tarihli raporunda, “Hükümetten 4688 
sayılı Yasayı, memurların sendika karşıtı 
ayrımcılığa karşı etkin korunması için 
önlemleri de içeren ve 87, 98 ve 151 
sayılı sözleşmelerden doğan yükümlü-
lüklerini yerine getirecek şekilde gerekli 
önlemleri alarak değiştirmesini talep et-
mektedir” denilmektedir. AB’ye uyum 
sürecinde verilen taahhütler 
doğrultusunda hazırlanan yasa 
tasarıları arasında, nedense, 
grevli, toplu sözleşmeli bir 
Sendika Yasası gündeme geti-
rilmemektedir. 
Mesleki, demokratik kitle örgü-
tü olmanın sorumluluğuyla ha-
reket ederek çağdaş, bağımsız, 
demokratik ve sanayileşen bir 
Türkiye özlemiyle, üyelerinin 

sorunlarının toplumun sorunlarından 
ayrılamayacağı bilinciyle, halktan ve 
emekten yana tavır alan, bu doğrul-
tuda politikalar üreten ve mücadele 
veren TMMOB, kamu emekçilerinin 
fiili ve meşru mücadele anlayışından 
aldığı güçle, ortak örgütlenme önün-
deki engelleri kaldırmaya ve örgütlü 
bir çalışma yaşamını egemen kılmaya 
yönelik mücadelesini desteklemeyi aynı 
kararlılıkla sürdürmektedir. 
Bu süreçte TMMOB, Anayasa’nın 
90. maddesinde yapılan değişikliğe de 
dayanarak öncelikle “toplu görüşme” 
masasının “toplu sözleşme” masasına 
çevrilmesini istemekte ve beklemek-
tedir. Çünkü, binlerce mühendisin, 
mimarın, şehir plancısının da çalıştığı 
kamuda, insanca yaşanabilecek koşul-
lar için kamu emekçilerinin pazarlık 
güçlerini artıracak kazanımların ön-
celikle elde edilmesinden başka seçe-
nekleri bulunmamaktadır. Bu nedenle 
TMMOB, anayasal bir hak olan grevli, 
toplu sözleşmeli bir Sendika Yasası için 
mücadele eden kamu emekçilerini des-
teklemeye devam edecektir. 
Küreselleşme; içinde yaşadığımız dö-
neme damgasını vuran kapitalizmin 
çokuluslu şirketler aracılığıyla dünya 
boyutunda kurduğu ekonomik egemen-
liğin son aşamasıdır. Gelişmiş ülkeler, 
mal, hizmet ve sermayeyi ülkeler ara-
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çalışan mühendisler, mimarlar ve şehir 
plancıları da büyük çapta olumsuz ola-
rak etkilenmektedir. Özellikle son on 
yılda sosyal haklar budanmış, ücretler 
azaltılmış, refah düzeyi düşmüş ve en 
üstte yaşayan % 5 oranındaki kesim, 
büyük bir ranta ve sömürü artı değerine 
sahip olmuştur. Yatırım harcamalarının 
% 4 olduğu, faiz harcamalarının ise % 
40 oranıyla bütçenin en büyük payını 
almaya devam ettiği günümüzde, büt-
çe kalemlerinde personel harcamalarına 
ayrılan pay 1992 yılında % 41,74 iken, 
2000 yılından beri % 20 düzeylerine in-
dirilmiştir. Bu süreçte, kamuda çeşitli 
statülerde çalışan mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının ekonomik ve sosyal 
koşulları son yıllarda hızla aşındırılarak 
üretim ve denetim süreçlerindeki ko-
numlarına, üstlendikleri sorumlulukla-
ra ve almış oldukları eğitime uymayan 
bir düzeye geriletilmiştir. 4 kişilik bir 
aile için yoksulluk sınırının yaklaşık 
1.500.000.000 TL, açlık sınırının yak-
laşık 500.000.000 TL, 2004 yılı asgari 
ücret yıl ortalamasının 433.575.000 
TL/Ay, 25 yıllık mühendis-mimar ve 
şehir plancılarının 2004 yılı ortalama 
ücretinin 900.000.000 TL/Ay olduğu 
günümüzde, 15 Eylül 2004 tarihinde 
başlayacak görüşme sürecinde; siyasi 
iktidarı halktan oy isterken söz ver-
diklerini yerine getirmeye, IMF ile 
yapılan anlaşmalara atıfta bulunarak 
devletin maddi olanakları ibaresi altı-
na sığınmamaya, hak edilen tutar bütçe 
büyüklüklerini aşıyor yanıltmacasına ya 
da dışarıda işsizler ordusu var dayatması 
ile sosyal kesimleri karşı karşıya geti-
rerek ortamı germe ve bu durumdan 
yararlanma kolaycılığına kaçma yeri-
ne; milyonlarca kamu emekçisinin ve 
ailelerinin istemlerini yerine getirmeye 
çağırıyoruz. TMMOB olarak, 70.000’i 
kamu emekçisi yaklaşık 250.000 üyemiz 
adına diyoruz ki; 
Kamunun küçültülmesi ve niteliksizleş-
tirilmesine yönelik olarak sürdürülen 
kamu personel harcamalarının aşağı 
çekilmesi politikası durdurulmalı, üye-
lerimizin açlık sınırı ile yoksulluk sınırı 
arasına sıkıştırılmış maaşları insanca 
yaşanabilecek düzeye çıkarılmalıdır. 

sında olağanüstü bir hızla dolaştırarak, 
gelişmekte olan ülkelerin ekonomisini, 
sanayisini ve çalışanlarını büyük çapta 
etkilemekte, politik ve toplumsal den-
geleri bozarak, gelir dağılımını çalışanlar 
aleyhine kötüleştirmektedirler. Spekü-
latif sermayenin, olağanüstü boyut-
lara ulaşarak üretime yönelik-verimli 
sermaye yatırımlarını önlediği, işsizliği 
arttırdığı, neden olduğu ekonomik 
krizlerin yıkıcı etkileri ile çalışanları 
yoksullaştırdığı açıktır. Ülkemizde 
uygulanan ekonomik programın temel 
felsefesini, dünyada yaşanan bu gelişme-
lerden bağımsız olarak değerlendirmek 
mümkün değildir. Türkiye, 1980’li yıl-
lardan itibaren uluslararası sermayenin 
yukarıda sözü edilen istemlerine uygun 
olarak enerjiden haberleşmeye, eğitim-
den sağlığa, tarımdan sosyal güvenliğe 
kadar hemen tüm alanlarda yapısal bir 
değişim programına tabi tutulmaktadır. 
Ülkemizde de giderek artan bir ivmeyle 
sanayi yatırımı azalmakta, işsizlik oranı 
büyümekte, çıkan krizlerin sık ve daya-
nılmaz boyutları, yoksullaşma sürecini 
kronik hale getirmektedir. Son dönem-
lerde ekonomik göstergelerde gözlenen 
iyileşmelerin temelinde üretim, yatırım, 
istihdam ve teknolojik gelişmeler gibi 
nedenler değil; iş gücü üzerindeki bas-
kılar yer almaktadır. 
Bu süreçte, Devletin kendi rakamları 
kamu emekçilerinin yaşadığı yoksul-
laşmayı gizleyememektedir. DPT ve 
Maliye Bakanlığı verilerine göre son 
10 yılda kamu emekçileri % 15 yoksul-
laşmış durumdadır. Türkiye ekonomisi 
kırılgan ve sıcak para akışına dayalı 
yapısı nedeniyle her an yeni krizlere 
gebedir. Bu gibi durumlarda enflasyon 
tahminlemesine yönelik yapılan ücret 
artışları kamu emekçileri açısından 
yüksek kayıplara yol açmaktadır. 
Enflasyon rakamlarının yanıltıcı ol-
duğu, hesaplama yönteminin gerçeği 
tam olarak yansıtamadığı ve yüksek 
ücret gruplarına yapılan artışların 
ücretlerin yüksek olarak görünmesine 
neden olduğu dikkate alındığında, 
ücretlerdeki erime oranının çok daha 
yüksek oranlarda olduğu ortadadır. Bu 
durumdan kamuda ve özel sektörde 

Öncelikle, yaklaşık 450 $’a düşen üc-
retimiz, en az iki katına çıkarılmalıdır. 
Ayrıca, tazminat, sosyal yardım, ek 
ödenek ve harcırahlar gerçekçi oran-
larda belirlenmelidir. Sendikal hakların 
özgürlük alanı genişletilmeli, grevli, top-
lu sözleşmeli bir Sendika Yasası ivedi-
likle çıkarılmalıdır. Çalışanların gerek 
çalışma koşullarında gerekse kamu 
hizmetlerinin yürütülmesinde işyerle-
rinden başlayarak bütün aşamalarda 
sendikaları aracılığıyla söz, karar ve 
yetki sahibi olabilmeleri sağlanmalıdır. 
Bir ülkenin varlığının, ulusal bağımsız-
lığının ön koşulu olan kamusal alanı 
kurum ve kuruluşlarıyla, çalışanlarıyla 
yok etmeyi amaçlayan, Anayasanın 
değiştirilemez ilkeleri arasında yer alan 
“Sosyal Devlet” anlayışını ve varlığını 
işlemez hale getirmeye çalışan “Kamu 
Yönetimi Reformu” çalışmaları durdu-
rulmalıdır. 
Kamudaki istihdam yapısını önemli 
ölçüde değiştirme ve çalışma yaşamı-
nı esnekleştirme ve kuralsızlaştırma 
amacıyla 1.5 milyon kamu emekçisini 
sözleşmeli hale getirerek bir yıllık sözleş-
melerle çalıştırmayı, yıllık izinleri azalt-
mayı, nakil istenilmesine engel olmayı, 
taşeronlaştırmayı yaygınlaştırmayı, 
emeklilik ve sosyal güvenlik hakkını 
ortadan kaldırmayı hedefleyen Kamu 
Personeli Rejimi Yasa Tasarısı derhal 
geri çekilmelidir. Siyasi iktidar sendi-
kaları dışlayan bir tutumla, çalışma ko-
şullarında köklü değişiklikler öngörme 
yerine, iş barışının korunmasını sağla-
malıdır. Kamuda yıllardır yüzdelik zam 
mantığıyla yapılan ücret artışlarına son 
verilerek, aynı işi yapan personel arasın-
daki ücret makasının arasının açılması 
engellenmelidir. Farklı kurumlarda 
çalışan aynı unvana sahip personel ile 
aynı kurumda çalışan farklı statüdeki 
personel arasındaki dengesizlik gide-
rilmelidir. 
Ücret sisteminin çok değişkenli ve kar-
maşık yapısı sadeleştirilmeli ve adil bir 
ücret sistemi yaşama geçirilmelidir. 
Kamu emekçilerinin önündeki siyaset 
yasağı kaldırılmalıdır. 
Siyasi iktidar, uyguladığı baskı, sürgün 
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15 Eylül 2004 günü başlayan toplu 
görüşmelerde talepleri kabul edilme-
yen kamu emekçileri 25 Eylül 2004 
günü Türkiye çapında 81 ilde yaptık-
ları etkinliklerle seslerini duyurmaya 
çalıştılar.

KESK’e bağlı sendikalara üye kamu 
emekçileri alanlarda hükümeti uya-
rarak, taleplerinde ısrarlı olduklarını 
gösterdiler.

Ankara’da Tren Garı önünde toplanan 
kamu emekçileri üzerlerine giydikleri 
“Performans sistemine hayır”, “Sefalet 
ücreti değil, toplusözleşme”, “Siyasi 
kadrolaşmaya hayır” yazılı önlüklerle 
Sıhhiye Meydanı’na yürüdüler. Yü-
rüyüşte, TMMOB pankartı altında 
kitlesel katılım sağlana-
rak, kamu emekçilerine 
destek verildi.

Mitingde konuşan KESK 
Genel Başkanı Sami 
Evren, “Memurların ta-
leplerinin yükü 72 katril-
yon lira” diyen Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Ali 
Şahin’e “Biz içerde hiç 
yüzdelik zamdan bahset-
tik mi? 72 katrilyon diye 
birşey geçti mi?” diye 

ve siyasi kadrolaşmaya derhal son vere-
rek, liyakatı ve birikimi esas alan bir per-
sonel politikası yürütmelidir. Mühendis, 
mimar ve şehir plancılarını yoksulluk 
sınırlarının yarısı bir ücretle yaşamaya 
mahkum eden, meslek onurumuzu yok 
etmeye çalışan IMF ve DB’nin dayattığı 
politikalara son verilmelidir. 
Gelirlerinin büyük kısmı ödediğimiz 
vergilerden oluşan bütçenin içinde kara 
bir delik olarak duran faiz ödemeleri 
konusunda bir düzenleme yapılmalı ve 
bütçede sağlanacak rahatlama ile temel 
kamu hizmetlerine, kamu emekçilerine 
ve yatırıma, sosyal devlet ilkesi gözetile-
rek, daha fazla kaynak aktarılmalıdır. 
Mühendisler, mimarlar ve şehir plancı-
ları ülkenin kalkınmasının ve gelişme-
sinin planlanması, projelendirilmesi, 
projelerin uygulanması, denetimi, işle-
tilmesi, bakımı ile ekonomik yaşamın 
tüm noktalarında etkili olarak yer al-
maktadır ve kalkınmanın ve gelişmenin 
vazgeçilmez unsurlarıdır. 
Mühendisler, mimarlar ve şehir plan-
cıları olarak bizler, üretimden ve sana-
yileşmeden hızla uzaklaşan ülkemizde, 
bilim ve teknoloji politikaları temelinde 
ulusal kalkınma stratejilerinin uygu-
lanmasını, yeniden üretim, yatırım, 
istihdam ve hakça bölüşüm temelinde 
politikalara dönülmesini istiyoruz. 
Bizler, yaşamakta olduğumuz ekonomik 
büyümeden ve artan ulusal gelirden 
bir çalışan olarak hak ettiğimiz payı 
istiyoruz. Biliyoruz ki Ülkemiz, üretim, 
yatırım, planlamaya dayalı büyüme-
kalkınma politikalarının uygulanması 
durumunda, mühendisine, mimarına, 
şehir plancısına, doktoruna, öğretme-
nine, memuruna, işçisine, emeklisine 
hakkı olan ücreti karşılayabilecek 
güçtedir. 
TMMOB, bir yandan üyelerinin eko-
nomik-demokratik istemlerini dile 
getirirken ve özlük haklarını geliştirme 
mücadelesi verirken, bir yandan da, 
bu ülkede, en gerekli alanlarda, her 
toplumsal sorunda taraf olmuş kamu 
emekçilerinin toplu görüşme masa-
sındaki haklı ve gerçekçi istemlerinin 
yanındadır. 

Kamu Emekçisi Hakkını 
Arıyor

sordu. “Bizler sadece insanca yaşaya-
cak ücret istiyoruz” diyen Evren, “IMF 
ile masaya oturmayın. Gelin sosyal bir 
program hazırlayalım” çağrısında bulun-
du. Evren konuşmasının devamında, 
“Üretimden gelen gücümüzü işçilerle 
birlikte genel greve dönüştürürsek, 
IMF de hükümet de gider, halk rahat 
eder.” dedi.

Evren’in konuşması sırasında Türki-
ye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan 
Akyıldız ve sendika yöneticileri ile 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Aksu’da eyleme destek verdiler.

Evren’in konuşmasının ardından Yöne-
tim Kurulu Başkanımız Mehmet Soğan-
cı arka sayfada ki konuşmayı yaptı.
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“Merhaba KESK’liler,

Merhaba bu ülkenin aydınlık yüzlü 
insanları.

Öncelikle TMMOB’nin sevgilerini 
iletiyorum size.

Bu ülkenin mühendislerinin mimarları-
nın şehir plancılarının dostluk mesajla-
rını iletiyorum.

Buraya sizler örgütlenme hakkınıza, ge-
leceğinize ve onurunuza sahip çıkarken, 
bizler sizlere omuz vermeye geldik.

Sesinizin yükselmesi için ses vermeye 
geldik.

Mücadelenize ortak olmaya geldik. Ta-
leplerinizi birlikte haykırmaya geldik.

Sevgili arkadaşlar,

Bugün toplu görüşme salonunun dışın-
daki hayatta, Borsa tavan yapmış, enf-
lasyon  tek haneli rakamlara düşmüş, 
büyüme artmış, zaten Avrupa Birliğine 
de kabul edilmişiz. Ülkemiz günlük gü-
neşlik, hayat toz pembe. Yöneticilerimiz 
böyle söylüyor.

Ama toplu görüşme salonuna geldikle-
rinde ise hayat kara, kapkara. Bunu da 
yöneticilerimiz söylüyor. Bu ne biçim bir 
takiyedir? Bu nebiçim bir anlayıştır?

Salonun dışındaki hayat toz pembe 
ise salonun içinde kamu çalışanlarının 
haklarını niye vermiyorsunuz? Madem 
bu ülke büyüyor, gelirleri artıyor, bunu 
hakça bir şekilde niye paylaştırmıyorsunuz?

Sevgili arkadaşlar

Tabiiki durum böyle değil. Bizler biliyo-
ruz. Hepimiz biliyoruz.

Siyasal iktidar IMF’nin, Dünya Ban-
kasının dayattığı politikaları hayata 
geçirmede kendini görevli görüyor.

Ülkemiz 80’li yıllardan bu yana, 
uluslararası sermayenin istemleri doğ-
rultusunda enerjiden haberleşmeye, 
eğitimden sağlığa, tarımdan sosyal 
güvenliğe kadar hemen tüm alanlarda 
yapısal bir değişim proğramına tabi tu-
tulmaktadır. Giderek artan bir ivmeyle 
sanayi yatırımları azalmakta, işsizlik 
oranı büyümekte, çıkan krizlerin sık 
ve dayanılmaz boyutları yoksullaşma 
sürecini kritik hale getirmektedir.

Bu ülkede bütün bu olayların neden-
leri ve sonuçları, ancak emperyalizmle 
bağımlılık ilişkisinde kolaylıkla anlaşı-
labilir.

Şimdi emperyalizme karşı safları sıklaş-
tırmanın zamanıdır, şimdi kahrolsun 
emperyalizm deme zamanıdır.

Sevgili arkadaşlar

Avrupa Birliğine uyum sürecinde ve-
rilen taahhütler doğrultusunda hazır-
lanan yasa tasarılarında neden grevli, 
toplu sözleşmeli bir sendika yasası 
gündeme getirilmiyor?

Bu değişiklik neden yapılmıyor? Bu nasıl 
bir takiyedir?

Sevgili arkadaşlar

TMMOB, sizlerin, kamu emekçilerinin  
ve örgütünüz KESK’in fiili ve meşru 
mücadele anlayışından aldığı güçle or-
tak örgütlenme önündeki engelleri kal-
dırmaya ve örgütlü bir çalışma yaşamını 
egemen kılmaya yönelik mücadelesinde 
sizlerle omuz omuzadır.

TMMOB, en önde bir insanlık hakkı 
olan grevli toplu sözleşmeli sendika ya-
sası için mücadele eden KESK’le omuz 
omuza olmaya devam edecektir.

Sevgili arkadaşlar

TMMOB bir yandan üyelerinin 
ekonomik ve demokratik istemlerini 
dile getirirken, bunun mücadelesini 
verirken,  öte yandan da  bu ülkede en 
gerekli alanlarda, her toplumsal olayda 
taraf olmuş  kamu emekçilerinin  ve 
onların örgütü KESK’in taleplerinin 
ve mücadelesinin yanındadır.

Sevgili arkadaşlar

Yaşasın KESK ve onun onurlu müca-
delesi diyorum.

Ama hep birlikte şimdi şunu söyleme-
miz gerekiyor.

KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA 
YA HEP BERABER YA HİÇ BİRİ-
MİZ.” dedi.

Miting, Hasan Tatar’ın söylediği türkü-
lerle sona erdi.
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27 Temmuz 2004 Salı
TMMOB Yürütme Kurulu, Gıda Mü-
hendisleri Odası Yönetim Kurulunu 
ziyaret etti. 
Toplantıda TMMOB ve Gıda Mü-
hendisleri Odası çalışmaları üzerine 
görüşme yapıldı.
03 Ağustos 2004 Salı
TMMOB Yürütme Kurulu, Makina 
Mühendisleri Odası Yönetim Kuru-
lunu ziyaret etti. Ziyarette, TMMOB 
Çalışma Programı üzerine görüşmele-
rin yapıldı.
10 Ağustos 2004 Salı
TMMOB Yürütme Kurulu Elektrik 
Mühendisleri Odası Yönetim Kuru-
lunu ziyaret etti. Ziyarette TMMOB 
Çalışma Programı ve enerji alanındaki 
gelişmelerin görüşüldü.

18 Ağustos 2004 Çarşamba
TMMOB Yürütme Kurulu, TMMOB 
Fizik Mühendisleri Odası’nı ziyaret etti. 
Ziyarette, TMMOB Çalışma Progra-
mında yer alan enerji ve nükleer enerji 
ile ilgili gelişmelerin görüşüldü.
24 Ağustos 2004 Salı
TMMOB Yürütme Kurulu, TMMOB 
Maden Mühendisleri Odası’nı ziyaret 
etti. Ziyarette, TMMOB Çalışma 
Programı, Maden Kanunu ve Bergama 
Altın İşletmesindeki son gelişmeler 
görüşüldü.
31 Ağustos 2004 Salı
TMMOB Yürütme Kurulu Şehir Plan-
cıları Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette, 
TMMOB Çalışma Programında yer 
alan şehir plancılığı alanına giren ko-
nular ve örgütlenme sorunları üzerine 
görüşmelerin yapıldı. 

TMMOB’nin yaptığı ziyaretler
14 Eylül 2004 Salı

TMMOB Yürütme Kurulu Çevre 
Mühendisleri Odası’nı ziyaret etti. Zi-
yarette, Odalar arası yetki tartışmaları 
ve yönetmelikler üzerine görüşmelerin 
yapıldı.

17 Eylül 2004 Cuma

TMMOB Başkanı ve Yönetim Kurulu 
üyeleri Gemi Makinaları İşletme Mü-
hendisleri Odası’nı ziyaret etti.

21 Eylül 2004 Salı

TMMOB Yürütme Kurulu Ziraat 
Mühendisleri Odası’nı ziyaret ederek 
görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette 
TMMOB’nin yapacağı etkinlikler ve 
Mühendislik Dekanları Konseyine 
katılım konuları görüşüldü.

TMMOB’ne yapılan ziyaretler  
30 Haziran 2004 Çarşamba
Makina Mühendisleri Odası Zonguldak 
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri  Birliği-
mizi ziyaret etti. 
SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın 
ve SHP Yöneticileri Birliğimizi ziyaret 
etti. 
06 Temmuz 2004 Salı
Elektrik Mühendisleri Odası Genel 
Merkez ve Ankara Şube Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Birliğimizi ziyaret etti. 
29 Temmuz 2004 Perşembe
Mülkiyeliler Birliği Başkanı Ali Çolak 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri Birliğimi-
zi ziyaret etti. Ziyarette iki kuruluş 
arasındaki işbirliği alanları üzerinde 
duruldu.
03 Ağustos 2004 Salı
78’liler Birliği Girişimi’nden Ruşen 
Sümbüloğlu ve Recai Yılmaz Birliği-

mizi ziyaret etti.  Karşılıklı, yapılacak 
miting hakkında bilgi alışverişinde 
bulunuldu.
10 Ağustos 2004 Salı
TMMOB Gemi Makinaleri İşletme 
Mühendisleri Odası Başkanı Süley-
man Savaş, II.Başkanı Feramuz Aşkın 
Birliğimizi ziyaret etti. Ziyarette, Birlik 
Oda ilişkilerinin ve Oda çalışmaları 
görüşüldü. 
31 Ağustos 2004 Salı
TMMOB Orman Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Birliğimizi ziyaret 
etti. 
7 Eylül 2004 Salı 
Fizik Mühendileri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdullah Zararsız ve 
Yönetim Kurulu üyeleri Birliğimizi 
ziyaret etti.
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 

Aksu ve Yönetim Kurulu üyeleri 
Birliğimizi ziyaret etti.
14 Eylül 2004 Salı 
KESK Genel Başkanı Sami Evren ve 
Eğitim – Sen Genel Başkanı Alaaddin 
Dinçer Birliğimizi ziyaret etti. Ziyarette, 
Eğitim – Sen’i kapatma davası ve kamu 
personel rejimi konularında görüş alış-
verişinde bulunuldu.  
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi 
ve Yönetim Kurulu üyeleri Birliğimizi 
ziyaret etti. Ziyarette, iki örgüt arasında 
yapılacak işbirliği konuları görüşüldü. 
28 Eylül 2004 Salı
TTB Merkez Konseyi Başkanı Füsun 
Sayek ve Merkez Konseyi Üyeleri Bir-
liğimizi ziyaret etti. Görüşmede TTB 
Yetkilileri Sağlık Meslek Birlikleri Yasa 
Tasarısındaki gelişmeleri aktardılar ve 
görüş alışverişinde bulunuldu. 
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI 31 Ağustos 2004 tarihinde bir basın 
açıklaması yaparak 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ ‘nü kutladı.

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜNDE KÜRESEL SALDIRIYA KARŞI BARIŞ, 
EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK TALEPLERİMİZİ  HEP BİRLİKTE HAYKIRALIM.
İkinci Dünya Savaşı diye bilinen İkinci Büyük Emperyalist 
Paylaşım Savaşı, 1 Eylül 1939 günü Nazilerin Polonya’yı iş-
galiyle başladı. Ardında elliikimilyon ölü, milyonlarca yaralı, 
sakat ve moloz yığını haline gelmiş kentler ile acı ve gözyaşı 
bıraktı. Mayıs 1945’de son buldu. 

İnsanlık tarihinin bu en acımasız, en kanlı ve en kirli sava-
şının başladığı gün, yani 1 Eylül, Dünya Barış Günü olarak 
kabul edildi.

1 Eylül Dünya Barış Günü  kutlu olsun. 

Bu gün durum ne? İnsanlık bu gün hangi koşullarda, “Dünya 
Barış Günü”nü kutluyor?

“Küreselleşme”, “Entegrasyon”, “Globalleşme” ve “Yeni 
Dünya Düzeni” kelimelerinin bazen tek tek bazen de yan 
yana kullanıldığı günümüzde, aslında; emperyalizm ve ulus-
lararası sermaye bütün dünyayı tek bir sömürü alanı olarak 
görmekte. Yeni Dünya Düzeni ideologları, yirminci yüzyılın 
son yirmi yılından beri, artık her şeyin küresel ilişkilerin bir 
parçası haline geldiğini, dolayısıyla farklı ideolojilerin orta-
dan kalktığını, farklı sınıf çıkarlarının bulunmadığı tezini 
savunmaktalar. Dünyanın bu aşamasında, insanlara; barış, 
demokrasi, katılım, hoşgörü, üretim, birikim ve tüketim dolu, 
çevreye duyarlı, küreselleşmiş yeni bir dünya düzenine gi-
rildiği müjdelendi. Dünyanın, endüstri toplumundan bilgi 
toplumuna, iş gücü ağırlıklı teknolojiden yüksek teknolojiye, 
ulusal ekonomiden dünya ekonomisine, merkezi yönetimden 
yerel yönetime, kurumsal yardımdan kendi kendine yardıma, 
kısıtlı seçeneklerden çok çeşitli seçeneklere doğru hızlı bir 
değişim içinde olduğu ifade edildi.

Ancak, bu süreç de görüldü ki, söylenenlerin aksine; Yeni 
Dünya Düzeni teorilerinin  pratiğe yansımasında güçlü 
kutuplaşmalar, ırkçılık ve milliyetçilik temelinde dünyanın 
hemen her tarafında süre giden savaşlar, katliamlar, işsizlik, 
açlık, saldırı ve savaş, toplumsal yozlaşma ve daha yoğun 
bir sömürü meydana geldi. Çok Taraflı Yatırım Anlaşması, 
Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Toplantıları, Avrupa Birliği, NAFTA vb. gibi 
oluşumlarla küreselleşme ve açık deyişiyle dünyasal sömürü 
söylemlerinin pratikte örgütlenmeye başlandığı bir dönem 
yaşanmaya başladı.

Küreselleşme dünya halklarına; barış, adalet, kardeşlik, öz-
gürlük değil, aksine daha fazla yoksulluk, daha fazla işsizlik, 
daha fazla açlık ve daha fazla savaş getirmiştir. Küreselleşme 
en çıplak haliyle bugün Ortadoğu’dadır, Irak’tadır; küresel-

leşme en çıplak haliyle bugün Türkiye’de emeğin aleyhine 
çıkarılan yasalardadır. 

Bu gün dünyada küresel saldırı iki yönlü işletilmektedir: Bi-
rincisi sermayenin hareket alanını genişletmek için devlet 
yapılarının yeniden düzenlenmesi, ikincisi bu düzenlemeyi 
yapmayan/yapamayan ülkelere açık saldırı. Irak ve Türkiye 
bugün bu işleyişin iki örneğidir. ABD, Irak’ta açık işgalle 
küreselleşme sürecini işletirken, Türkiye yeni yasal düzen-
lemelerle sisteme dahil ediliyor.

Ülkemizde son yasama döneminde de gerçekleştirilen, ger-
çekleştirilmeye çalışılan yasal düzenlemelerin çoğu küresel-
leşmenin gereksinimleri doğrultusundadır. Yapılan, ülkenin 
bütün olarak uluslar arası sermayenin rant alanı haline 
getirilmesinin olanaklarını yaratmaktır. Yapılan emeğe ve 
demokrasiye karşı savaş açmaktır.

Irak’ta sürdürülen emperyalist saldırının başarısı için, daha 
fazla kan ve kandan  beslenecek paradan pay alabilmek 
için üzerine düşeni yerine getirmeye çalışanları uyarıyoruz: 
İstanbul’da toplanan NATO Zirvesi’nden çıkan kararın 
gereği olarak, yaşama geçirmeye çalışacağınız Irak’a asker 
gönderme ya da Ortadoğu’da yaşanacak diğer işgallere ortak 
olma anlayışlarınızı terk ediniz. 

ABD, Ortadoğu’yu önümüzdeki dönemde sorunsuz bir bölge 
olarak görmek ve gereksinimleri doğrultusunda yeniden şe-
killendirmek istemektedir. Kürt sorunu da bu anlamda hem 
Türkiye açısından hem de bölge açısından önemli bir yer tut-
maktadır. Siyasal iktidar da üzerine biçilen role uygun olarak 
bir yandan bazı kültürel hakların tanınması ile bu alandaki 
muhalefeti sistem içi noktalara çekerek ortadan kaldırmaya 
çalışırken, diğer yandan da aynı zamanda gerekli gördüğü 
durumlarda şiddete başvurmaktadır. Bunlar biliniyor. 

BİZ BARIŞ, EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ

Ortadoğu ve Türkiye önümüzdeki dönemde küreselleşmenin 
bütün çıplaklığıyla yaşanacağı alan konumundadır. Irak’ta 
başlatılan savaş bu bölgede uzun dönem devam edecek ve 
çatışmalar sürecektir. Türkiye’nin bu süreçten etkilenmemesi 
olanaksızdır. 

Biz, şiddet ve baskı politikalarında ısrar edenlerin, çok kimlik-
li çok kültürlü bir toplumsal modeli dışlayarak, barışın kalıcı 
hale getirilmesinden kaçınanların, iç ve dış politikada, geri-
lim yaratmaktan medet umanların, demokratikleşmeyi AB 
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ile pazarlıkların sınırında tutup, hak arama 
mücadelesini anti-demokratik olarak gören-
lerin, yasal düzenlemelerdeki gelişmeleri bile 
hayata geçirmeyenlerin, barışın önünde en 
büyük engel olduğunu biliyoruz.

Biz, barışın, demokrasinin ve insan hakla-
rının yerleşmediği bir ülkede emekçilerin 
haklarının korunmasının olanaklı olmadı-
ğını da biliyoruz.

Bugün barıştan yana olmak, emekten ve 
demokrasiden yana bütün güçlerle birlikte 
sermayenin yasalarla, bombalarla dünyada 
emekçilere karşı giriştiği savaşa karşı durmak 
demektir. 

Bugün barıştan yana olmak, siyasal iktidarın 
çıkarmaya çalışacağı  yasalara karşı ‘emek’ten 
yana olmak demektir. 

Bugün barıştan yana olmak, Kürt sorununun 
barışçıl çözümünde ısrarcı olmak demektir. 

Bugün barıştan yana olmak, Irak’ta, Filis-
tin’de yaşanan katliamlara karşı tüm dün-
yadaki barış ve demokrasi güçleri ile birlikte 
yan yana durmaktır. 

Biz, Irak’ta, Filistin’de ve Afganistan’da 
işgalin sona ermesini, savaş suçlularının 
yargılanmasını istiyoruz.

Biz, bütün dünyada ekilen nefret tohumla-
rına, halklar arasında yaratılan düşmanlığa 
karşı barış istiyoruz, bölge halklarıyla dost-
luk ve kardeşlik içinde yaşamak istiyoruz, 
halkların kültürel ve insani haklarına saygı 
gösterilmesini istiyoruz.

Biz, yayılmacı ve teslimiyetçi bir dış politika 
izlemeyen, savaşa, işgale ve talana ortak 
olmayan, demokratik, sosyal hukuk devleti 
niteliğine sahip, kimliği, kültürü, dili, dini, 
mezhebi, görüşü ne olursa olsun, eşit hakla-
ra sahip yurttaşlar olarak yaşayabileceğimiz, 
ülkemizin ve toplumumuzun bir daha savaş 
ve şiddeti yaşamaması için öncelikle demok-
ratikleşmeye yönelik çözümlerin benimsen-
diği, bağımsız, demokratik ve barış içinde bir 
Türkiye istiyoruz.

Evet, biz biliyoruz: Başka bir yaşam mümkün! 
Başka bir dünya mümkün!

Mehmet SOĞANCI
Yönetim Kurulu Başkanı

1 Eylül 
Dünya Barış Günü’nde 
ABD Büyükelçiliği’ne 

siyah çelenk
1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Ankaralı savaş karşıtları, Irak’ı, Afganistan’ı, 
Filistin’i kan gölüne çeviren ABD ve onun işbirlikçilerine öfke yağdırdı. 
KESK Ankara Şubeler Platformu’nun çağrısıyla biraraya gelen ve TMMOB 
Ankara İl Koordinasyon Kurulu’nun da aralarında bulunduğu Ankara’daki 
sendika, meslek ve kitle örgütleri, siyasi parti temsilcileri, dünya barışını 
tehdit eden, Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD’ye öfkelerini, ABD 
Büyükelçiliine siyah çelenk bırakarak gösterdi.
 
Tunus Caddesi’nden büyükelçiliğe yürüyen kitlenin önü Çağdaş Sanatlar 
Merkezi önünde polis barikatı ile kesildi. Bunun üzerine kurum temsilcile-
rinden oluşan bir heyet siyah çelengi elçilik binası önüne bıraktı.

Elçilik önünde bir açıklama yapan KESK Ankara Şubeler Platformu Dö-
nem Sözcüsü Özgür Bozdoğan, 1 Eylül 1939’da faşist Hitler yönetiminin, 
Polonya’yı işgal ettiği o günden bu yana geçen sürede savaşların son bul-
madığına dikkat çekerek, ABD’nin emperyalist çıkarlar uğruna başlattığı 
işgalde binlerce insanın yaşamını yitirdiğini, ancak işgale karşı direnişin 
bitmediğini belirtti.

Açıklamanın ardından topluluk sloganlarla Yüksel Caddesine kadar yü-
rüdü.  
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TMMOB,12 EYLÜL’Ü NEDEN YARGILIYOR?
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu, 
bu dönem karar altına aldığı Çalışma Programında özetle 
aşağıdaki konuları da gündeme getirmişti: 

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

Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası ve IMF gibi örgütlerin 
direktifi ve denetimi altında uygulanan yapısal uyum politi-
kaları ve ekonomik programlar ile ülkemiz kaynakları talan 
edilmekte ve sömürgeleştirilmektedir. Hizmet Ticareti Genel 
Antlaşması (GATS) ile genel olarak bütün kamusal hizmet 
alanları piyasalaştırılarak, hükümetlerin verdiği sınırsız ta-
ahhütlerle ülkemiz yabancı sermayenin istilasına açılmakta; 
özel olarak GATS Antlaşmasında Uzmanlık Gerektiren 
Hizmetler kapsamında değerlendirilen mühendislik mimarlık 
hizmetlerinin de bugün dünya pazarının yüzde 72’sini elinde 
bulunduran 4 büyük emperyalist ülkenin kontrolüne geçmesi 
süreci işlemektedir. Bu nedenle ve yaşanmakta olan bu süreç 
nedeniyle, mühendislerin, mimarların ve şehir plancılarının; 
yaşamımızı ve geleceğimizi planlama süreçlerinden koparılı-
şına karşı mücadelesi önümüzdeki gündemin yine değişmez 
maddelerinden birisi olacaktır.

TMMOB bu sözlerle ülkenin bu gününü tanımlar-
ken, bu günün oluşumunu sağlayan bu ülkenin dünü-
nü anlamak, tanımak ve yorumlamak durumundadır. 
Bu nedenle TMMOB 12 Eylül’ü yargılamaktadır. 

70’li YILLARIN SONLARINDA ÜLKENİN GÖRÜNÜ-
MÜ NASILDI?

70’li yılların son yarısında Türkiye siyasetinde ekonomisine, 
günlük yaşantının her noktasına kadar tarihinin en bunalımlı 
günlerini yaşıyordu. Ekonomi iflastaydı. Döviz yokluğundan 
gerekli girdi malları alınamıyor, dış borçların faizleri bile öde-
nemiyor, temel tüketim malları bulunamıyordu. Dış borçların 
ödenemez hale gelmesinde IMF OECD ve benzeri kuruluşlar, 
ekonomi programlarını iktidarlara dayatıyordu. Emperyalizm, 

yarattığı borç tuzağı ve “istikrar-
lı Türkiye” demogojisi ile ülkeyi 
baskılarına boyun eğme zorunda 
bırakıyordu. Kamu harcamaları-
nın kısılması, sıkı para ve bütçe 
uygulamaları, KİT ürünlerine 
zam, yüksek oranlı devalüas-
yon, maaş ve ücret kısıtlamaları, 
düşük taban fiyatı belirlemeleri 
dayatılan ekonomik istikrar 
programını oluşturuyordu. 24 
Ocak kararları diye bilinen 
“Ekonomik Önlemler Paketi” 
işte bu günlerde gündeme geti-

FAŞİZMİN ADIDIR 12 EYLÜL...
TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı 12 Eylül darbesininin 24. yılında bir Basın Açıklaması yaparak, aradan geçen 24 

yılda 12 Eylül’ün bilançosunu çıkarttı ve sonuçlarını değerlendirdi.
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rildi. IMF’nin de işaret ettiği şekilde ekonomik bunalımın 
yükü bu şekilde emekçi halkın üzerine yıkılacaktı. Siyasetin 
görünümü ise tam anlamıyla bir kriz şeklinde idi. MC hükü-
metlerinden sonra, yükselen halk muhalefetini bastırmanın 
yolu görülerek faşist çeteler ortalığa sürülmüş, işyerleri, okul-
lar, mahalleler ve fabrikalarda teslim alma saldırıları günlük 
olağan işler haline getirilmişti. Devrimci demokrat insanlara, 
aydınlara, gazetecilere, öğrencilere karşı saldırı, cinayet ve 
katliamlar düzenleniyordu. Kahramanmaraş, Çorum ve Ma-
latya’da gerici ayaklanmalar tertipleniyor, mezhep ayrılıkları 
körükleniyor, saldırılarda onlarca insan topluca imha ediliyor, 
binlercesi yaralanıyordu. Öte yandan cana yönelik saldırılar, 
hemen karşıtını yeşertiyor, direnme eğilimlerinin, karşıt ör-
gütlenmelerin oluşumunu beraberinde getiriyordu. Teslim 
olmamaya, direnmeye, muhalefetin örgütlenmesine yönelik 
çabalar da çığ gibi büyüyordu. Sonuçta kentlerin, kasabaların, 
köylerin, mahallelerin, okulların bölündüğü, siyasal cinayet-
lerin ve katliamların gündelik olaylar haline geldiği, bunla-
ra karşı da direnmenin kitleselleştiği bir tabloydu görülen. 

ASLINDA, YAŞANANLAR NASIL ANLAŞILIR HALE 
GELİR?
Bizim gibi ülkelerde özellikle 2. Büyük Emperyalist Payla-
şım Savaşından sonra olan bitenler, ancak emperyalizme 
bağımlılık olgusu ile birlikte anlaşılır hale gelir. Ülkemizin 
önemli tüm sorunlarının ya da önemli olaylarının arkasında 
emperyalizme bağımlılık olgusunun yarattığı nedenler vardır. 
Tarihsel gelişimi içinde, ülke içi dinamikler eliyle, burjuva 
demokratik devrimlerinin yapılamamış olması, sanayi dev-
rimlerinin yapılamaması, aksine, dışa bağımlı nitelik taşıyan 
ekonomi politikaları ile kapitalizmin geliştirilmeye çalışılması, 
emperyalist sömürü ve bağımlılık ilişkisini de beraberinde 
getirmiştir. Sömürü ilişkilerine göre şekil alan yapı sağlıklı 
bir sanayileşme ve kalkınma sağlamadığı gibi, aksine sürekli 
sistem içi ekonomik krizlerin oluşumunu sağlamaktadır. Eko-
nomik krizlerin faturası doğal olarak emekçilere kesilecek ve 
sonuçta siyasi ve toplumsal kriz doğal bir olgu olacaktır. Eko-
nomik anlamda emperyalizme bağımlılıkta, siyasal yapıların 
da bağımlılık ilişkisine girmesi kaçınılmazdır. Bu da bizde ve 
bizim gibi ülkelerde demokrasinin gelişimin de dışa bağımlılı-
ğını gündeme getirmektedir. Demokrasinin gelişememesinin 
de esas nedeni budur. Şimdi olduğu gibi o dönemin de 
büyük emperyalist efendisi Amerika’dır. 12 Eylül ve 12 
Eylül öncesi yaşananlar da ABD emperyalizminin ve 
onların işbirlikçilerinin sömürüye dayalı politikaları-
nın ülkemizde yaşama geçirmeleridir. 12 Eylül, ABD 
emperyalizmin çıkarları doğrultusunda gündeme geti-
rilmiştir. Dışa bağımlılıktan oluşan ve dışa bağımlılıktan 
oluşacak ekonomik krizin halkın omzuna yıkılması için 
gündeme getirilmiştir. Süre giden sömürü düzeninin 
sermaye lehine onarılması yönünde; halkın yükselen 
muhalefetinin bastırılması için gündeme getirilmiştir.

12 EYLÜL’DE NE OLDU?
650.000 kişi gözaltına alındı. 1.683.000 kişi fişlendi. Açılan 
210.000 davada 230.000 kişi yargılandı. 71.000 kişi TCK.’nin 
141, 142 ve 163. maddelerinden, 98.000 kişi “örgüt üyesi 
olmak” suçundan yargılandı. 23.000 kişiye 0-1 yıl, 10.700 
kişiye 1-5 yıl, 6.100 kişiye 5-10 yıl, 2.390 kişiye 10-20 yıl, 939 
kişiye 20 yılın üzerinde ve 630 kişiye ömür boyu hapis cezası 
verildi. 7.000 kişi için idam cezası istendi. 517 kişiye idam 
cezası verildi. İdamları istenen 259 kişinin dosyası Meclis’e 
gönderildi. İdam cezası verilenlerden 50’si asıldı. 388.000 kişi-
ye pasaport verilmedi. 30.000 kişi “sakıncalı olduğu için işten 
atıldı. 14.000 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı. 30.000 kişi “siyasi 
mülteci” olarak yurtdışına gitti. 300 kişi kuşkulu bir şekilde 
öldü. 171 kişinin “işkenceden öldüğü” belgelendi. 14 kişi açlık 
grevinde öldü. 16 kişi “kaçarken” vuruldu. 95 kişi çatışmada 
öldü. 73 kişiye “doğal ölüm raporu” verildi. 43 kişinin “intihar 
ettiği” bildirildi. Cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamını yi-
tirdi.. 937 film “sakıncalı” bulunduğu için yasaklandı. 23.677 
derneğin faaliyeti durduruldu. 400 gazeteci için toplam 
4.000 yıl hapis cezası istendi. 40 ton gazete ve dergi yakıldı.

12 EYLÜL NE DEMEK?
24 Ocak kararlarının uygulanmaya sokulması demek. IMF 
demek, Dünya Bankası demek. İnsanımızın tümüyle teslim 
alınması demek. Onların çocuklarının işi bitirmesi demek. 
İşkence demek, tecavüz demek, hapishane demek, baskı de-
mek, zor kullanmak demek. DAL demek, Mamak demek, 
Metris demek, Diyarbakır ceza evi demek. Asmayalım da bes-
leyelim mi demek. 12 Eylül hukukunun yaratılması demek.

SONUÇ YERİNE,
Ya gene “Şairin de dediği gibi, demeğe de dilim var-
mıyor ama, kabahatin çoğu senin be, canım kar-
deşim.” denilecek, ya da “12 Eylül yargılanmalıdır” 
sözünün gerekleri hep birlikte yerine getirilecek.

Mehmet SOĞANCI
Yönetim Kurulu Başkanı
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12 Eylül 1980 askeri darbesinin 24.yıl-
dönümünde, darbeciler Ankara’da dev-
rim şehitlerinin fotoğraflarını taşıyan 
binlerce kişi tarafından lanetlendi. 

78’liler Girişimi tarafından organize 
edilen ve TMMOB’nin de aralarında 
bulunduğu çok sayıda örgüt tarafından 
desteklenen mitinge TMMOB pankartı 
altında kitlesel katılım sağlandı.

Gar önünde toplanan yaklaşık 5 bin 
kişi “Darbeciler halka hesap verecek” 
sloganlarıyla Abdi İpekçi Parkı’na kadar 
yürüdü. Topluluk muhtıranın okundu-
ğu Ankara Radyosu önüne geldiğinde, 
Demokrasi Bildirsesi okunarak, binaya 
kırmızı karanfiller bırakıldı. Bildirgede, 
cuntacıların muhtırasının o dönemde 
yaşananları unutturmak üzerine ha-
zırlandığı vurgulandı. Bildirgede dar-
becilerin yarglanması ile demokratik 
talepler yer aldı.

Mitingde konuşan 78’liler Girişimi Söz-
cüsü Ruşen Sümbüloğlu, 12 Eylül’ün yol 
açtığı yıkıma dikkat çekerek, 12 Eylül 
düzeninin bugünlere taşındığına işaret 
etti. 12 Eylül darbecilerinden hesap sor-

manın alanda fotorafı taşınan insanla-
rın bir vasiyeti de olduğunu kaydeden 
Sümbüloğlu, “Gün tavır günüdür. Ya 
susacağız, seyirci kalacağız, ödediğimiz 
onca bedelin daha beterini yeniden 
ödeyeceğiz” dedi.

KESK Genel Başkanı Sami Evren ise 
mitingde fotoğrafları taşınan devrim-
cilerin alnı açık, başı dik baktığını ve 
hala aralarında olduğunu vurguladı. 
DİSK Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün 
de darbecilerin yargılanması için bir ateş 
tutuşturduklarını ve büyüteceklerini 
dile getirdi.

Halkevleri Genel Başkanı Abdullah 
Aydın da er ya da geç barbecilerden he-
sap sorulacağını söyledi. Yazar Muzaffer 
İlhan Erdost ise “Onları geri istiyoruz 
onları. Geri gelmeyecek onlar biliyoruz 
ama istiyoruz onları” dedi. İHD Genel 
Başkanı Hüsnü Öndül de darbecilerin 
yargılanması için daha çok emek har-
canması gerektiğini ifade etti.

Miting, Ahu Sağlam ve Gülay Ak-
gün’ün söylediği türkü ve marşlarla 
sona erdi. 

12 Eylül’ün Yıldönümünde 

Darbecilere 
Öfke Yağdı 

EĞİTİM SEN 

KAZANDI
Tüzüğünde yer alan “Toplumun bütün 
bireylerinin, temel insan hakları ve öz-
gürlükleri doğrultusunda demokratik, 
laik, bilimsel ve parasız eğitim görme-
sini, bireylerin anadillerinde öğrenim 
görmesini ve kültürlerini geliştirmesini 
savunur.” ifadesi nedeniyle Eğitim Sen 
hakkında açılan kapatma davasının 15 
Eylül 2004 tarihinde Ankara 2.İş Mah-
kemesi’nde görülen ikinci duruşmasın-
da davanın reddine karar verildi.

Davayı KESK Genel Başkanı Sami Ev-
ren, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, DİSK Genel Başkanı 
Süleyman Çelebi uluslararası sendikala-
rın temsilcilerinin de aralarında bulun-
duğu kalabalık bir grup izledi. 

Duruşma sırasında adliye önünde bek-
leyen kamu emekçileri, siyasi parti ve 
kitle örgütü temsilcileri dava sonucu-
nu “Direne direne kazandık” sloganıyla 
karşıladı.

Duruşmadan çıkan Eğitim Sen yö-
neticileri ve diğer örgüt temsilcileri 
Adliye önünde kendilerini bekleyen 
kamu emekçilerine seslendiler. Eğitim 
Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer 
ve KESK Genel Başkanı Sami Evren, 
bilimsel, demokratik eğitim talebinin 
haklılığını bir kez daha kanıtladığını 
söylediler. Ayrıca TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve 
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi 
de birer konuşma yaparak dayanışma 
mesajlarını ilettiler.
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BASINA VE KAMUOYUNA;

16 Eylül 2004 tarihinde Zonguldak’ta 
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 
Genel Müdürlüğü Üzülmez Müesse-
sesi Asma-Dilaver İşletme Müdürü 
Maden Mühendisi Avni CİNEL işye-
rinde hain bir saldırıda yaşamına yitirdi. 

Sevgili arkadaşımız bugüne kadar 
defalarca disiplinsizlik ve işe gelmeme 
vb nedenlerle iki kez iş akti feshedi-
len, ama arkasındaki politik güç ve 
gruplara dayanarak kendini yeniden 
işe aldırtabilen, son olarakda 70 gün 
önce üçüncü kez iş akdi feshedilen 
bir saldırgan tarafından katledilmiştir.

Mühendislerin aldığı eğitim sonucu 
beyninde taşıdığı mühendislik ve 
bilimi yaşama geçirmedeki dayanağı 
birlikte çalıştıkları işçilerdir. Dola-
yısıyla da TTK’nda çalışan maden 
mühendislerinin mühendislik ve 
madencilik bilimini yaşama geçirme-
deki tek dayanağı maden işçisidir. Bu 
nedenle maden mühendisi ile maden 
işçisi arasındaki sevgi ve saygı, bilimi 
ve bilimin hayata uygulayıcısı emeğe 
bağlıdır. Bu bağ, TTK’nu, yani demir-

çelik sektörünün tek enerji kaynağı 
taşkömürü işletmesini üretken, ülkenin 
geleceğini aydınlatan bir hale getirir. 

Ama ne var ki, siyasi iktidarların özellik-
le de son 20 yılda izlemiş olduğu özelleş-
tirme, taşeronlaştırma, kuralsızlaştırma, 
sosyal devleti ortadan kaldırma, çalışan-
ları karşı karşıya getirme politikaları ve 
politik çıkarları için, grupsal çıkarları 
için, bireysel çıkarları için ve hatta 
günlük ve anlık çıkarları için koşanlar 
bu bağı koparmış, yok etmiş ve daha 
da ileri boyutuyla TTK’nu, tahrip etmiş 
üretemez işleyemez hale getirmişlerdir.

Doğaldır ki böyle bir ortamın yara-
tılması doğrultusundaki gücü ve des-
teği siyasi iktidarlardan almışlardır. 

TKK’nda yaratılan bu tahribata ve 
ortama karşı çıkan, kamu hizmeti 
yapan, kamusal bir alanı savunan, 
mücadele eden mühendisler kurumda 
ve bağlı bölgelerinde tehditlere ve so-
kak ortasında saldırılara uğramışlardır. 

Bu son olayda yitirdiğimiz ve sevilen, 
sayılan, meslek ilkelerine sadık, ülkesini 
seven ve kalkınması için uğraş veren 

bir kişi olarak tanınan Avni CİNEL ar-
kadaşımız yaratılan böyle bir ortamda 
katledilmiştir.

Dolayısıyla bu olayı “adi bir adli vaka” 
olarak görmüyoruz ve takipçisi olacağız.
 
Bir maden emekçisi, işçisi olan maden 
mühendisinin beyninde taşıdığı mühen-
dislik ve madencilik bilimi, yine bir işçi 
olan maden işçisinin emeği ile üretilen 
değerlerden çalan, yaslandığı politik ve 
grupsal güçlerden aldığı destekle işçiler 
üzerinde bile baskı unsuru olan bu asa-
lakların ve yaratılan ortamın ortadan 
kaldırılması doğru bir mücadele çizgisini 
izlemeyi zorunlu kılmaktadır. TMMOB 
böyle bir çizgi izlemede kararlıdır.

Bu doğrultuda, yaratılan böyle bir 
ortama son vermek üzere emekten 
yana örgütleri mücadeleye çağırıyoruz.

Emeği ile geçinen mühendis ve işçiler 
arasındaki kopan sevgi ve saygıya da-
yalı bağların kurularak mühendislik 
ve madencilik bilimin uygulanma-
sının önündeki engeller kaldırılın-
caya kadar mücadelemiz sürecektir.

Saldırıyı şiddetle kınıyor, Maden Mü-
hendisleri Odamıza, maden mühen-
dislerine ve madencilik topluluğuna 
başsağlığı diliyoruz.

M.Fikret ÖZBİLGİN
Genel Sekreter

ZONGULDAK’TA TÜRKİYE 
TAŞKÖMÜRÜ KURUMU’NDA 
MADEN MÜHENDİSİ AVNİ 
CİNEL’İN KATLEDİLMESİNİN 

SORUMLULARI EMEĞE SAYGI VE 
SEVGİYİ KOPARAN ORTAMLARI 

YARATANLARDIR!

16 Eylül 2004 tarihinde Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 
Genel Müdürlüğü Üzülmez Müessesesi Asma-Dilaver İşletme Müdürü Maden 
Mühendisi Avni CİNEL’in işyerinde öldürülmesi üzerine TMMOB Genel Sek-
reteri M. Fikret Özbilgin bir Basın Açıklaması yaparak hain saldırıyı kınadı.
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KASTAMONU KÜRE’DE MADEN FACİASI 

Kastamonu’nun Küre İlçesi’nde iş-
letilmekte olan Aşıköy yeraltı bakır 
ocağında, 8 Eylül 2004 tarihinde mey-
dana gelen kaza sonucu, biri Maden 
Mühendisi olmak üzere 19 çalışan 
yaşamını yitirmiştir. 

Kazanın olduğu Küre bakır işletmesi; 
bakır cevherinin işlenerek, bakır ve 
pirit konsantresi üretmek amacıyla 
1959 yılında Etibank’a bağlı olarak ku-
rulmuştur. 1998 yılında Eti Bakır AŞ 
adını alan işletme, 2000 yılında 2000/63 
sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kara-
rıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na 
devredilmiştir. Türkiye’nin üçüncü bü-
yük bakır rezervine sahip olan işletmede 
2003 yılında toplam 700,000 ton tüve-
nan cevher üretimi yapılmıştır. 

İşletme, Özelleştirme Yüksek Kuru-
lu’nun 2 Nisan 2004 tarih ve 2004/
23 sayılı kararıyla Karadeniz Bakır 
İşletmeleri’ne ait Samsun Bakır İzabe 
Tesisleriyle birlikte 33.000.000 ABD 
Doları bedel karşılığı CE-KA İnşaat 
Makine Madencilik Petrolcülük Tu-
rizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne 
satılmıştır. 

Kazanın olduğu ocakta, üretim STFA 
Firması tarafından yapılmaktadır. Söz 
konusu firma, bakır üretimi işini Eti Ba-
kır AŞ’den Yap-İşlet-Devret yöntemiyle 
10 yıllığına almış olup, işletmenin satı-
şından sonra da bu faaliyetini CE-KA 
İnşaat Firması adına sürdürmektedir. 

Söz konusu ocak, zorlu çalışma ko-
şullarına sahiptir. Üretim, yüzeyden 
yaklaşık 150 metre derinde yapılmak-
tadır. Bakır üretimi yapılan yerlere yer 
altı galerileri, eğik ve dik kuyular ile 
ulaşılmakta, cevher, bu yollar boyunca 
tesis edilen bantlar vasıtasıyla yeryüzü-
ne çıkarılmaktadır. Çalışma ortamları, 
kaza olasılığı bakımından büyük riskler 
taşımaktadır. 

Kaza, cevherin nakledildiği 150 metre 

uzunluğundaki dikey bandın tutuşması 
nedeniyle oluşmuş, yangın daha sonra 
yaklaşık 900 metre uzunluğunda yatay 
ve dikey yönlerde tesis edilmiş nakliyat 
sistemindeki bantlara da sirayet etmiş-
tir. Bantların yanması ile açığa çıkan 
karbonmonoksit ve diğer zararlı gazlar 
çalışanların zehirlenerek ölmelerine 
ya da yaralanmalarına sebebiyet ver-
miştir. 

Kazadan sonra, Odamız yöneticileri 
tarafından Küre’ye gidilerek olay 
hakkında inceleme ve araştırmalar ya-
pılmış ve aşağıdaki bulgu ve sonuçlara 
ulaşılmıştır: 

1) Yeraltı işletmeciliği yapılması ve 
yanıcı özellikte sülfürlü cevher ihtiva 
etmesi bakımından ocak yüksek risk 
içermektedir. Firmanın, ocak ile ilgili 
yaptığı risk değerlendirmesinin yeter-
siz olduğu anlaşılmaktadır. Ocağın, 
gerek cevher yapısının gerekse lastik 
bant sisteminin yangın riski taşıdığı 
şüphesizdir. Buna uygun önlemlerin 
alınması, yanma riski daha düşük 
bant kullanımı ve ferdi koruyucu gaz 
maskelerinin bulundurulması bu ocak 
için gereklidir. Yine, daha etkin bir ha-
berleşme sistemi ile izleme ve kontrol 
sistemlerinin kurulmuş olması gereği 
bulunmaktadır. 

Yine, yılda 300.000 ton bakır cevheri 
üretim kapasitesi olan bu büyüklükte 
bir yeraltı ocağının acil kurtarma plan 
ve ekiplerinin de olayda yetersiz kalması 
düşündürücüdür. 

2) Madencilik, doğası gereği içerdiği 
riskler nedeni ile özellik arz eden, bilgi, 
deneyim, uzmanlık ve sürekli denetimi 
gerektiren dünyanın en ağır iş kolla-
rından birisidir. Söz konusu deneyim 
ve uzmanlık, uzun yıllar hatta nesiller 
gerektirmektedir. Son 25 yıldır devletin 
küçültülmesi, kamunun faaliyet alanı-
nın daraltılması ile iktisadi etkinlik ve 

verimliliğin sağlanacağı savı ile uygu-
lanılmaya çalışılan girişimler sonucu, 
ülkemiz madencilik sektörü yarı yarıya 
küçültüldüğü gibi, nesillerin bilgi ve de-
neyim birikimi de darmadağın edilmiş, 
edilmektedir. 

Bir yandan ülkemiz madencilik ku-
ruluşlarındaki mevcut birikimin yok 
edilerek, madencilik üretimlerinin 
yetersiz, donanımsız ve deneyimsiz kişi 
ve kuruluşlara bırakılması, bu yapılırken 
diğer yandan kamusal denetimin iyice 
gevşetilmesi böylesi kazaların kaçınıl-
maz olmasına neden olmaktadır. 

3) Daha önce sektörümüzde meydana 
gelen pek çok kaza gibi, bu olayın da 
sahibi ve sorumluları, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’dır. 

Madencilik sektöründe kamu denetimi 
yeterince sağlanamamaktadır. Sektörün 
özelliği göz önüne alınarak kapsamlı bir 
risk haritasının söz konusu Bakanlıklar-
ca hazırlanması ve denetimlerin buna 
göre yapılması gerekmektedir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından çıkarılan yeni İş Kanunu ve 
ilgili yönetmelikleri, madencilik sektö-
ründe etkin denetlemenin yapılabilmesi 
bakımından son derece yetersizdir ve 
ciddi sakıncalar içermektedir. Söz ko-
nusu mevzuat, yeniden gözden geçirile-
rek madencilik sektörünün özellik arz 
eden sorunları da göz önüne alınarak 
yeniden düzenlenmelidir. Yine, Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da, 
denetim elemanı olarak yararlanacağı 
Maden Mühendisi kadrolarını artırmak 
durumundadır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
madencilikten sorumlu birimi Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü’ne, yasa ile, 
“madencilik faaliyetlerinin iş güvenliği 
ve işçi sağlığı ilkelerine uygun yürütül-
mesini takip etme” görevi de verilmiştir. 

Küre’de meydana gelen maden faciası sonucu birisi maden mühendisi olmak üzere 19 kişinin yaşamaını 
yitirmesi üzerine, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olay yerinde incelemeler yaparak 
10 Eylül 2004 tarihinde aşağıdaki basın açıklamasını yaptı.
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Bununla beraber, söz konusu 
Genel Müdürlüğün 150 civa-
rında personeli ile 24.000’in 
üzerindeki maden ruhsatını 
yeterince takip edebilmesi 
mümkün değildir. Bu kuru-
luş, madencilik sektörünün 
ihtiyaçlarına yönelik olarak 
yeniden yapılandırılmalı, 
personel kadrosu gerek 
nicelik gerekse nitelik bakı-
mından geliştirilmelidir. 

Madencilik sektöründe iş 
kazaları her geçen yıl biraz 
daha artmaktadır. Geçtiği-
miz bir yılda, sadece Aşkale, 
Ermenek ve Çorum’da mey-
dana gelen kazalarda 20 işçi 
yaşamını kaybetmiştir. Her 
kazadan sonra yetkililerin 
“gereken yapılacaktır…” 
türünden alışılmış söylemleri 
bu olayda da görülmektedir. 
Ancak, bu tür söylemler ile 
sorunlar çözülememektedir. 
İnsan emeğini ve sağlığını 
en önde tutan planlama ve 
uygulamaların yapılması bü-
yük önem taşımaktadır. Bu 
önceliklerden vazgeçmek 
için ileri sürülecek hiçbir 
gerekçe kabul edilemez. 

Olayda yaşamını yitiren 
maden şehitlerini saygıyla 
anıyor, yakınlarının acı-
larını paylaşıyoruz. Tüm 
madencilik camiasına baş 
sağlığı diliyoruz. Madencilik 
sektöründe giderek artmak-
ta olan iş kazaları konusunda 
ilgilileri uyarıyor ve görevle-
rini eksiksiz yapmaya, gere-
ken önlemleri acilen almaya 
davet ediyoruz. 

TMMOB 

MADEN MÜHENDİSLERİ 
ODASI 

YÖNETİM KURULU 

Ankara, 10 Eylül 2004 

DEPREM ŞURASI 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkındaki 180 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede değişiklik yapıla-
rak; Bayındırlık ve İskan Şurası ile Toplu 
Konut Şurasının oluşturulmasını sağlamak 
amacıyla 4927 sayılı Kanun, 22.07.2003 
tarih ve 25176 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe konulmuş ve bu 
değişiklik çerçevesinde hazırlanmış olan 
Yönetmelik de 02.10.2003 tarih ve 25247 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürür-
lüğe girmiştir.

Söz konusu mevzuat değişikliği ile kurumsal 
bir yapıya kavuşturulması öngörülen Bayın-
dırlık ve İskan Şurasının 2004 yılı içinde 
gerçekleştirilmesi planlanmış olup, konusu 
da “Deprem” olarak belirlenmiştir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 
depremle ilgili konularda görüş ve önerilerin 
ortaya konması, çeşitli bilgi envanterlerinin 
değerlendirilerek çözüm ve önerilerin belir-
lenmesi amaçlanmıştır.

Deprem Şurası gündeminde yer alan konulara 
göre aşağıdaki komisyonlar oluşturulmuş ve 
çalışma konuları belirlenmiştir.

Komisyonlar hazırlayacakları programa göre 
çalışmalarını yürütmüşler ve raporlarını ta-
mamlamışlardır. Komisyonlar TMMOB adına 
temsilciler katılmış ve TMMOB görüşlerinin 
de iletilmesini sağlamışlardır.

Şura 29-30 Eylül, 1 Ekim 2004 tarihlerinde 
İstanbul Grand Cevahir Oteli’nde toplana-
caktır.

Kurumsal Yapılanma Komisyonu

Dr. Oğuz GÜNDOĞDU (TMMOB)

Belma BABACAN TEKİNBAŞ (Şehir 
Plancıları Odası)

Murat GÖKDEMİR (İnşaat Mühendisleri 
Odası)

H. Ali ULUSOY (Mimarlar Odası)

Mevzuat Komisyonu

a) İmar Mevzuatı

Bahattin DEMİR (Jeoloji Mühendisleri 
Odası)

b) Deprem Mevzuatı

Kemal TÜRKASLAN (İnşaat Mühendisleri 
Odası)

c) Zemin Mevzuatı

Afet Bilgi Sistemi Komisyonu

Hakan KARAGÖZ (Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası)

Sami ZÜNBÜL (Jeofizik Mühendisleri 
Odası)

Mevcut Yapıların Düzenlenmesi ve Yapı 
Denetimi Komisyonu

Cemal GÖKÇE (İnşaat Mühendisleri Odası)

Aykut ÜLKÜTEKİN (Mimarlar Odası)

Yapı Malzemeleri Komisyonu

Haluk İŞÖZEN (İnşaat Mühendisleri Odası)

Kaynak Temini ve Sigorta Komisyonu

Hakkı ATIL (Jeoloji Mühendisleri Odası)

Ömer KIRAL (Şehir Plancıları Odası)

Eğitim Komisyonu

Yıldırım GÜNGÖR (Jeoloji Mühendisleri 
Odası)

DEPREM ŞURASI KOMİSYONLARINDA YER ALAN 
TMMOB TEMSİLCİLERİ



24 

Ağustos-Eylül 2004/Sayı 97

BİRLİK
haberleri

BİRLİK
haberleri

25 

Ağustos-Eylül 2004/Sayı 97

BİRLİK
haberleri

BİRLİK
haberleri

3. Avrupa Sosyal Forumu 14-17 Ekim 
tarihlerinde Londra’da gerçekleşecek. 
Avrupa Sosyal Forumu, 2001 de Porto 
Alegre’de düzenlenen Dünya Sosyal 
Forumu tarafından başlatılan bir sü-
recin devamı olarak toplanıyor. Avrupa Sosyal Forumunun 
ilki 2002 yılında Floransa’da ve ikincisi 2003 yılında Paris’te 
toplanmıştı. Avrupa Sosyal Forumu çalışmalarında Dünya 
Sosyal Forumu ilkelerini temel alıyor.

Londra’da gerçekleşecek olan 3. Avrupa Sosyal Forumun-
da, 150 seminer, 300 kadar atölye çalışması ve 30 kadar da 
büyük forum düzenleniyor. 30 forum altı ana başlık altında 
toplanıyor. Bu başlıklar:

1. Savaş ve barış,
2. Demokrasi ve temel yurttaşlık hakları,
3. Şirketlerin küreselleşmesi ve küresel adalet,
4. Sosyal adalet ve dayanışma,
5. Çevre krizleri ve sürdürülebilir toplumlar,
6. Irkçılık, faşizm ve aşırı sağa karşı: eşitlik ve çeşitlilik için.

şeklinde düzenlenmiş durumda.

Forumlar, düzenleme sürecine katılan tüm toplumsal hare-
ketlerin ortak kararlarıyla oluşturuluyor.  Forum konuları, 
konuşmacıları ve diğer ayrıntılar tüm Avrupa toplumsal 
hareketlerinin ortaklaşa karar verdiği demokratik ve eşit 
bir süreçte belirleniyor. Bu forumların her biri iki ila dörtbin 
kişinin katılacağı boyutlarda  oluyor. Forum konuşmacıları 
arasında birnci ve ikinci forumda da olduğu gibi Türkiye’den 
de konuşmacılar yer alacak. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, “Çevre 
Krizleri ve Avrupa’nın Sorumlulukları” forumuna TMMOB 
Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda davetli konuşmacı 
olarak katılacak.

Paris’te gerçekleştirilen 2. Avrupa Sosyal Forumu’nda döne-
min TMMOB Başkanı Kaya Güvenç “Enerji ve Ulaşım için 
Ekolojik Politikalar”  panelinde bir sunuş yapmıştı.

Avrupa Sosyal Forumu 2004’ü Londra’da gerçekleştirmek 
için kurulan İngiltere Örgütlenme Komitesi açıklamasında 
şunları söylüyor:  

“Dünya Sosyal Forumu’nun prensipleri uyarınca Avrupa Sos-
yal Forumu’nu Londra’da gerçekleştirme amacımızı paylaşan 
sendikaları, sosyal hareketleri, kuruluşları, network’ları ve ye-
rel sosyal forumları bize katılmaya davet ediyoruz. Londra’da 
gerçekleştirilecek olan Avrupa Sosyal Forumu, Dünya Sosyal 
Forumu İlkeler Bildirisi uyarınca gerçekleştirilecektir. Porto 

Alegre, Floransa ve Paris’te olduğu 
gibi, Londra’daki Avrupa Sosyal Fo-
rumu da sivil toplumun her alanından 
gelen sosyal hareket ve kuruluşların 
“başka bir dünya”yı mümkün kılmak 

için yapılabilecekleri ve “büyük çokuluslu şirketler ve onların 
hizmetindeki hükümetlerle uluslararası kuruluşlar tarafından 
öngörülen küreselleşme süreci”ne getirilebilecek alternatif-
leri tartıştığı katılıma açık bir uluslararası olay olacaktır.   
Londra’daki Avrupa Sosyal Forumu, sosyal hareketlerin, 
sendikaların, STK’ların, barış ve anti-emperyalizm amaçlı 
grupların, ırkçılık karşıtı hareketlerin, çevre hareketlerinin, 
Avrupa ve dünyada toplum ve azınlıklarla ilgili çalışan bir 
kampanyalar ağının bir araya gelmesi ve Avrupa’yı ve tüm 
dünyayı ilgilendiren önemli konuları tartışmasına izin ve-
recektir: “Özelleştirme ve neo-liberal saldırı, küreselleşme 
ve savaş, Avrupa’nın “Güney”deki rolü, ırkçılık ve yabancı 
düşmanlığına karşı çıkma, ABD’nin rolü, silah ticareti ve 
genel güvenlik, herkese eşitlik için verilen mücadele, kamu 
hizmetlerinin savunulması ve geliştirilmesi, çevreye karşı 
sorumlu yaklaşımlar, kültüre ulaşım... gibi.” Londra’da ya-
pılacak olan Avrupa Sosyal Forumu, Avrupa Hazırlık Komi-
teleri yönetiminde organize edilecektir. İngiltere Örgütlenme 
Komitesinin toplantıları ve alt çalışma grup toplantıları, Porto 
Alegre İlkeleri’ni benimseyen ve Londra Avrupa Sosyal Foru-
mu’nu bu bağlayıcı ilkelere göre inşa etmek isteyen herkese 
açıktır.  Örgütlenme Komitesi’nin çalışmaları açık ve saydam 
olacak ve Avrupa mail listesinde yayınlanacaktır. İngiltere 
Örgütlenme Komitesi, Avrupa Sosyal Forumu’nun Londra’da 
gerçekleşmesi ve destek sağlanması için gerekli olan kurul-
ları, hukuki kişileri, personel düzenlemelerini, web sitesini 
ve diğer uygulamaları oluşturacak ve gerçekleştirecektir. 
Avrupa Hazırlık Komiteleri tarafından belirlenmiş çerçeve 
içinde çalışacaktır. Tüm kararlar ve hesaplar saydam olacak 
ve yayınlanacaktır. İngiltere Örgütleme Komitesi, Avrupa 
Sosyal Forumu Genel Hazırlık Toplantıları tarafından be-
lirlenen çerçeve içinde çalışacaktır. Bunu, hareketin farklı 
bileşenleri arasında karşılıklı saygı atmosferi yaratarak ve 
hareketlerimizin genişlemesi için katılımcı bir konsensüs 
sağlayarak gerçekleştirecektir. Tüm kararlar ve hesaplar şeffaf 
olacak ve yayınlanacaktır. Tüm bu yapılar gündemlerini ve 
tartışma belgelerini, toplantılardan önce ve toplantılardan 
sonra mümkün olan en kısa zamanda yayınlayacaktır.” 

Dünya Sosyal Forumu ilkelerini aşağıdaki şekilde belirlemiş 
durumda:

“25-30 Ocak 2001 tarihlerinde Porto Alegre’de düzenlenen 
Dünya Sosyal Forumu’nu (DSF) tasarlayan ve örgütleyen 

3. AVRUPA SOSYAL FORUMUNA 
TMMOB  KONUŞMACI OLARAK DAVET EDİLDİ
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Brezilya Örgütlenme Komitesi, Forumun sonuçlarını ve orta-
ya çıkardığı beklentileri gözden geçirdikten sonra bu girişimin 
devamına rehber olacak İlkelerin yazılmasının gerekli oldu-
ğuna karar verdi. Bu süreç içinde yer almak ve DSF’nin yeni 
biçimlerini örgütlemek isteyen herkesin benimsemesi gereken 
bu ilkeler, Porto Alegre Forumu’nda alınan kararların top-
lamıdır: DSF, neo liberalizme, dünyanın sermaye tarafından 
hükmedilmesine, emperyalizmin her çeşidine karşı olan ve 
hem insanlar arası, hem insanlar ile yer küre arasında yapıcı 
ilişkilerin olduğu küresel bir toplum inşa etmeyi amaçlayan 
grupların ve sivil toplum hareketlerinin, eleştirel düşünce, 
demokratik fikir tartışması, öneriler oluşturulması, serbest 
deneyim alışverişi ve ortak etkili faaliyetler kurgulanması 
amacıyla bağlantılar kurulması için açık bir buluşma yeridir. 
Porto Alegre’deki DSF zaman ve mekanda yerelleşen bir 
oluşumdu. Bundan sonra ise Porto Alegre’de ortaya atılan 
“Başka bir dünya mümkün” söyleminin kesinliğiyle, DSF kalı-
cı bir alternatif arayışı ve inşası sürecine dönüşmeye başlıyor. 
DSF bir dünya sürecidir. Bu sürecin parçası olarak yapılan 
tüm toplantıların uluslararası bir boyutu vardır. DSF’de 
önerilen alternatifler, büyük uluslararası şirketler ve onlara 
hizmet eden uluslararası kurumlar tarafından, ulus devlet-
lerin de onayıyla, yönetilen küreselleşme sürecine bir karşı 
duruş içindedir. Bu alternatifler dayanışma içinde farklı bir 
küreselleşme biçiminin dünya tarihinde yeni bir safha olarak 
yaygınlaşmasını sağlayacak şekilde oluşturuldu. Dayanışma-
nın küreselleşmesi, insan haklarına, çevreye saygı gösteren, 
toplumsal adalet, eşitlik, halkların bağımsızlığı için hizmet 
eden uluslararası demokratik sistem ve kurumlar üzerine inşa 
edilecek. DSF sadece bütün dünya ülkelerinden örgütleri ve 
sivil toplum hareketlerini bir araya getirip , ilişki kurmalarını 
sağlıyor ama kesinlikle dünya sivil toplumunu temsil eden bir 
varlık ya da kurum olma amacını gütmüyor. DSF’nin top-
lantıları DSF’nin kurumsal varlığı adına karar vermez. Buna 
göre, herhangi bir sosyal forum oluşumu adına hiç kimse bü-
tün katılımcıları temsil etme iddiası taşıyan pozisyonlar ifade 
etme yetkisine sahip değildir. Forumun katılımcıları, foruma 
katılanların tümünü ya da çoğunluğunu bağlayan, forumun 
kurumsal olarak temel pozisyonlarını belirleyebilecek faaliyet 
önerileri veya beyannameler hakkında, oy birliğiyle bile olsa, 
kurum adına karar alamaz. DSF, toplantılardaki katılımcı-
ların itiraz edebileceği türden bir güç odağı temsil etmez. 
DSF, katılan örgüt ve hareketlerin eylemlilikleri ve birbiriyle 
ilişkilerini sağlayacak tek olanağı teşkil 
etmeyi amaçlamaz. Buna rağmen, fo-
rumun toplantılarına katılan örgütlerin 
ya da örgüt gruplarının, bu toplantılar 
sırasında tekil olarak ya da diğer ka-
tılımcılarla birlikte verdikleri kararlar 
üzerine hareket edebilme hakları garan-
ti edilmelidir. DSF, hiçbir yönlendirme, 
hiyerarşileştirme, sansür ya da sınırlama 
getirmeksizin, elindeki bütün imkanları 

kullanarak, bu kararların, kararları veren örgüt veya örgüt 
gruplarının insiyatifi olarak, geniş dağıtımını sağlıyor. DSF 
çoğulculuk ve çeşitliliğe önem veren, devletçilik, merkezi-
yetçilik, ve particilikten uzak bir ortamdır; başka bir dünya 
inşa etmek amacıyla, yerel ve küresel düzeyde somut eylem-
lilikler içinde bulunan örgütlerin ve hareketlerin merkezi-
yetçi olmayan bir biçimde birbiriyle ilişkiye geçmesini sağlar. 
Katılımcılar bu ilkelerin maddelerini kabul ettikleri sürece, 
DSF, çoğulculuğa, katılımcıların girişim biçimleri ve eylem-
liliklerinde çeşitliliğe, cinsiyet, etnik kimlik, kültür, kuşak, 
ve fiziksel kapasite çeşitliliğine açık bir forum olacak. Siyasi 
parti temsiliyetleri veya askeri örgütler foruma katılamaz. Bu 
tüzüğü kabul eden devlet liderleri veya parlamento üyeleri 
kişisel kapasitelerinde katılmak üzere foruma davet edilebilir.  
DSF, ekonomi, tarih ve gelişmeye dair totaliter ve indirgeyici 
yaklaşımlara ve devlet tarafından toplumsal kontrol adına 
şiddet kullanılmasına karşıdır. DSF, insan hakları, doğrudan 
demokrasi, barış ilişkileri, insanlar, etnik kimlikler, halklar 
ve cinsiyetler arası eşitlik ve dayanışmaya saygıyı ön planda 
tutar; her çeşit üstünlük veya hakimiyet ilişkisini ya da bir 
insanın başka bir insanı tahakkümü altına almasını kınar. 
Bir tartışma platformu olarak DSF, sermayenin hakimiyet 
araçları ve mekanizmaları, bu hakimiyete direniş yolları, 
kapitalist küreselleşme sürecinin ırkçı, cinsiyetçi ve çevre 
düşmanı boyutlarıyla küresel düzeyde yarattığı sosyal eşitsizlik 
sorunlarına getirilebilecek alternatif önerileri üzerine derin 
düşünceyi teşvik eden bir fikirler hareketidir. Tecrübe alış-
verişinin alt yapısı olarak DSF, katılımcı örgüt ve hareketler 
arasında karşılıklı saygı ve birbirini tanıma ilişkilerini teşvik 
eder. DSF toplumun ekonomik ve siyasi faaliyetinin, şimdi 
ve sonraki sonraki kuşaklar için, insanların ihtiyaçları ve 
doğaya saygı üstüne merkezlendirilmesine büyük önem ve-
riyor. Bir karşılıklı ilişki kurma ortamı olarak DSF, dünyanın 
geçirmekte olduğu insalık dışı sürece ve devlet şiddetine karşı 
şiddet içermeyen toplumsal direnişi artırma kapasitesi olan 
örgütler ve hareketler arasında yeni ulusal ve uluslararası bağ-
lar kurmayı ve böylece bu örgütler ve hareketler tarafından 
gerçekleştirilen insanca çabalara destek vermeyi amaçlıyor. 
DSF, katılımcı örgüt ve hareketlerin eylemliliklerini yerelden 
ulusal düzeye taşımalarını, küresel bağlamda aktif katılımı 
amaçlamalarını ve dayanışma içinde yeni bir dünya yarat-
mak adına denemekte oldukları değişim getirici pratiklerini 
küresel gündeme oturtmalarını teşvik eden bir süreçtir.” 
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MAHKEME KARARI

T.C.
DANIŞTAY
ONUNCU DAİRE
Esas No: 2004/1942

İstemin Özeti : 9.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Res-
mi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan ;İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği;nin şekil yönün-
den tamamının ve ayrıca 9, 14 ve 16. maddelerinin 
iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Aytaç KURT

Düşüncesi : 4487 Sayılı Yasanın 78. maddesinin, İş Ka-
nunu yasa değişikliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
görüşmeleri sırasında verilen değişiklik önergesi ile ;Av-
rupa Birliği Direktifinde de yer aldığı üzere İş Sağlığı ve 
Güvenliğine ilişkin temel ilkelerin tüzükle düzenlenmesi, 
yönetmeliklerin ise bu temel ilkelerin detaylandırılması 
amacıyla kullanımın sağlıklı kurulması bakımından isa-
betli olacağı; gerekçesiyle düzenlendiği görülmektedir.

Bu itibarla yasa koruyucunun iş sağlığı ve güvenliğine iliş-
kin temel ilkelerin 4487 sayılı Yasa uyarınca çıkarılacak 
bir tüzükle uygulanmasının ise bu çerçevede çıkarılacak 
bir tüzükle uygulamanın ise bu çerçevede çıkarılacak yö-
netmeliklerle düzenlenmesini amaçladığı tartışmasızdır.

Bu durumda 4487 sayılı Yasanın 78. maddesi uyarın-
ca iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ilkelerin öncelikle üst 
hukuk normu olan bir tüzükle düzenlenmeksizin doğ-
rudan yönetmelikte düzenlenmesinde hukuka hukuka 
uyarlık bulunmadığından dava konusu edilen yönetme-
liğin tamamının iptali gerektiği sonucuna varılmıştır.

Danıştay Savcısı: Emin Celalettin ÖZKAN

Düşüncesi: Yürütmenin durdurulmasına karar verilebil-
mesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 

YENİ BİR HUKUKSAL KAZANIM: YARGI, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU

TMMOB’nin, Türk Tabipleri Birliği, DİSK ile birlikte açtığı davada Danıştay 10. Dairesi, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin yürütmesini 2004/1942 esas nolu ve 24 Mayıs 2004 tarihli 

kararı ile durdurdu. 

Mahkeme kararını aşağıda sizlere sunuyoruz.

27nci maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği 
anlaşıldığından istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince yürütmenin dur-
durulması isteminin davalı idarenin savunması alındıktan son-
ra incelenmesine karar verildiğinden davalı idarenin savunma-
sı geldiği görülerek dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü;

Davalı idarenin, usûl yününden idari Yargılama Usulü Kanu-
nu’nun 5. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen aynı dilekçe 
ile dava açabilme koşullarının oluşmadığı yolundaki iddiası 
Üye Ahmet Başpınar ve üye Orhun Yet’in karşı oyları ile 
oyçokluğu ile, davada Devrimci işçi Sendikaları Konfederas-
yonu’nun dava açma ehliyetinin bulunmadığı yolundaki iddi-
ası ise oybirliği ile yerinde görülmeyerek işin esasına geçildi,

9,12.2003 gün ve 25311 sayılı Resmi gazetede ya-
yımlanarak yürürlüğe giren iş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliği’nin “Amaç” başlıklı 1. maddesinde; Bu 
Yönetmelik, İşyerlerinde sağlık ve güvenlik şartla-
rının iyileştirilmesi için alınacak önlemleri belirler.

Bu amaçla:

a) Mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin ko-
runması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması,

b) İş sağlığı ve güvenliği konusunda işçi ve tem-
silcilerinin eğitimi, bilgilendirilmeyi, görüşleri-
nin alınması ve dengeli kalıtımlarının sağlanması,

c) Yaş, cinsiyet ve özel durumları sebebi ile Özel olarak 
korunması gereken kişilerin çalışma şartları, ile ilgi-
li genel prensipler ve diğer hususlar bu Yönetmelikte 
düzenlenmiştir,” kuralı yer almış; 3. maddesinde ise 
yönetmeliğin 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı iş Kanu-
nu’nun 78. maddesine göre düzenlendiği belirtilmiştir.

4857 sayılı iş Kanunu’nun “Sağlık ve Güvenlik Tüzük ve 
Yönetmelikleri başlıklı 78. maddesinin 1. fıkrasında “Sağlık 
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Bakanlığı’nın görüşünü alarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alın-
ması, makineler, tesisat, araç ve gereçler ile kullanılan mad-
deler sebebiyle ortaya çıkabilecek iş kazaları ve meslek hasta-
lıklarının önlenmesi, yaş, cinsiyet ve özel durumları sebebiyle 
korunması gereken kişilerin çalışma şartlarının düzenlemesi 
amacıyla tüzük ve yönetmelikler çıkarır.” kuralı yer almıştır.

İş Kanunu teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
görüşülmesi sırasında verilen değişiklik önergesinin “Av-
rupa Birliği Direktifinde de yer aldığı üzere iş sağlığı ve 
güvenliğine ilişkin temel ilkelerin tüzükle düzenlenmesi, 
yönetmeliklerin ise bu temel ilkelerin detaylandırılma-
sı amacıyla kullanımın sağlıklı kurulması bakımından 
isabetli olacağı” gerekçesinin uygun bulunarak 4407 sa-
yılı Yasanın 78, maddesinin yasalaştığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla yasa koyucunun iş sağlığı ve güvenliğine iliş-
kin temel ilkelerin 4487 sayılı Yasa uyarınca çıkarılacak 
bir tüzükle, uygulamanın ise bu çerçevede çıkarılacak 
yönetmeliklerle düzenlemesini amaçladığı tartışmasızdır.

Bu durumda 4487 sayılı Yasanın 78. maddesi uyarınca iş sağ-
lığı ve güvenliği ile ilgili ilkelerin, öncelikle üst hukuk normu 
olan bir tüzükle düzenlenmeksizin doğrudan yönetmelikle 
düzenlenmesi anılan Kanun hükmüne aykırı bulunmaktadır.

Açıklanan nedenle, şekil noktasından açıkça hukuka aykırı 
olduğu saptanan dava konusu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönet-
meliği’nin yürütülmesinin durdurulmasına, 24.5.2004 tari-
hinde usulde oyçokluğu, esasta oybirliği ile karar verildi.

Zafer Kantarcıoğlu   Ali Öztürk      

Başkan    Üye         

Ahmet Başpınar   Orhun Yet

Üye    Üye

Kırdar Özsoylu

Üye

USULDE KARŞI OY:
Davacıların 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 
5. maddesinin 1. fıkrasının aradığı anlamda hak veya menfa-
atlerinde iştirak bulunmaması nedeniyle, birlikte dava açma 
ehliyetleri bulunmadığından dava dilekçesinin reddi gerek-
tiği oyuyla kararın davalı idarenin usule yönelik itirazının 
kabul edilmeyerek işin esasına geçilmesine ilişkin kısmına 
katılmıyoruz.

Ahmet Başpınar   Orhun Yet

Üye    Üye

TMMOB 
ANA YÖNETMELİĞİ’NDE YAPILAN 

DEĞİŞİKLİK RESMİ GAZETEDE 
YAYINLANDI

TMMOB Ana Yönetmeliği’nin Yabancı 
Mühendis ve Mimarların Uyacakları 
Kurallar başlığı altında bulunan 111 
Maddesi’nde 27-30 Mayıs 2004 tarihle-
rinde yapılan 38. Olağan Genel Kurul’da 
yapılan değişiklik 12 Eylül 2004 tarih ve 
25581 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yabancı Mühendis ve Mimarların Uyacakları Ku-
rallar
Madde 111 - Yabancıların çalışma izni müracaatlarında 
“TMMOB Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları-
nın Çalışma İzni ve Geçici Üyelik Müracaatlarının Değer-
lendirilmesinde Yapılacak İş ve İşlemler ile Değerlendirme 
Usul, Esas ve Koşullar Hakkında Yönetmelik” hükümleri 
uygulanır. Türkiye’de faaliyet gösterecek yabancı kuruluş ve 
kişiler aşağıdaki kurallara uymakla yükümlüdürler: 

a) Türkiye’de devlet daireleri ile resmi ve özel bütün kurum 
ve kişilere karşı, doğrudan doğruya ya da yerli kurumlarla 
birlikte iş yüklenen yabancı müteahhit ya da yabancı kurum-
larla, Türkiye’de her türlü mühendislik ve mimarlıkla ilgili 
bir iş yapacak ya da tesis kuracak yabancı mimar, mühendis 
ve sermayedarlar, bu taahhüdün ya da girişimin mimarlık 
ve mühendislik işlerinde Türk mimar ve mühendisleri ile 
işbirliği yapmaya, işletme işlerinde kendi uzman elemanları 
yanında, Türk mühendis ya da mimarlarını da çalıştırmaya 
zorunludurlar. 

b) Kurum ya da kişilerin kullanacakları ya da getirecekleri 
yabancı mimar ya da mühendislerin Türkiye’de çalışabilme-
leri için, bunların sayısını, kimliğini, bitirdikleri okulu, şim-
diye kadar yaptıkları işleri, ne kadar süre ile ve hangi iş için 
bağlandıklarını, Türkiye’de verecekleri ücretleri belgelerle 
bildirmeleri, bunların yalnız o işte çalışacaklarını taahhüt 
etmeleri ve bu konuda Oda ve Birlik Yönetim Kurulu kararı 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çalışma izni 
almış olması gerekir. 

c) Çalışma izni verilen iş alanının dışında iş yaptığı saptanan 
yabancı mimar ya da mühendisin, geçici üyeliği gerekçeli 
Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılır ve izin işleminin iptali 
için gerekli işlem başlatılır. 

Madde 120 : Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

Yürütme Madde 121 : Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.
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Çalışma Grubu Üyeleri:
TMMOB YK SORUMLU ÜYELERİ 

Baki Remzi SUİÇMEZ, Nail GÜLER

•Çevre Mühendisleri Odası: 
Süleyman ARICI, Nurdan HALATÇI 
GEDİK 

•Elektrik Mühendisleri Odası: 
Cem KÜKEY, Hüseyin ÖNDER 

•Fizik Mühendisleri Odası: 
İhsan TORUN, Sinan ÖZGÜR

 •Gemi Mühendisleri Odası: 
Ahmet ARSLAN, Ertan GÜNAY 

•Gıda Mühendisleri Odası: 
Samet SERTTAŞ 

•Harita ve Kadastro Müh. Odası: 
Levent ÖZMÜŞ, Fermani KAYA 

•İnşaat Mühendisleri Odası: 
İhsan KAŞ 

•Jeofizik Mühendisleri Odası: 
Ahmet LEZGi, Ahmet DURLANIK

•Jeoloji Mühendisleri Odası: 
Fatma BOZBEYOĞLU, Hüseyin Tev-
hit ARICAN 

•Kimya Mühendisleri Odası: 
Halil KAVAK, Agah KÖKER

•Maden Mühendisleri Odası: 
Sebati YÜREK, Ayla ONAR 

•Makina Mühendisleri Odası: 
Ali Ekber ÇAKAR, Mustafa YAZICI

•Metalurji Mühendisleri Odası: 
Celal HANÇERLİOĞLU 

•Meteoroloji Mühendisleri Odası: 
Uğur ŞİRİN 

•Mimarlar Odası: 
Mehmet Ali ÖZGÜN, Ayşen BAYAZIT 

•Peyzaj Mimarları Odası: 
Gamze PARLAYAN, Sefa HET 

•Şehir Plancıları Odası: 
Fatma DÜNDAR, Şennur ALDEMİR 

•Ziraat Mühendisleri Odası: 
Selda ÜNAL, Burhan ALICI

Çalışma grubu 1. toplantısı 13 Eylül 
2004 tarihinde yapıldı. 

Toplantıya Baki Remzi Suiçmez, Ayşe-
gül Bildirici (TMMOB), Süleyman Arı-
cı (Çevre M.O), Cem Kükey (Elektrik 
M.O.), Levent Özmüş (Harita ve Kad. 

TMMOB 38.DÖNEM ÇALIŞMA GRUPLARI/
KOMİSYONLARI ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
TMMOB 38. Dönem Çalışma Programında tanımı yapılan Sürekli Çalışma Grupları/

Komisyonları TMMOB Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin sorumluluğunda TMMOB Çalışma 
Grupları Yönergesi çerçevesinde dönem boyunca çalışmalarını sürdürecektir. 

Çalışma Programında çalışma ilkesi olarak “Her Çalışma Grubu/Komisyon öncelikle Çalışma 
Programını TMMOB Yönetim Kurulu onayına sunacaktır. Çalışmalara katılacak Oda temsilcileri 

Odalarınca bir asıl bir yedek üye şeklinde belirlenecektir. Toplantılara katılamayan asıl üyelerin 
yerine, yedek üyelerin katılımı Odalarınca sağlanacaktır. “Sürekli Çalışma Grupları/Komisyonlar” 
çalışmalarının sekreterlik hizmetleri TMMOB Genel Sekreterliği tarafından yürütülecektir. Dönem 

içerisinde gerekli görüldüğü durumlarda başkaca sürekli çalışma grupları/komisyonların oluştu-
rulması da gündeme alınabilecektir.”denilmektedir. Aşağıda belirtilen Çalışma Grubu / Komisyon 
Üyelerinden ilk isimler Odaları tarafından “asıl” ikinci isimler “yedek” üye olarak bildirilmiştir.  

M.O.), İhsan Kaş (İnşaat M.O.), Ha-
lil Kavak (Kimya M.O.), Baki Çınar 
(Makina M.O), Mehmet Ali Özgün 
(Mimarlar O.), Fatma Dündar (Şehir 
Plancıları O.), Gamze Parlayan (Peyzaj 
M.O.) katıldı. 

Toplantıda, kamu çalışanlarının temel 
hakları arasında yer alan ve Maliye 
Bakanlığı’nın bir tebliğine konu Arazi 
Tazminatı, Kamu Yönetimi Temel 
Kanunu bağlamında Kamu Personel 
Rejimi Yasası, Kamu Emekçileri Sen-
dikaları Konfederasyonları ile Hükümet 
arasında başlayacak Toplu Görüşmeler 
öncesi mühendis, mimar ve şehir plan-
cılarının haklarının korunması ve sen-
dikaları desteklemeye yönelik bir basın 
açıklaması yapılması, kamu ve özel 
sektörde çalışan mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının çalışma koşulları ve 
özlük haklarının incelenerek eşit işe eşit 
ücret ilkesine dayalı bir ücret sisteminin 
oluşturulması ve kamuoyuna duyurul-
masına yönelik bir çalışma yapılması 
konularında görüşmeler yapıldı. 

KAMU ÇALIŞANI ÜYELER ÇALIŞMA GRUBU
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İNSAN HAKLARI KOMİSYONU

Çalışma Grubu Üyeleri:
TMMOB YK SORUMLU ÜYELERİ 

Alaeddin ARAS,Ekrem POYRAZ

•Çevre Mühendisleri Odası: 
Vedat YILMAZ,Süleyman ARICI 

•Elektrik Mühendisleri Odası: 
Necati İPEK 

•Gıda Mühendisleri Odası: 
Zehra KARAGÖZ 

•Harita ve Kadastro Müh.Odası: 
Ertuğrul CANDAŞ, Mustafa ERDOĞAN 

•İnşaat Mühendisleri Odası: 
Erdoğan GÜL, Ferhat TOPÇUOĞLU 

•Jeofizik Mühendisleri Odası:
Aslan ÇINAR, Ali Rıza KILIÇ 

•Jeoloji Mühendisleri Odası: 
Hatice ÇALAĞAN ERBAY  

•Kimya Mühendisleri Odası: 
Fatih TACALAN, Kemal AKBAY  

•Maden Mühendisleri Odası: 
Mahmut YILMAZ, Niyazi KARADENİZ 

•Makina Mühendisleri Odası: 
Salim Melih ŞAHİN, Baki ÇINAR 

•Peyzaj Mimarları Odası: 
Gaye ÇULCUOĞLU, Gökçe OKULU 

•Şehir Plancıları Odası: 
Feray SALMAN, Buket GÜLŞEN 

•Ziraat Mühendisleri Odası: 
Turhan TUNCER, Medar KALKAN

İnsan hakları komisyonu toplantısı 10 
eylül 2004 tarihinde yapıldı

Toplantıya, Alaeddin Aras, Hakan 
Genç (TMMOB), Zehra Karagöz (Gıda 
Mühendisleri Odası), Erdoğan Gül 
(İnşaat Mühendisleri Odası), Arslan 
Çınar (Jeofizik Mühendisleri Odası), 
Baki Çınar (Makina Mühendisleri 
Odası) katıldı. 

Toplantıda, “Avrupa Birliği’nde Ay-
rımcılıkla İlgili Yasalar ve Eşitlik Ku-
rumları” konulu seminer, İnsan Hakları 
Danışma Kurulu Toplantı’sında hazır-
lanması düşünülen İnsan Hakları Rapo-
ru konularında görüşmeler yapıldı.

EMEK PLATFORMU ÇALIŞMA 
GRUBU

Çalışma Grubu Üyeleri:
TMMOB YK SORUMLU ÜYELERİ 
Mehmet SOĞANCI, A.Betül UYAR

•Elektrik Mühendisleri Odası: 
Kemal B.ULUSALER 
•Gıda Mühendisleri Odası: 
Petek ATAMAN 
•Harita ve Kadastro Müh.Odası:
Cengiz DAĞDELEN, Sebahat YILDIZ  
•Jeofizik Mühendisleri Odası: 
Zafer SAL, Feyzullah GÖKÇE 

•Jeoloji Mühendisleri Odası: 
Çetin KURTOĞLU, Çiğdem YILDIZ

•Kimya Mühendisleri Odası: 
Ereli ÖZBOZKURT, Hasan AYÇIK
•Maden Mühendisleri Odası: 
Nahit ARI, Nadir AVŞAROĞLU 

•Makina Mühendisleri Odası: 
Emin KORAMAZ, Ali Ekber ÇAKAR 

•Metalurji Mühendisleri Odası: 
Kemal BAŞAK 
•Peyzaj Mimarları Odası: 
Arzu DOLANAY, Özgür YERLİ 

•Şehir Plancıları Odası: 
Yaser GÜNDÜZ, Medine TUNA 
•Ziraat Mühendisleri Odası: 
Medar KALKAN, Turhan TUNCER

HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞI-
MI VE YABANCI MÜHENDİSLER 

VE MİMARLAR KOMİSYONU
Hizmetlerin serbest dolaşımı ve yaban-
cı mühendisler ve mimarlar komisyo-
nu toplantısı 23 Eylül 2004 tarihinde 
yapıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Baki 
Remzi Suiçmez, Selçuk Uluata ve İsmail 
Küçük’ten oluşan Komisyon TMMOB 
Genel Sekreteri M.Fikret Özbilgin, 
Hukuk Müşaviri Nurten Çağlar Ya-
kış’ın da katılımıyla yaptığı toplantıda 
yabancı uyruklu mühendis mimarlarla 
ilgili yaşanmış ve yaşanan süreç ve olası 
gelişmeler, kanun ve yönetmelikler ile 
TMMOB ve Odalarımızın uygulama-
larını görüştü

GIDA POLİTİKALARI ÇALIŞMA 
GRUBU

Çalışma Grubu Üyeleri:
TMMOB YK SORUMLU ÜYELERİ
Berrin ŞENÖZ, Baki Remzi SUİÇMEZ
•Gıda Mühendisleri Odası: 
R.Petek ATAMAN, Nurseren BUDAK
•Kimya Mühendisleri Odası: 
Hasan KÜÇÜK, İhsan KUTOĞLU
•Makina Mühendisleri Odası:
Tahsin AKBABA, Şenol KARACA 
•Ziraat Mühendisleri Odası: 
Fatih TAŞDÖĞEN, Turhan TUNCER
Gıda Politikaları Çalışma Grubu 1. 
Toplantısı 18 Ağustos 2004 tarihinde 
yapıldı.
Toplantıya, Ayşegül Bildirici 
(TMMOB), R. Petek Ataman (Gıda 
M. O), Hasan Küçük (Kimya M.O), 
Şenol Karaca (Makina M.O), Fatih 
Taşdöğen (Ziraat M.O) katıldı. 
Toplantıda, yönetmelik taslağı ve yö-
netmelik ile ilgili Odaların görüşleri 
konularında görüşmeler yapıldı. 
Gıda Politikaları Toplantısı 25 
Ağustos 2004 tarihinde yapıldı. 
Toplantıya Berrin Şenöz (TMMOB),-
Hakan Genç(TMMOB), Nurseren Bu-
dak(Gıda Mühendisleri Odası), Hasan 
Küçük(Kimya Mühendisleri Odası), 
Fatih Taşdöğen(Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı.
Toplantıda “Gıda Maddeleri ve Gıda  
ile Temasta Bulunan  Madde ve 
Malzemelerin İthalat ve İhracatında 
yapılacak Kontrol ve Denetimlere 
ilişkinUsul ve Esaslar HakkındaYö-
netmelik Taslağı” na ilişkin TMMOB 
görüşü kabul edildi. Görüş Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığına iletildi.
Çalışma Grubu 3. Toplantısı 16 Eylül 
2004 tarihinde yapıldı.
Toplantıya, Berrin ŞENÖZ(TMMOB), 
Baki Remzi SUİÇMEZ (TMMOB), 
Ayşegül Bildirici (TMMOB), Fatih 
TAŞDÖĞEN (Ziraat M.O.), R. Petek 
ATAMAN (Gıda M.O.), Şenol KA-
RACA (Makina M.O.) katıldı. 
Toplantıda, çalışma programı ve yönte-
mi konularında görüşmeler yapıldı. 
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Çalışma Grubu Üyeleri:
TMMOB YK SORUMLU ÜYELERİ 

Cemalettin KÜÇÜK, Baki Remzi 
SUİÇMEZ

•Elektrik Mühendisleri Odası: 
H.Ali YİĞİT 

•Gıda Mühendisleri Odası: 
Mehmet BİNGÖL 

•Harita ve Kadastro Müh.Odası: 
Tamer FİDAN, Eyüp S.KART  

•Jeofizik Mühendisleri Odası: 
İhsan DUR, M.Tankut KILIÇ 

•Jeoloji Mühendisleri Odası: 
Oya ÖZGÜVEN, Veysel URKAN

Kimya Mühendisleri Odası: 
Sami CAN, Ayfer EĞİLMEZ

•Maden Mühendisleri Odası: 
Nadir AVŞAROĞLU, Nejat TAMZOK 

•Makina Mühendisleri Odası: 
Ahmet ENİŞ, Bünyamin AYDIN 

•Metalurji Mühendisleri Odası: 
Kaya ÖZEREN 

•Meteoroloji Mühendisleri Odası: 
İsmail KÜÇÜK 

Çalışma Grubu Üyeleri:
TMMOB YK SORUMLU ÜYELERİ 

Serdar Ö.KAYNAK, İsmail KÜÇÜK

•Çevre Mühendisleri Odası: 
Yunus ARIKAN, Ayşe KAYA DÜNDAR 

•Elektrik Mühendisleri Odası: 
Cengiz GÖLTAŞ, Necati İPEK 

•Fizik Mühendisleri Odası: 
Ayşen TONGAL, Sema ZARARSIZ  

•Harita ve Kad.Mühendisleri Odası: 
Cengiz DAĞDELEN, Eyüp S. KART 

•İnşaat Mühendisleri Odası: 
Gökdal OKAY 

•Jeofizik Mühendisleri Odası: 
Altan İÇERLER, Tuncer SEYMEN

•Jeoloji Mühendisleri Odası: 
Aytekin ZİHNİ, Adem ULUŞAHİN 

•Kimya Mühendisleri Odası: 
Nilgün ERCAN, Neşet KADIRGAN 

•Maden Mühendisleri Odası: 
Nejat TAMZOK,  Deniz ARIKAN 

•Makina Mühendisleri Odası: 
Ahmet ENİŞ, Hünkar KARAMAN 

•Metalurji Mühendisleri Odası: 
Kaya ÖZEREN 

•Meteoroloji Mühendisleri Odası: 
Hakan AKSU 

•Peyzaj Mimarları Odası:  
Bilen KALE, Özgür YERLİ, 

•Şehir Plancıları Odası: 
A. Cenap YOLOĞLU, Hayriye ÇELİK 

•Ziraat Mühendisleri Odası: 
Emin Argun BABAN, Enver ÇETİN

•Peyzaj Mimarları Odası: 
Murat BALIKÇIOĞLU,Mehmet Akif 
ÇALIŞKAN 

•Şehir Plancıları Odası: 
Nevzat CAN, Hayriye ÇELİK 

•Ziraat Mühendisleri Odası: 
Galip ÖZTÜRK, Özden GÜNGÖR

Özelleştirmelerin Ve Sonuçlarının 
Takibi Çalışma Grubu Toplantısı 17 
Eylül 2004 Tarihinde Yapıldı. 

Toplantıya, Cemalettin Küçük 
(TMMOB), Baki Remzi Suiçmez 
(TMMOB), Sami Can (Kimya Mühen-
disleri Odası), Kaya Özeren (Metalurji 
Mühendisleri Odası), Nadir Avşaroğlu 
(Maden Mühendisleri Odası), Cenk Li-
şesivdin (Makina Mühendisleri Odası), 
Tamer Fidan (Harita ve Kadastro Mü-
hendisleri Odası) katıldı. 

Toplantıda, özelleştirme ile ilgili ça-
lışmalar, Seydişehir Alüminyum Te-
sislerinin özelleştirilmesi ve TMMOB 
Özelleştirme Raporu Taslağı konula-
rında görüşmeler yapıldı. 

ÖZELLEŞTİRMELERİN VE SONUÇLARININ TAKİBİ ÇALIŞMA 
GRUBU

Enerji Çalışma Grubu Toplantısı 20 
Eylül 2004 Tarihinde Yapıldı. 

Toplantıya, Serdar Kaynak (TMMOB), 
Hakan Genç (TMMOB), Nilgün Ercan 
(Kimya Mühendisleri Odası), Gökdal 
Okay (İnşaat Mühendisleri Odası), 
Kaya Özeren (Metalurji Mühendisleri 
Odası), Altan İçerler (Jeofizik Mühen-
disleri Odası), Argun Baran (Ziraat 
Mühendisleri Odası), Aytekin Zihni 
(Jeoloji Mühendisleri Odası), Sema 
Zararsız (Fizik Mühendisleri Odası), 
Ayşen Tongal(Fizik Mühendisleri 
Odası), Yunus Arıkan (Çevre Mühen-
disleri Odası), Ahmet Eniş (Makina 
Mühendisleri Odası), Cenk Lişesivdin 
(Makina Mühendisleri Odası), Nejat 
Tamzok (Maden Mühendisleri Odası-

),Deniz Arıkan (Maden Mühendisleri 
Odası),Bilen Kale (Peyzaj Mimarları 
Odası), katıldı. 

Toplantıda, geçmiş dönem çalışmaları, 
Kyoto Protokolü, İklim Sözleşmesi’nin 
enerji alanına etkilerini inceleyen 
doküman ve TMMOB Enerji Raporu 
konularında görüşmeler yapıldı. 

ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU



30 

Ağustos-Eylül 2004/Sayı 97

BİRLİK
haberleri

BİRLİK
haberleri

31 

Ağustos-Eylül 2004/Sayı 97

BİRLİK
haberleri

BİRLİK
haberleri

MESLEKİ DAVRANIŞ İLKELERİ 
KOMİSYONU
Çalışma Grubu Üyeleri:

TMMOB YK SORUMLU ÜYELERİ 
Hüseyin YEŞİL, Ali Rıza TANRIVERDİ
•Çevre Mühendisleri Odası: 
Ethem TORUNOĞLU 
•Elektrik Mühendisleri Odası: 
Seyit ÇANKAYA, Cemil TEKELLİ 

•Gemi Mühendisleri Odası:  
İsmail TAÇYILDIZ 
•Gıda Mühendisleri Odası: 
Şennur ÖZKAYA 
•Harita ve Kadastro Müh. Odası: 
M.Ali ALGANCI, M. Nevzat DÜZAĞAÇ 
•İnşaat Mühendisleri Odası: 
Mustafa ATMACA  
•Jeofizik Mühendisleri Odası: 
Fikri ÖZTÜRK, Erol Tahsin BOZ 
•Jeoloji Mühendisleri Odası: 
Mehmet EKMEKÇİ
•Kimya Mühendisleri Odası: 
İhsan KARABABA, Esat KIRAÇ 

•Maden Mühendisleri Odası: 
İlker ERTEM, Deniz ARIKAN 
•Makina Mühendisleri Odası: 
Kaya GÜVENÇ, Neşet KOCABIYI-
KOĞLU 
•Metalurji Mühendisleri Odası: 
Süleyman Sami ALTUN  
•Mimarlar Odası: 
Nuri ARIKOĞLU, Rüksan PEKÖZ 

•Peyzaj Mimarları Odası: 
Leyla UÇKAÇ, Oğuz AYOĞLU  
•Şehir Plancıları Odası: 
Funda ERKAL, Aynur Yasemin ÇAKIR 
•Ziraat Mühendisleri Odası: 
Özkan GÖKSEL, Burhan HARMAN-
BAŞI
Komisyon 1. toplantısını yaptı. Toplan-
tıya, TMMOB Yönetim Kurulu üyesi 
Ali Rıza Tanrıverdi, Ethem Torunoğlu 
(Çevre Mühendisleri Odası), Mehmet 
Ekmekçi (Jeoloji Mühendisleri Odası), 
Mehmet Ali Algancı (Harita ve Kadast-
ro Mühendisleri Odası), Mustafa Atma-
ca (İnşaat Mühendisleri Odası), İhsan 
Karababa (Kimya Mühendisleri Odası), 
Kaya Güvenç (Makina Mühendisleri 
Odası), Neşet Kocabıyıkoğlu (Makina 
Mühendisleri Odası), Rüksan Peköz 
(Mimarlar Odası), Leyla Uçkaç (Peyzaj 
Mimarları Odası) katıldı. Toplantıda, 
yeni dönemde yürütülecek çalışmalar 
hakkında görüşmeler yapıldı. 

KENTSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN 
YAPILANMA OLUŞTURMA 
KOMİSYONU

Çalışma Grubu Üyeleri:
TMMOB YK SORUMLU ÜYELERİ
M.Remzi Sönmez, Tezcan Eralp 
ABAY 

•Harita ve Kadastro Müh. Odası: 
Recep VADİ, Ömer AKTAŞ 

•Jeofizik Mühendisleri Odası: 
Nalan GÜNDEŞLİOĞLU, Erol TEKÇE 

•Jeoloji Mühendisleri Odası: 
Dinçer ÇAĞLAN, Ali Burak YENER

•Kimya Mühendisleri Odası: 
Hasan KÜÇÜK, Hıdır ÇİFTÇİ 

•Makina Mühendisleri Odası: 
Haydar ŞAHİN, Nergis BİLGİN 

•Peyzaj Mimarları Odası: 
Figen DİLEK, Yeliz YALÇIN 

•Şehir Plancıları Odası: 
H.Tarık ŞENGÜL, Ü.Nevzat UĞUREL

Kentsel Araştırmalar İçin Yapılanma 
Oluşturma Komisyonu Toplantısı 21 
Eylül 2004 Tarihinde Yapıldı.

Toplantıya, Remzi Sönmez (TMMOB), 

Serdar Karaduman (TMMOB), Recep 

Vadi (Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odası), Haydar Şahin (Makina Mühen-

disleri Odası), Yeliz Yalçın (Peyzaj Mi-

marları Odası), H. Tarık Şengül (Şehir 

Plancıları Odası) katıldı. 

Toplantıda, “Kentsel Araştırmalar 

İçin Yapılanma” oluşumunun ku-

ruluşuna ilişkin olarak benzer işlevi 

olan kuruluşların kurumsal ve hukuki 

yapısı, oluşumun çerçeve metninin 

daha somut hale getirilmesi, çalışma 

grubuna temsilci göndermeyen oda-

ların katılımına yönelik söz konusu 

odalarla temasa geçilmesi konularında 

görüşmeler yapıldı. 

KENTLEŞME VE YEREL 
YÖNETİMLER ÇALIŞMA GRUBU

Çalışma Grubu Üyeleri:
TMMOB YK SORUMLU ÜYELERİ 
M.Remzi SÖNMEZ, A.Betül UYAR

•Çevre Mühendisleri Odası: 
Ethem TORUNOĞLU 

•Elektrik Mühendisleri Odası: 
Necati İPEK 

•Harita ve Kadastro Müh. Odası: 
Levent ÖZMÜŞ, Ayhan ERDOĞAN  

•Jeofizik Mühendisleri Odası: 
Veysel ATILGAN, Songül HASAN-
ÇERİ 

•Jeoloji Mühendisleri Odası: 
Öztürk AKBULUT, Ersin GIRBALAR  

•Kimya Mühendisleri Odası: 
Hasan KÜÇÜK, Hıdır ÇİFTÇİ 

•Makina Mühendisleri Odası: 
Haydar ŞAHİN, Mesut ATICI 

•Maden Mühendisleri Odası: 
Uğur ŞİRİN 

•Mimarlar Odası: 
Emel AKIN, Tezcan KARAKUŞ 
CANDAN  

•Peyzaj Mimarları Odası: 
Gökçe OKULU, Aslı UYSAL AKAY 

•Şehir Plancıları Odası: 
Perihan KİPER, Buğra GÖKÇE

Kentleşme ve Yerel Yönetimler Çalış-
ma Grubu 1. Toplantısı 30 Eylül 2004 
tarihinde yapıldı. 

Toplantıya A. Betül Uyar, E.Serdar 
Karaduman (TMMOB), Necati İpek 
(Elektrik M.O), Levent Gümüş (Hari-
ta ve Kad. M.O), Emel Akın (Mimar-
lar O.), Senem Gökçe Okulu (Peyzaj 
Mim.O) ve Aynur Çakır (Şehir M.O) 
katıldı. 

Toplantıda gündemde bulunan Yerel 
Yönetimlerle ilgili ysal düzenlemeler, 
TCK’nun çevre ve imar suçuyla ilgili 
maddeleri ve kaçak yapılaşma raporu 
ile ilgili görüşmeler yapıldı.  
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SMM ÇALIŞMA GRUBU

Çalışma Grubu Üyeleri:
TMMOB YK SORUMLU ÜYELERİ 
M.Remzi SÖNMEZ, İsmail KÜÇÜK
•Çevre Mühendisleri Odası: 
Yılmaz ŞENGÜL 

•Elektrik Mühendisleri Odası: 
M.Sıtkı ÇİĞDEM 
•Fizik Mühendisleri Odası: 
Abdullah ZARARSIZ 
•Harita ve Kadastro Müh.Odası: 
A.Fahri ÖZTEN, Ertuğrul CANDAŞ 

•İnşaat Mühendisleri Odası: 
Kemal TÜRKASLAN, Hazel KESKİN 
•Jeofizik Mühendisleri Odası: 
Coşkun BULUT, Ertan KESER 
•Jeoloji Mühendisleri Odası: 

Bahattin DEMİR, Oğuz TÜFENKÇİ
•Kimya Mühendisleri Odası: 
Sevilay MEKİK, Yusuf KENANOĞLU 

•Maden Mühendisleri Odası: 
Mehmet ÖZYURT, M.Fehmi YILDI-
RIM 

•Makina Mühendisleri Odası: 
Ali Ekber ÇAKAR, Şenol KARACA  

•Meteoroloji Mühendisleri Odası: 
Yücel KAYA 
•Mimarlar Odası: 
Nilgün ÇAKIR, Nurdan TOPOĞRAF 

•Peyzaj Mimarları Odası: 
Birsen BALTACI, Selami DEMİRALP 
•Şehir Plancıları Odası: 
Nevzat UĞUREL, İzzettin TURNALAR 
•Ziraat Mühendisleri Odası: 
İlhan HAN,Burhan HARMANBAŞI

SMM Çalışma Grubu 1. toplantısı 
yapıldı. 

Toplantıya,  Serdar Karaduman 
(TMMOB), Abdullah Zararsız (Fizik 
Mühendisleri Odası), Feyyaz Ataç 
(İç Mimarlar Odası), Sevilay Mekik 
(Kimya Mühendisleri Odası), Yücel 
Kaya (Meteoroloji Mühendisleri 
Odası), Burhan Hakmankaşı (Ziraat 
Mühendisleri Odası) yapıldı.

Toplantıda, Çalışma Grubu organları-
nın seçimlerinin geniş katılımla düzen-
lenerek ileriki toplantılara bırakılması, 
Mesleki Yeterlik ve Serbest Dolaşım 
sonrası ortaya çıkabilecek sorunların 
komisyon gündemine alınması, SMM 
toplantılarına en geniş katılımın sağlan-
ması için ilgili Odalara çağrı yapılması 
konularında görüşmeler yapıldı. 

MÜHENDİSLİK MİMARLIK 
PROFİLİ ARAŞTIRMASI 

ÇALIŞMA GRUBU

Çalışma Grubu Üyeleri:
TMMOB YK SORUMLU ÜYELERİ 

Hüseyin Yeşil, Tezcan ABAY

•Elektrik Mühendisleri Odası: 
Cem KÜKEY   

•Gemi Mühendisleri Odası:
Tuncay ŞENYURT, Mehmet 
ÖZDEMİR 

•Gıda Mühendisleri Odası: 
Nevzat KONAR 

•Harita ve Kadastro Müh. Oda-
sı: 
Hakan GÜNGÖR, Metin KU-
LEİN 

•Jeofizik Mühendisleri Odası: 
Serdar ERTAN, Hasan GÖR-
MÜŞ  

•Jeoloji Mühendisleri Odası: 
Dursun BAYRAK, Özlem OZAN 

•Kimya Mühendisleri Odası: 
İhsan KARABABA, Mehmet 
BESLEME 

•Maden Mühendisleri Odası: 
Mehmet KAYADELEN, Nejat 
TAMZOK 

•Makina Mühendisleri Odası: 
Kaya GÜVENÇ, Neşet KOCABI-
YIKOĞLU 

•Metalurji Mühendisleri Odası: 
Celal HANÇERLİOĞLU  

•Mimarlar Odası: 
Volkan GÜRCAN 

•Peyzaj Mimarları Odası:
Belgin DURGUN, Yeliz YALÇIN 

•Şehir Plancıları Odası:
Sibel KÜÇÜK, Başak ERBİL 

•Ziraat Mühendisleri Odası: 
Şule YILDIRIM, Mehtap ER-
CAN

Çalışma Grubunun 1. Toplantısı, 1 
Ekim tarihinde yapılacak.

TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNÜN 
GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMA GRUBU

Çalışma Grubu Üyeleri:
TMMOB YK SORUMLU ÜYELERİ 
Serdar Ö. KAYNAK, Ekrem POYRAZ
•Çevre Mühendisleri Odası: 
Erdoğan KARACA 
•Elektrik Mühendisleri Odası: M.Sıtkı 
ÇİĞDEM, Olgun YURT 
•Gıda Mühendisleri Odası: 
Esef ÖZAT 
•Harita ve Kadastro Müh. Odası: Reşat 
ÜNAL, Ertuğrul CANDAŞ  
•Jeofizik Mühendisleri Odası: 
Şevket DEMİRBAŞ, Mustafa DESTUR, 
•Jeoloji Mühendisleri Odası: 
Hakkı ATIL, Özgür Cihan KARASAN  
•Kimya Mühendisleri Odası: 
Ereli ÖZBOZKURT, Gülgün ŞENLEN 
•Maden Mühendisleri Odası: 
İlker ERTEM, Çağatay DİKMEN 
•Makina Mühendisleri Odası: 
Elif ÖZTÜRK, Ali Ekber ÇAKAR 
•Metalurji Mühendisleri Odası: 
Hüseyin SAVAŞ 
•Peyzaj Mimarları Odası: 
Oya AKKAN, Reyhan EKİCİ 
•Şehir Plancıları Odası: 
Serdar KARADUMAN, Osman BALA-
BAN 
•Ziraat Mühendisleri Odası: 
Medar KALKAN
TMMOB Örgütlülüğünün Geliştirilmesi Üze-
rine Çalışma Grubu 1. toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Serdar Ö. Kaynak (TMMOB), 
Hakan Genç (TMMOB), Esef Özat (Gıda 
Mühendisleri Odası), Reşat Ünal (Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası), Şevket De-
mirbaş (Jeofizik Mühendisleri  Odası), Ereli 
Özbozkurt (Kimya Mühendisleri Odası), A. 
Çağatay Dikmen (Maden Mühendisleri Oda-
sı), Elif Öztürk (Makina Mühendisleri Odası), 
Oya Akkan (Peyzaj Mimarları Odası), Serdar 
Karaduman (Şehir Plancıları Odası) katıldı.
Toplantıda,  Çalışma Grubunda her Odanın 
temsil edilmesi gereğinden hareketle, çalış-
ma grubuna temsilci bildirmeyen Odaların 
da çalışma grubuna katılımının sağlanması, 
toplantıya katılmayanlardan mazeretlerinin 
istenmesi,Odalardan, Oda-Üye ilişkilerinin 
nasıl sağlandığı, bu konuda yaşanılan sorun-
lar vb. hakkında rapor istenmesi konularında 
görüşmeler yapıldı.
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TMMOB YÖNETMELİKLERİ 
ÜZERİNE ÇALIŞMA GRUBU

Çalışma Grubu Üyeleri:
TMMOB YK SORUMLU ÜYELERİ 
A.Betül UYAR, Sabri ORCAN

•Çevre Mühendisleri Odası: 
Erdoğan KARACA  

•Elektrik Mühendisleri Odası: 
M. Sıtkı ÇİĞDEM, Olgun YURT 

•Fizik Mühendisleri Odası: 
Sinan ÖZGÜR, Aylin YALÇIN 

•Gıda Mühendisleri Odası: 
Fulya ARICAN ÖZNUR 

•Harita ve Kadastro Müh.Odası: 
Namık GAZİOĞLU, Levent ÖZMÜŞ, 

•İç Mimarlar Odası: 
Nilgün ÇARKACI

•İnşaat Mühendisleri Odası: 
Taner YÜZGEÇ 

•Jeofizik Mühendisleri Odası: 
A.Ersin ÇEVİKAYAK, Vasfı PEKTAŞ 

•Jeoloji Mühendisleri Odası: 
Dündar ÇAĞLAN, Yunus ÜYE 

•Kimya Mühendisleri Odası: 
Esat KIRSAÇ, Gülgün ŞENLEN

•Maden Mühendisleri Odası: 
Ali ÖNEMLİ, İlker ERTEM 

•Makina Mühendisleri Odası: 
Ali Ekber ÇAKAR, Şenol KARACA 
•Metalurji Mühendisleri Odası: 
Hüseyin SAVAŞ 
•Meteoroloji Mühendisleri Odası: 
Ahmet TAŞPINAR, Yücel KAYA 

•Mimarlar Odası: 
Mehmet BOZKURT 
•Peyzaj Mimarları Odası: 
Ayşegül ORUÇKAPTAN, Birsen 
BALTACI 

•Şehir Plancıları Odası: 
Gülten KUBİN, Aysun Yasemin ÇAKIR 
•Ziraat Mühendisleri Odası: 
Kadriye KALINBACAK, Mehtap ERCAN

Çalışma Grubu Toplantısı 8 Ekim 2004 
günü yapılacaktır.

AFET ÇALIŞMA GRUBU

Çalışma Grubu Üyeleri:

TMMOB YK SORUMLU ÜYELERİ 
Oğuz GÜNDOĞDU, İbrahim VARDAL

•Çevre Mühendisleri Odası: 

Burçak KARAMAN  

•Harita ve Kad.Mühendisleri Odası: 

Hakan KARAGÖZ, Önder GACEMER 

•İnşaat Mühendisleri Odası: 
Nejat BAYÜLKE, Oktay BOZKURT 

•Jeofizik Mühendisleri Odası: 
Aza DENİZLİOĞLU, Sami ZÜNBÜL 

•Jeoloji Mühendisleri Odası: 
Ramazan DEMİRTAŞ, Sami ERCAN 

•Kimya Mühendisleri Odası: 
Taylan ÇORUH, Kemal AKBAY 

•Maden Mühendisleri Odası: 
Fatih YOLERİ, Muharrem TORALIOĞLU 

•Makina Mühendisleri Odası: 
Tahsin AKBABA, Ahmet ENİŞ 

•Meteoroloji Mühendisleri Odası: 
A.Erhan ANGI 

•Mimarlar Odası: 
Emine KOMUT, Mehmet Emin ÇEVİK 

•Peyzaj Mimarları Odası:  
Aslı AKAY, Gülden ÇAVUŞ 

•Şehir Plancıları Odası: 
A.Mert BURNAZ, Binali TERCAN  

Çalışma Grubu 1. Toplantısı, 20 Eylül 
2004 tarihinde yapıldı. 

Toplantıya, Oğuz Gündoğdu, Ayşegül 
Bildirici (TMMOB), A.Önder Gacamer 
(Harita ve Kad. M.O), Ahmet Eniş, Şe-
nol Karaca (Makina M.O), Mehmet 
Emin Çevik (Mimarlar O), Aslı Akay 
(Peyzaj M.O), Binali Tercan (Şehir 
P.O) katıldı. 

Toplantıda TMMOB bünyesinde bir 
acil eylem planı ve mevcut bilgi ve de-
neyimleri paylaşmak, aktarmak için bir 
veri tabanı oluşturulması görüşüldü.

BİRLİK HABERLERİ YAYIN 
DANIŞMA KURULU

Çalışma Grubu Üyeleri:
TMMOB YK SORUMLU ÜYELERİ 
Mehmet SOĞANCI, Oğuz GÜN-
DOĞDU, Tezcan Eralp ABAY, Nilgün 
ÇARKACI
•Elektrik Mühendisleri Odası: 
Volkan GÜRCAN, Kemal B. ULUSALER 
•Gıda Mühendisleri Odası: 
Eylem TEMEL ÖZAT 
•Harita ve Kadastro Müh. Odası: 
Nihal ERDOĞAN, Hakan GÜNGÖR 
•İnşaat Mühendisleri Odası: 
Ahmet GÖKSOY 
•Jeofizik Mühendisleri Odası: 
Mehmet KAPLAN, Eren TEPEUĞUR 
•Jeoloji Mühendisleri Odası:
Hasan Ali BAYRAK, Şevki BAYRAK-
TAROĞLU 
•Kimya Mühendisleri Odası: 
İsmail TÜRKSEVEN, A.Seza BAŞTUĞ 
•Maden Mühendisleri Odası:  
Nadir AVŞAROĞLU 
•Makina Mühendisleri Odası: 
Salim Melih ŞAHİN, Nergis BİLGİN, 
Baki ÇINAR 
•Metalurji Mühendisleri Odası: 
Hüseyin HIZLI  
•Peyzaj Mimarlar Odası: 
Belgin DURGUN, Bilen KALE  
•Şehir Plancıları Odası: 
Eser ATAK, A.Mert BURNAZ  
•Ziraat Mühendisleri Odası: 
Şule YILDIRIM

Birlik Haberleri Yayın Danışma Ku-
rulu 1. toplantısı yapıldı. Toplantıya, 
Mehmet Soğancı, Nilgün Çarkacı, 
Serdar Karaduman (TMMOB), Nihal 
Erdoğan (Harita ve Kad. M.O), Ahmet 
Göksoy (İnşaat M.O), Nadir Avşaroğlu 
(Maden M. O),  Melih Şahin (Makina 
M.O), Bilen Kale (Peyzaj Mim. O), Eser 
Atak (Şehir P. O)  katıldı. 

Toplantıda, çalışma döneminde ye-
niden çıkarılmaya başalanılan Birlik 
Haberleri’nin periodu, yayın anlayışı, 
Oda çalışmlarının Birlik Haberleri’ne 
yansıtılması için yöntemler konularında 
görüşmeler yapıldı. 
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BOREN ÇALIŞMA GRUBU
Çalışma Grubu toplantısı 4 Ekim 2004 
tarihinde yapılacaktır.

EMEĞİN İKTİSAT KONGRESİ 
ÇALIŞMA GRUBU

Çalışma Grubu Üyeleri:

TMMOB YK SORUMLU ÜYELERİ 

İsmail KÜÇÜK, Serdar Ö. KAYNAK, 

A. Betül UYAR

•Elektrik Mühendisleri Odası:  

Mahir ULUTAŞ 

•Gıda Mühendisleri Odası: 

Nevzat KONAR 

•Harita ve Kadastro Müh. Odası: 

Eyüp S. KART 

•Jeofizik Mühendisleri Odası: 

Musa KAYNAK, Seyfullah TUFAN 

•Jeoloji Mühendisleri Odası: 

Aydın ÇELEBİ, Serap KURT 

•Kimya Mühendisleri Odası: 

Hasan AYÇIK, Demet AYDEMİR 

•Maden Mühendisleri Odası: 

Adil AYTEKİN, Rıdvan NAZLI 

•Makina Mühendisleri Odası: 

Nergis BİLGİN, Emin KORAMAZ 

•Metalurji Mühendisleri Odası: 

Cemalettin KÜÇÜK 

•Peyzaj Mimarları Odası: 

Ayşegül ORUÇKAPTAN, Gaye ÇUL-

CUOĞLU 

•Şehir Plancıları Odası: 

Yaser GÜNDÜZ, Erhan DEMİRDİ-

ZEN 

Çalışma Grubu Üyeleri:
TMMOB YK SORUMLU ÜYELERİ 
Serdar Ö.KAYNAK, Alaeddin ARAS

•Çevre Mühendisleri Odası: 
Mustafa ŞEKER, Koray DAVER  

•Elektrik Mühendisleri Odası: 
Nurhan PARLAK, Mahmut MUT-
LUAY 

•Fizik Mühendisleri Odası: 
Miyase GÜLAY, Oya AKYOL 

•Gıda Mühendisleri Odası: 
Bediha DEMİRÖZÜ 

•Harita ve Kadastro Müh. Odası: 
Özgür KARATAŞ, Atila KARAÇE-
LEBİ 

•İnşaat Mühendisleri Odası: 
Emel OKUMUŞ, Oktay ÖĞÜNÇ 

•Jeofizik Mühendisleri Odası: 
Bahadır EKİZER, M.Gökhan HACI-
MEHMETOĞLU 

•Jeoloji Mühendisleri Odası: 
Erdal BİLGİNER, Tülin YILDIRIM 

•Kimya Mühendisleri Odası: 
Müjdat AYDIN, Ruhi ÖKTEM 

•Maden Mühendisleri Odası: 
Ayhan YÜKSEL, Mehmet TEKELİ-
OĞLU 

•Makina Mühendisleri Odası: 
Tahsin AKBABA, Mustafa YAZICI 

•Metalurji Mühendisleri Odası: 
Hüseyin HIZLI  

•Mimarlar Odası: 
Ahmet AVCI, Şekibe ASLAN 

•Peyzaj Mimarları Odası: 
Arzu DOLANAY, Murat BALIKÇI-
OĞLU

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu 
Toplantısı 17 Eylül 2004 Tarihinde 
Yapıldı. 

Toplantıya, Alaeddin Aras (TMMOB), 
Hakan Genç (TMMOB), Müjdat Aydın 
(Kimya Mühendisleri Odası), Mustafa 
Yazıcı (Makina Mühendisleri Odası), 
Hüseyin Hızlı (Metalurji Mühendisleri 
Odası), Oya Akyol (Fizik Mühendisleri 
Odası), Emel Okumuş (İnşaat Mühen-
disleri Odası), Özgür Karataş (Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası), Murat 
Balıkçıoğlu (Peyzaj Mimarları Odası), 
Bedia Demirözü (Gıda Mühendisleri 
Odası), H.Nurhan Parlak (Elektrik 
Mühendisleri Odası), Koray Daver 
(Çevre Mühendisleri Odası), Mehmet 
Tekelioğlu (Maden Mühendisleri Oda-
sı), Arzu Dolanay (Peyzaj Mimarları 
Odası), Ruhi Öktem (Kimya Mühen-
disleri Odası) katıldı. 

Toplantıda, Çalışma Grubu Başkanlı-
ğı’na TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi 
Alaeddin Aras’ın, Başkan Yardımcılı-
ğı’na Müjdat Aydın’ın, Raportör Üyeli-
ğe Makina Mühendisleri Odası Temsil-
cisinin seçilmesine karar verildi. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU

MADEN KANUNU ÇALIŞMA GRUBU
TMMOB Yönetim Kurulu’nun 4 Eylül 2004 günlü toplantısında Maden Yasa-
sı’na bağlı Yönetmelikler konusunda, çalışmalar yapmak üzere Jeofizik, Jeoloji, 
Maden ve Metalurji Mühendisleri Odalarımızın birer temsilcisi ile Birlik Yönetim 
Kurulu Üyelerinin katılımıyla oluşturulmasına karar verilen Çalışma Grubu 1. 
toplantısını 14 Eylül 2004 tarihinde yaptı..

Serdar Ö.Kaynak (TMMOB), İmam Çelik (Jeofizik M.O.), Yusuf Ziya Özkan 
(Jeoloji M.O.) ve Asım Kutluata (Maden M.O.) katılımıyla yapılan toplantıda 
bilgilenme ve yönetmeliklerin son şeklini temin edilerek üzerinde çalışmalar 
yapılması kararı alındı.
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BİR DÖNEME TANIKLIK: 
TEOMAN ÖZTÜRK  
11 Temmuz 2004, TMMOB’nin 19731980 yılları arasında 
başkanlığını yapmış, mühendismimar hareketinin toplumcu 
bir çizgiye sahip olmasında ön saflarda yer almış, TMMOB 
ile bütünleşmiş bir isim olan, TEOMAN ÖZTÜRK’ün ölü-
münün 10. yılı.

TEOMAN ÖZTÜRK her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli et-
kinliklerle anıldı. Bu ve bundan önceki etkinlikler sırasında, 
mücadele arkadaşları, tanıyanları, sevenleri O’nu anlattı.

Önemliydi TEOMAN ÖZTÜRK’ü anlatmak. Çünkü bu, aynı 
zamanda TMMOB’nin bir dönemini anlatmak, hatırlatmak, 
unutturmamaktı. 

Bu yıl, bu döneme, bir de TEOMAN ÖZTÜRK’ün yazı, 
açıklama ve konuşmalarıyla tanıklık etmek istedik. Bunlar, 
O’nun deyişiyle “O dönemdeki kadroların ortak üretim-
lerinin, başkanın kalemi, sözü ve imzasıyla kamuoyuna 
açıklanması”ydı. 

Kitapta, sadece bulabildiklerimiz, ulaşabildiklerimiz yer al-
dığından eksikler olabilir. Ortak açıklamalar ve raporlar yer 
almadığından boşluklar olabilir. Ama yine de bir döneme 
tanıklık eden bir kitap bu. Yazıları derleyen Elif ÖZTÜRK’e, 
kitaplaştırılmasını sağlayan Makina Mühendisleri Odası Ya-
yın Birimine teşekkür ediyoruz. 

Tanıklık edeceğimiz 19731980 dönemi gene tEOMAN 
ÖZTÜRK’ün sözleri ile şöyle: 

“12 Mart sonrasında dağıtılmış, etkinliğini yitirmiş, yöne-
ticilerinin sıkıyönetimle uzlaşma yaparak Genel Kurulunu 
engelledikleri TMMOB’nin yeniden işlerliğe kavuşması için 
geride kalan inançlı kadrolar olarak çalıştık. 1972 yılında 
mücadelemizin Gelişmesinden tedirgin olan egemen güçlerin 
Birlik ve Odalarının kapatılması yolunda Meclis’in günde-
mine getirdiği yasa tasarısına karşı 16 Oda biraraya geldi ve 
mücadele kararı alındı. Bu çalışmaların sekreterya görevini 
Odam adına yürütürken, bende etkin olan tek düşünce 
bizden önce görev yapan devrimci arkadaşların toplumsal 
çıkarları kişisel çıkarlardan önde tutan mücadele bayrakla-
rını yere düşürmemek ve onların mücadelesini geliştirerek 
sürdürmek ve bir gün bu görevi daha iyi yapacak kadrolara 

devretmekti. Bu çabalar 1973 Nisan’ında toplanan ilk Bir-
lik Genel Kuruluna kadar sürdü. Bu Genel Kuruldan sonra 
toplanan Birlik Yönetim Kurulu 7’ye karşı 8 oyla bana Birlik 
Başkanlığı görevini verdi. Bugün o günlere baktığım zaman 
Yönetim Kurulu’nda 3 saat süren tartışmayı anımsıyor ve 
bugün vardığımız düzeyden mutluluk duyuyorum. 

1973 dönemi çalışma programında yazdığım “teknik eleman 
mücadelesi” cümlesindeki “mücadele” kelimesinin çok sert 
olduğunu söyleyen sağ yöneticiler, bunun yerine “çalışmaları” 
demenin daha doğru olduğunu öne sürmüş, açılan tartışma 
3 saat sürmüş ve sonunda yapılan oylamada 7’ye karşı 8 oyla 
“mücadele” denilmesine karar verilmişti. 

O günden bugüne tam 7 yıl geçti. 

Yıllardır savunduğumuz ve mutlaka geliştirilmesi gerekli olan 
ortak bina ve basımevi; işyeri temsilcilikleri; merkezi yayın 
organı olan Birlik Haberler’i; ilki 13 Mart 1976’da başlayan 
“faşist baskı ve saldırıları protesto” miting ve yürüyüşleri; 
ekonomik demokratik haklar ve grevli toplu sözleşmeler, 
sendikal haklar mücadelemiz; emperyalizmin ve yerli ortak-
larının sömürü, yağma ve talanına karşı uzmanlık alanlarında 
sürdürdüğümüz çalışmalar; 29 Haziran ve 19 Eylül direniş-
leriyle dolu, dopdolu 7 yıl... 

Ve bunları gerçekleştirirken önümüze çıkan engelleri aşmak 
için sürdürülen mücadeleyle dolu 7 yıl... 

Kıyımlarla, baskılarla, saldırılarla, bombalı kurşunlu saldırı-
lara karşı mücadeleyle dop dolu geçen bir 7 yıl... 

Bugün 24 Mayıs 1980. Emekçi halkımızın, bizlerden kendi 
alanımızda yerine getirilmesi, oldukça zor görevler beklediği 
bu dönemde, 132 milyonu bulan bütçesi; yıllarca süren çetin 
mücadelelerle, yönetimlerde sürekliliği sağlayan devrimci, 
demokrat, yurtsever yönetici kadroları; örgütüne güvenen, 
inanmış, bilinçli ve kararlı on binlerce mühendis ve mima-
rıyla, Türkiye’de emekçi halk kitleleri içinde adından güven 
ve sevgiyle bahsedilen TMMOB var artık”. 

İşte bu dönemde ve sonrasında, tüm baskı ve saldırılara karşı, 
mücadeleyi sürdürerek, birlik anlayışını hayata geçirenleri, 
örgütlenmeyi güçlendirenleri, bilim ve tekniği halkın hizme-
tine sunma anlayışını yerleştirip, geliştirenleri, birikimimizi 
yaratanları TEOMAN ÖZTÜRK’le birlikte saygıyla anıyor 
ve bıraktıklarını sürdürme ve geleceğe taşıma kararlılığımızı 
bir kez daha yineliyoruz.

TMMOB 50.YILINDA ÇIKARILAN 
YAYINLAR
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TMMOB 2000-2004  
Kamuoyu mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı meslek-
lerini,TMMOB’ni ve Odalarımızı yakından tanımaz. Mes-
leklerimiz ve örgütümüz daha çok büyük toplumsal olaylar 
nedeniyle ön plana çıkar. Deprem gibi,krizler ya da savaşlar 
gibi toplumu derinden sarsan olaylar,örgütümüzün toplum 
önünde ön plana çıktığı dönemlerdir. 
TMMOB farklı algılamalara ve tanımlamalara konu olmak-
tadır. Kimilerine göre sadece muhalif bir örgüttür, kimine 
göre sadece mesleki çalışmalar yapmaktadır. Kimine göre 
meslektaşlarımızın işsizlik sorununu çözmek durumunda 
olan bir kurum,kimine göre meslektaşlarımızın ekonomik 
haklarını koruyan ve geliştiren bir sendika konumundadır. 
Bu çağrışımlar arttırılabilir. 
Bilimle toplumu buluşturma görevimiz gereğince yaptığımız 
çalışmalar, düzenlediğimiz etkinlikler, müdahale ettiğimiz ya 
da taraf olduğumuz konular, örgütümüzün yapısı, mühen-
dislik ve mimarlık işlevlerinin çokluğu göz önüne alındığın-
da,farklı çağerışımların ve algılamaların olması anlaşılır bir 
durumdur. 
Ülkemizdeki 460 bin mühendis ve mimarı ilgilendiren mesle-
ki, kültürel, toplumsal olaylarda taraf olan bir örgütüz. 60’›n 
üzerinde meslek disiplininin içinde yer aldığı 250 bin üyesine 
hizmet veren,mesleki etkinliklerin toplum yararına yapılması-
nı sağlamaya çalışan 23 Oda, bu Odalara ba ğlı 172şube,893 ‹l 
ve ‹lçe Temsilciliği,145 mesleki denetim bürosu ve temsilcisi, 
33 il Koordinasyon Kurulundan oluşan,ülkemizin her yerine 
yayılmış bir örgütüz. Kurullarında binlerce üyemizin görev 
yaptığı,çalışmalarına binlerce üyemizin ve dostumuzun katıl-
dığı bir örgütüz. TMMOB, mühendislik mimarlık öğrencile-
rine staj olanakları sağlamaktan meslektaşlarımıza iş bulma 
arayışlarına, eğitimin niteliğini arttırma çalışmalarından 
teknik yayınlara,mesleki bilgileri güncellemeye yönelik kurs-
lardan ve seminerlerden belgelendirme çalışmalarına,mesleki 
ve kültürel konularda söyleşilerden ve konferanslardan sek-
törlerdeki ve alt sektörlerdeki incelemelere,uzmanlık alanla-
rındaki uygulamalardan ve yeniliklerden teknik gezilere ve 
sosyal etkinliklere,uzmanlık alanlarımızdaki pek çok konuda 
incelemelerden emekçi sınıfların ortak etkinliklerine kadar 
yayılan çalışmalarından,bütün bunları üyelerimize ve kamu 
oyuna tanıtmak amacıyla basılan süreli ve süresiz yayınlara 
kadar uzanan çalışmalarını saymak bile çok yer kaplar. .
Bu kitap,dünyada da benzerine az rastlanan örgütümüzü ve 
onun şemsiyesi altında gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları 
üyelerimize ve kamu oyuna daha iyi tanıtma ve bu çalışma-
larımız sonunda ortaya çıkan görüşleri paylaşma isteğinden 
doğdu. Bu amaca ulaşmak için, TMMOB’nin ve Odaları-
mızın kısa bir tanıtımı yapıldı,Yönetim Kurulu Başkanları-
mızın geçen iki yıla ilişkin görüşlerine yer verildi,TMMOB 
ve Odalarımızın kongre, sempozyum, kurultay türü etkin-
likleri,varsa sonuç bildirgeleriyle, yoksa bir değerlendirme 
yazısıyla aktarıldı. 

TMMOB 50 . YIL ANDACI  
Mühendislerin ve mimarların,yasalar tarafından belirlenmiş 
bir örgüte sahip olmalarının yaklaşık 100 yıllık bir geçmişi 
vardır.1908 ’de kurulan Osmanlı Mühendis ve Mimar Ce-
miyeti ’ni,Türk Yüksek Mühendisler Birliği, Türk Mimarlar 
Cemiyeti ve uzmanlık temelinde kurulan çok sayıda dernek 
izlemiştir.Bu kuruluşların 1930 ’lara kadar uzanan “odalaşma” 
çalışmaları, 2.Dünya Savaşı sonrasında egemen politikalar 
ile buluşmuş,unvanlarını yüksek öğretim sonunda elde eden 
meslekler arasında,avukatlardan ve tabiplerden sonra mü-
hendisler ve mimarlar da yasa ile kurulu örgütlerine 1954 
yılında kavuşmuşlardır.

TMMOB Yasası 27 Ocak ’ta Meclis ’te kabul edildi. Kurucu 
Genel Kurul ’un hazırlıkları Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde 
oluşturulan bir müteşebbis heyet tarafından yapıldı. 18 –22 
Ekim 1954 tarihleri arasında 1. Genel Kurul toplandı. Ve 
TMMOB tüzel bir kişilik olarak hayata atıldı. 

Geleceği planlamak için geçmişi incelemek gerekir. Orada çok 
önemli ipuçları yatmaktadır. Cumhuriyet ’in ilk yıllarında bin 
kadar olduğut ahmin edilen mühendis ve mimar sayısı,TM-
MOB ’nin kuruluşunda6. 812 ’ye çıktı. Bugün yarım milyona 
yaklaşıyor bu sayı. TMMOB ’nin kuruluşunda,ağılıklı olarak 
kamu sektöründe çalışan mühendisler ve mimarlar,artık ağır-
lıklı olarak özel sektörde çalışıyorlar. İşsizlikle tanışıklığı zayıf 
olan meslektaşlarımız,bugün işsizlikle iç içe yaşıyorlar. 1970 
’lere kadar kamuda en iyi ücret alan kesimlerden birisi olarak 
çalışan mühendisler ve mimarlar,bugün yoksulluk sınırının 
altında ücretlere razı edilmek istenmektedir. Başlangıçta hızlı 
bir sanayileşme ve imar hamlesi nedeniyle,mesleki formas-
yonlarını,bilgi ve becerilerini kullanabilen meslektaşlarımız, 
hızla, teknoloji üretmeyen, dışa bağımlı gelişme nedeniyle 
mesleki tatminsizliği yaşamaya başladılar. Daha 1949 ’da-
,TMMOB kurulmadan önce, yabancı mühendis ve mimarlara 
karşı kendi haklarını alanlarda da savunan meslektaşlarımız, 
bugün yabancı mühendislik firmalarının taşeronluğuna razı 
edilmeye çalışılıyor. 

Dünyada ve ülkemizde gelişen olaylardan etkilenen TMMOB, 
hizmetlerine ihtiyaç duyulan bir mesleğin örgütü olarak geliş-
ti; uzmanlıklar arasındaki çekişmelerin de etken olduğu bir 
dağılma dönemini yaşadı; siyasi iktidardan önce kendisini 
feshetme girişimlerinde bulundu. Üyelerimiz, önemli eko-
nomik haklarını kaybetmeye başladı;1961Anayasası ’nın 
yarattığı göreli demokratik ortamda hak kayıplarınakarşı 
mücadele etti;sendikalar kurdu;TMMOB ’nin tasfiyesine 
karşımücadele etti; emekçi kimliğini kavradı;Odalarına 
sahip çıktı, Birliğine sahip çıktı. 

TMMOB, 1973 Genel Kurulu ile birlikte yeniden çalışmaya 
başladı. Ama bu kez “mühendislerin – mimarların sorunları 
ülke sorunlarından ayrılamaz ” anlayışıyla ve “bilimi ve tek-
nolojiyi halkın hizmetine sunma ” hedefiyle. . 
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O günlerden itibaren bu genel çizgisini sürdüren Birliğimiz, 
50. yılında kendi geçmişini bu çalışmayla kamuoyuna açı-
yor. 50. Yıl Andacı, TMMOB ’yi tanımak isteyenler için bir 
başvuru belge siniteliğindedir. Yönetim Kurulumuz adına 
çalışmanın sorumluluğunu üstlenen Mahmut Kiper ’e, An-
dacı hazırlayan çalışma grubu üyelerimize, çalışmaya katkıda 
bulunan ve yayına hazırlayan üyelerimize, Yönetim Kurulu 
adına teşekkür ediyorum. Ama esas teşekkür, mühendis ve 
mimar örgütlenmesine katkıda bulunanlaradır. Bilimi ve tek-
niği halkımızın hizmetine sunma anlayışını eleştirenleredir. 
Mühendis ve mimar mücadelesini sürdürenleredir. Onlar, 
bize sahip çıkılacak bir geçmiş bıraktılar. Ne güzel olurdu 50. 
yılımızı bugün bizimle birlikte olamayanlarla paylaşabilmek. 
Ne güzel olurdu mücadelemizi birlikte planlamak, birlikte 
sürdürmek. Onlara, Teoman Öztürk ’ün adında teşekkür 
ediyoruz. Geliştirmeye çalıştıkları değerleri dünden gelece-
ğe taşımaya kararlıyız. 50. yılımızda, geleceğimize umutla, 
inançla bakıyoruz.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK ÖYKÜLERİ  1  
“Mühendislik Mimarlık Öyküleri” adlı kitabımızdaki öyküleri 
okurken, mühendislerimizin ve mimarlarımızın geçmişteki 
serüvenine tanıklık etmekle kalmayacak, aynı zamanda kal-
kınma tarihimizden kesitler de göreceksiniz.

Mühendislerin ve mimarların sınırlı olanaklarla yarattıkları, 
yaratmaya çalıştıkları bir dünya var bu kitapta–Cide yolunu 
yapanlar mesleğimizin bir çözüm sanatı olduğunu, ulaşılma-
yacak yol olmadığını gösteriyorlar. Demirçeliğin öyküsü mü-
hendislik tarihine kendisi kadar sağlam bir yapı taşı bırakıyor. 
“İlk feneri yakan” maden mühendisleri emekçilerin geleceğe 
giden yolunaışık tutuyor. Her gün zevkle yudumladığımız ça-
yın bardağımıza gelenekadar ne badireler atlattığı anlatılıyor. 
Devrim Otomobilinin öyküsünün kendisi başlı başına önemli 
bir mühendislik girişiminin ne türen gellemelerle karşılaştı-
ğının, inançlı mühendislerin umutlarının nasıl tüketildiğinin 
ifadesi. Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluşu ve geçmişi ter-
kedilmiş bir alanda umudun yeşertilebileceğinin kanıtı.

Bilimle toplumun buluşturulmasına tanıklık ediyor bu öy-
küler. Bu derlemenin, öyküleri yaratanlara vefa borcunun 
ödenmesinin ötesinde bir amacı daha var: O da “mühen-
dislikmimarlık şimdi nasıl bir yerde” sorusunun yanıtlarını 
aramak. Kısıtlı olanaklar, maddi sıkıntılar, çağın gerisinde 
kalmış teknoloji şartları içerisinde kalkınmak için,halka 
hizmet için mücadele eden mühendisler ve mimarlar bugün 
ne yapabiliyorlar? Mesleklerini toplum yararına ne ölçüde 
kullanabiliyorlar? Başarı öykülerinin temelini oluşturan ira-
de bugün ne kadar geçerli? Başarının yerine durağanlığın, 
yapmanın yerine yıkmanın, coşkunun yerine umutsuzluğun 
geçirilmeye çalışılmasının arkasında hangi ekonomik ve siyasi 
koşullar yer alıyor?

Mühendislerin ve mimarların, toplumun ihtiyaçlarını bilimsel 
bilgiyi kullanarak karşılama misyonları, kalkınma, sanayi-
leşme, hakça paylaşma hedefleri, bu amaçlara ulaşmak için 
çabaları sürüyor. Emperyalist sistemin ülkemiz için öngör-
düğü, hatta ülkemize dayattığı role karşın yer yer başarılar 
elde ediliyor.

“Mühendislik Mimarlık Öyküleri” adlı kitabımızdaki öyküle-
riokurken, mühendislerimizin ve mimarlarımızın geçmişteki 
serüveninetanıklık etmekle kalmayacak, aynı zamanda kal-
kınma tarihimizdenkesitler de göreceksiniz.

Mühendislerin ve mimarların sınırlı olanaklarla yarattıkları, 
yaratmaya çalıştıkları bir dünya var bu kitapta Cide yolunu 
yapanlar mesleğimizin bir çözüm sanatı olduğunu,ulaşılma-
yacak yol olmadığını gösteriyorlar. Demirçeliğin öyküsümü-
hendislik tarihine kendisi kadar sağlam bir yapı taşı bırakıyor. 
“İlk feneri yakan” maden mühendisleri emekçilerin geleceğe 
giden yolunaışık tutuyor. Her gün zevkle yudumladığımız ça-
yın bardağımıza gelenekadar ne badireler atlattığı anlatılıyor. 
Devrim Otomobilinin öyküsününkendisi başlı başına önemli 
bir mühendislik girişiminin ne türengellemelerle karşılaştı-
ğının, inançlı mühendislerin umutlarının nasıltüketildiğinin 
ifadesi. Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluşu ve geçmişiterke-
dilmiş bir alanda umudun yeşertilebileceğinin kanıtı.

Bilimle toplumun buluşturulmasına tanıklık ediyor bu öy-
küler.Bu derlemenin, öyküleri yaratanlara vefa borcunun 
ödenmesininötesinde bir amacı daha var: O da “mühen-
dislikmimarlık şimdi nasılbir yerde” sorusunun yanıtlarını 
aramak. Kısıtlı olanaklar, maddi sıkıntılar, çağın gerisinde 
kalmış teknoloji şartları içerisinde kalkınmak için,halka 
hizmet için mücadele eden mühendisler ve mimarlar bugün 
neyapabiliyorlar? Mesleklerini toplum yararına ne ölçüde 
kullanabiliyorlar? Başarı öykülerinin temelini oluşturan ira-
de bugün ne kadar geçerli? Başarının yerine durağanlığın, 
yapmanın yerine yıkmanın, coşkunun yerine umutsuzluğun 
geçirilmeye çalışılmasının arkasında hangiekonomik ve siyasi 
koşullar yer alıyor ?

Mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları, araştırmanın, 
tasarlamanın, yapmanın, işletmenin coşkusunu yaşamaya 
özlem duyuyorlar.Yaptıklarından daha fazlasını yapmaya 
hazırlar. Yeter ki sayıları 500bine yaklaşan, her yıl mezun 
olanların sayısı 25 bini bulan meslektaşlarımızın, bilimi ve 
teknolojiyi halkımızın hizmetine sunabilmeleri için görülen 
ortamlar yaratabilelim. Yeter ki, artık ulusal bilim, teknoloji 
ve yenilenme politikaları temelinde sanayileşme, kalkınma, 
hakçapaylaşım için siyasi bir irade oluşturabilelim. Yeter 
ki, bize uygun bulunan ucuz işgücüne ve doğal ve kültürel 
varlıklarımızın kuralsız vesınırsız tüketimine dayalı rekabet 
anlayışı yerine, bilimi ve teknolojiyitoplum yararına kullan-
ma anlayışını egemen kılabilelim. Yeter ki, buanlayışa uygun 
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yatırımlar yapabilelim. Yeter ki bu amaçlarla sürdürdüğümüz 
mücadelemizi yükseltebilelim, bütün çalışanlarla ortaklaştı-
rabilelim.

Daha fazla, daha güncel başarının öyküsünü yazmaya ve 
yayınlamayadevam edeceğimiz günlere olan özlemimizle, 
umudumuzla ve kararlılığımızla, bize bu öyküleri yayınlama 
olanağını veren meslektaşlarımıza,bu çalışmayı planlayıp bize 
kazandıran Mahmut Kiper’e, kitabı yayına hazırlayanlara  te-
şekkür ediyoruz.

TEKNOLOJİ  
Teknoloji, bilim ile birlikte, günümüzde çok sık duyulan 
sözcüklerden birisi. Kolayca anlaşılması mümkün olmayan, 
ama herkesin yaşamını belli bir ölçüde, doğrudan ya da dolaylı 
olarak etkileyen bir kavram

Teknoloji, artan bir ivmeyle ekonomik gelişmenin en kritik 
girdilerinden birisi olmaya devam ediyor. Şayet günümüz-
deuluslararası bir ekonomik yarışve egemenlik arayışından 
sözetmek mümkünse, bunun gerisinde teknolojik bir yarışve 
egemenlikolduğunu söylemek yanlış olmaz.

Ülkelerin gelişmesinde teknoloji ne kadar önemliyse, tekno-
lojinin gelişmesinde de mühendis o kadar önemlidir. Hatta 
mühendis, teknolojinin tam da odağında durmaktadır. Çün-
kü O, bilimiteknolojiye dönüştüren unsur olmanın yanında, 
yarattığı teknolojiyi toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için 
kullanandır aynı zamanda.Mühendis bilimle toplum arasında 
bir köprüdür.

Şayet insanlıkla yaşıt olan teknoloji için endüstri devrimi bir 
milat olarak kabul edilirse, teknoloji ile içiçe geçmişmühendis 
için de aynı şeyi söylemek mümkündür. Çağdaşanlamda mü-
hendislik sanayi devriminin ve büyük sanayinin ürünüdür.

Osmanlı’nın sanayi devrimini yakalamadaki başarısızlığının 
ardından, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında sanayileş-
me çabaları mühendislerin de katkılarıyla yoğunlaşmış, bu 
yönde önemli bir mesafe katedilmiş, ancak bilim ve teknoloji 
özellikle son yarım yüzyılda dışa bağımlı politikaların etkisiyle 
bir tarafa bırakılmıştır.

Bu yarım yüzyıl aynı zamanda TMMOB’nin yaşıdır. Mühen-
dislerin, mimarların yani teknolojiden sorumlu olanların ör-
gütü olan TMMOB, olanca gücüyle bilimin ve teknolojinin 
toplum yararına kullanılması, teknolojinin istihdamı daraltıcı 
ve kimi zararlı etkilerinin giderilmesi yönünde büyük mü-
cadele vermiş, bu yüzden de toplumsal yarar adına egemen 
politikalarla sürekli çatışmıştır.

TMMOB’nin bu konudaki duruşunu en iyi şekilde Başkan-

larımızdan Teoman Öztürk belirtmişve 24 Mayıs 1980’de 
TMMOB 24. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasındaşunları 
söylemiştir:

“…bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, 
emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlen-
direrek sürdürmeyolunda inançlı ve kararlıyız.”

Durum bu tarihlerden sonra iyileşmemiş, hatta göreli olarak 
gerilemiştir. Yeni liberal politikaların gereği olarak, yatırım ve 
üretim geri plana itilmiş, zaten yeterli uygulamayı bulamayan 
ulusal bilim,teknoloji ve inovasyon politikalarına dayalı sa-
nayileşme, kalkınma ve bunları tamamlayan hakça paylaşım 
yerine, uluslararası sermayenin dayattığı işbölümüne uygun 
olarak, ucuz işgücüne, katma değeri düşük imalata, doğal 
kaynakların kuralsız tüketimine ve kültürel varlıklarımızın 
yok edilmesine dayalı bir büyüme tercih edilmiştir.Bilimsel 
ve teknolojik gelişmede kamu girişimciliğinin kritik rolü 
özelleştirme politikalarıyla yok edilmiştir.

Bu durum halkımızın sorunlarını arttırmış, meslektaşlarımızın 
durumlarını olumsuz yönde etkilemiştir. Gelişmişülkelerde-
ki mühendisler araştırma – geliştirme, tasarım işlevlerinde 
yoğunlaşırken, ülkemizin mühendisleri, az sayıdaki istisna 
hariç, bu süreçlerden dışlanmış, işbulmak için, mesleklerini 
uygulayabilecek ortamların yaratılması için mücadele etmek 
zorunda kalmışlardır.TMMOB de, topluma ve meslektaşla-
rına karşı sorumlulukları çerçevesinde, bilimin ve teknoloji-
nin önemini anlatmayı, bilimin ve teknolojinin geliştirilmesi 
konusundaki siyasi irade eksikliğinin giderilmesi için çaba 
harcamayı sürdürmüştür.

Teknolojideki ilerlemeyi ve onun yarattığı değişmeyi dur-
durmak mümkün değildir. Değişimin tüm canlılar için iyi 
yönde olmasınısağlamak sadece bugün için değil, dünyanın 
sınırlı kaynaklarını kullanarak ipotek altına aldığımız gelecek 
kuşaklar için de çok önemlidir. Bu amaca ulaşmak için ise, 
insanlığın ortak ürünü olan bilimin ve teknolojinin insan 
yararına, toplum yararına kullanılmasını sağlamak gerek-
mektedir.

Bu nedenle de teknolojiyi başlıca ilişkiler, unsurlar ve deği-
şik ölçeklerde değerlendirmek büyük önem taşımaktadır. Bu 
kitapta bunu yapmaya çalıştık.

Bilgilerini, birikimlerini ve görüşlerini bizlerle paylaşan dost-
larımıza, bu kitabı planlayan ve hazırlayan Yönetim Kurulu 
üyemiz Mahmut Kiper’e ve yayın haline getiren arkadaş-
larımıza teşekkürlerimizle, bilimi ve teknolojiyi halkımızın 
yararına sunmaktaki kararlılığımızın sürdüğünü bir kez daha 
yineliyoruz. 
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DİKİLİ YAZ OKULU

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin 
yürütücülüğünde; düzenlenen III. YAZ EĞİTİM KAMPI, 
04-12 Eylül 2004 tarihleri arasında İzmir’in Dikili ilçesinde 
gerçekleştirildi.

Mesleki ve teknik eğitimden (teorik ve uygulamalı) sosyal içe-
rikli konferanslara, spordan müzik, eğlence ile çeşitli teknik 
ve kültürel gezilere kadar geniş içerikte hazırlanan III. YAZ 
EĞİTİM KAMPI, başta TMMOB başkanlığı olmak üzere, 7 
farklı meslek disiplini (Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeo-
fizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, 
Maden Mühendisliği, Şehir Planlama, Çevre Mühendisliği) 
öğrenci ve oda temsilcileri düzeyinde katılım sağlanılması 
yönüyle bir ilk olma özeliğinde gerçekleşmiştir.

Kızılay’dan temin edilen çadırların, İzmir-Dikili’de “kayra” 
diye adlandırılan deniz kenarındaki zeytin ağaçları ile kaplı 
kamp alanına kurulması ve kampa katılacak öğrenci katılım-
cıların Dikili Otogarında karşılanması ve kampa ulaşımları-
nın sağlanması ile başlayan birinci gün diğer katılımcıların da 
gelmesiyle saat 19.30 da açılış etkinliği ile devam etti.

HKMO İzmir Şubesi Başkanı Tuncay Boyacı’nın açılış ko-
nuşmasındaki; “Gençler bu kamp süresince ve önümüzdeki 
süreçte önce birbiriniz ile iletişim kurun ve kendinizi 
ifade edin, sonra istediğiniz zaman ve mekanda biz 
meslek odası yöneticileri, öğretim üyeleri, ve diğer 
katılımcılarla iletişim kurun ve kendinizi bizlere de 
ifade edin, meslek odalarınıza üye olun, meslek oda-
larınızı tanıyın, meslek odalarınızda görev üstlenin, ge-
rekiyorsa meslek odalarının işleyişini ve yöneticilerini 
yapıcı olarak eleştirin.” sözleri kampın amacını ve ana 
temasını oluşturmuştu.

Kampın 2. günü etkinlikler(tanışma, spor, deniz kon-
ferans vs.) sürdürülmüş, 3. günü “Çağdaş Belediyecilik 
Anlayışı ve Uygulamalar” adlı konferansta Dikili Be-
lediye başkanı Sayın Osman Özgüven  Ege Denizi’nin 
her iki tarafına dostluk ve barış mesajları vererek 
konuşmasında başladığı  “belediyecilik yönetiminin 

yalnız seçilmişlerle değil, o beldede yaşayan temsilcilerin 
katılımı ile oluşacak halk konseyi ve onun alacağı kararlarla 
yönetilmesinin önemini” vurguladı.

Kampın 4. günü “50. yılında TMMOB ve HKMO” adlı 
konferansta konuşan TMMOB II.Başkanı Sayın Oğuz 
Gündoğdu, TMMOB ile ilgili genel bilgileri, TMMOB 
örgütlülüğünü ve faaliyetlerini diğer katılımcılara anlatarak 
soruları yanıtladı.

Kampın 5. gününde TMMOB bünyesinde Harita Mühen-
disliği disiplini ile ortaklaşa çalışma alanları bulunan meslek 
odalarının temsilcilerinin katılımı ile “Ortak Çalışma Alan-
larımız ve Üretimde Yerimiz” konulu oturum düzenlendi. 
Yöneticiliğini HKMO Başkanı Hüseyin Ülkü’nün yaptığı  bu 
oturumda Jeofizik Mühendisleri Odası adına Yönetim Ku-
rulu Başkanı  Uğur Gönülalan, Maden Mühendisleri Odası 
adına, Oda II. Başkanı Mahmut Yılmaz, Jeoloji Mühendisleri 
Odası adına Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. 
Mehmet Şener, İnşaat Mühendisleri Odası adına  İnşaat 
Yük.Mühendisi Müfit Gögbudak, Şehir Plancıları Odası 
İzmir Şube Başkanı Tuncay Karaçorlu konuşmacı olarak 
yer aldılar. Öğrencilerle sıcak diyaloglar çerçevesinde geçen 
oturumda birlikte çalışmanın birlikte projeler üretilmesinin 
önemleri vurgulandı. 

Kampın diğer günlerinde Prof.Dr.Birgül Ayman Güler’in Ye-
rel Yönetimler ve İlgili Yasal Düzenlemeler konulu konferansı 
ve Prof.Dr.Onur Gürkan’la yaptığı  söyleşi tüm izleyicilerin 
(özellikle öğrencilerin ve diğer akademisyenlerin) aktif ka-
tılımları ile gerçekleştirildi. 

Başta HKMO örgütlülüğünün geliştirilmesi ve güçlendiril-
mesi açısından son derece önemli görülen III. YAZ EĞİTİM 
KAMPI, TMMOB ve bağlı odaların da katılımıyla giderek 
büyüyen, güçlenen, birlikte üretim ve paylaşımın sağlam 
temellerinin atıldığı ender organizasyonlardan biri olmayı 
sürdürecek ve gelenekselleşecektir.
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Bor Sempozyumu 23-24 Eylül tarihlerinde 
gerçekleştirildi.

Maden Mühendisleri Odası, Osmangazi Üniversitesi ve Eti 
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
2. Uluslararası Bor Sempozyumu, 23-24 Eylül 2004 tarihlerin-
de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılışında Maden Mühendisleri Odası Başa-
kanı Mehmet Torun, Sempozyum Yürütme Kurulu Başakanı 
Hüseyin Özdağ, Eti Holding Genel Müdürü ve Sempozyum 
Başkanı Yunus Şirin,  TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ser-
dar Kaynak, Osman Gazi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mesut 
Yaman, Eskişehir Valisi Kadir Çalışıcı ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler katıldılar.

TMMOB adına açılışta konuşan Yönetim Kurulu Üyesi 
Serdar Kaynak konuşmasında son 20 yılda uygulanan özel-
leştirme politikalarına değinerek “Ulusal alanda geliştirebi-
leceğimiz bilim ve teknoloji politikalarının yokluğu sonucu 
en fazla zarar gören sektörlerin başında madencilik sektörü 
gelmektedir” dedi. Kaynak konuşmasında ayrıca, bugün 
250’nin üstinde kullanım alanı bulunan ve bu alanların ço-
ğunda ikamesi olmayan borların yakıon süreçte öneminin 
daha da artacağına dikkat çekti.

Sempozyumda açıklanan Sonuç Bildirgesi aşağıdadır. 

2. ULUSLARARASI BOR SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Maden 
Mühendisleri Odası, Osmangazi Üniversitesi ve Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2. 
Uluslararası Bor Sempozyumu, 23-24 Eylül 2004 tarihlerinde 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiş olup, 
Sempozyum sonuçları aşağıdadır. 

Bor minerallerinin, herhangi bir ticari meta şeklinde düşü-
nülmesi ve serbest piyasa ekonomisinin gerektirdiği çerçeve 
içerisinde işlem görebileceğinin değerlendirilmesi büyük bir 
yanılgıdır ve farklı değerlendirilmesini gerektiren belirgin 
özellikleri bulunmaktadır: 

- Bor, stratejik bir madendir. Bor minerallerinin, son derece 
özel kimyasal yapıları nedeniyle, hammadde, rafine ürün ve 
nihai ürün şeklinde, büyük çoğunluğunda alternatifsiz ol-
mak üzere, sayısız kullanım alanı mevcuttur. Bor mineralleri, 
ilave edildikleri malzemelerin katma değerlerini olağanüstü 
yükseltmekte, bu nedenle sanayinin tuzu olarak adlandırıl-
maktadırlar. Gelişen teknolojiler, bor kullanımını ve bor 
minerallerine olan bağımlılığı artırmaktadır. Hammadde, 
yarı mamul ve mamul madde olarak, cam, porselen, seramik, 
tekstil, deterjan, metalurji, tarım, havacılık, savunma gibi 
çok farklı sektörlerde kullanılan bor mineralleri sanayinin 
vazgeçilmez hammaddelerindendir. Özellikle uçak ve uzay 
sanayilerinde, yapı elemanı ve yakıt olarak kullanımları söz 
konusudur. Bor minerallerinin, diğer yakıtlarla karşılaştırıl-
dığında yüksek yoğunlukta enerjiye sahip olmaları nedeniyle, 
yakıt olarak da kullanımları konusunda yapılan araştırmalar 
bütün hızıyla sürdürülmektedir. 

- Dünya bor piyasasında arz ve talep, tekeller tarafından 
kontrol edilmektedir. Dünya bor talebinin %70’i US Borax 
ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü olmak üzere iki 
tekelin denetimindedir. Dünya Bor pazarı, az sayıda üretici 
olması ve bor ürünlerinin birbirlerini ikame edebilme özel-

likleri nedeni ile diğer hammadde pazarlarından çok ayrı bir 
yapıya sahiptir. Dünya bor pazarı, piyasa şartlarında oluşan 
fiyatlara göre alım-satım işlemlerinin gerçekleştirildiği bir 
piyasa değildir. Hiç bir zaman olmamıştır. Bu piyasadaki 
fiyatlar, ürün ve pazar şartları ile şirketlerin kısa, orta ve 
uzun vadeli çıkarları dikkate alınarak, arz ve talep tekelleri 
tarafından belirlenen yapay fiyatlarıdır. 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün tek rakibi US 
Borax, dünya madencilik devi Rio Tinto’nun bir kuruluşudur. 
Rio Tinto, sahip olduğu parasal güç ile ulus devletler üzerinde 
etkili olabilmektedir. Bu etkisini, madencilik sektörlerinde, 
gerek mülkiyet ve yönetim değişikliklerini sağlamaya, gerekse 
ülke pazarına girişinin önündeki engellerin kaldırılmasına 
yönelik olarak, ilgili ülke yasalarının değiştirilmesinde etkin 
olarak kullanmaktadır. Söz konusu amaca yönelik olarak 
uluslararası kuruluşların da desteğini almakta olan Rio Tin-
to karşısında, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki küçük 
ölçekli madencilik şirketleri tutunamamakta, genellikle söz 
konusu tekelin içerisinde erimek durumunda kalmaktadırlar. 
Dünya bor pazarının %65’inden fazlasına sahip olan RTZ 
US Borax firması; üretim, depolama, dağıtım ve pazarlama 
faaliyetlerini son derece büyük bir örgütsel yapı içerisinde 
tek elden kontrol etmektedir. 

Yukarıda belirtilen gerçekler göz önüne alındığında, bor 
yataklarından elde edilen bor minerali ve ürünlerinin bir 
kamu tekeli tarafından üretilip pazarlanması son derece 
doğaldır. Dağınık ve birbirleriyle rekabet halindeki küçük 
ölçekli firmalar yerine, üretim, depolama, dağıtım ve pazar-
lama faaliyetlerinin tek bir elden yürütülmesi bor pazarında 
fiyatlandırma disiplininin sağlanması bakımından en akılcı 
yöntemdir. Bu durum, bor rezervi bulunan diğer ülkeler için 
de geçerli olup, uygulama bu şekildedir. 

Dünya bor piyasası toplam 1,2 milyar Amerikan Doları 
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düzeyindedir. Türkiye’nin bugün için bu pazardaki payı 250 
milyon Dolar civarında seyretmektedir. Kamu tekelinden 
vazgeçilmesi durumunda özel firmaların daha rasyonel çalı-
şacağı ve kazancın artacağı varsayımı hiç bir şekilde doğru 
değildir. Çünkü, bor işletmeciliğinde ortalama maliyetler 20 
Dolar ve ortalama satış fiyatı ise 200 Dolar’ın üzerindedir. 
Özel sektör işletmeciliğinin %1.000’in üzerindeki kazanca 
yapabileceği herhangi bir katkı yoktur. Aksine, özel şirketler 
arasındaki rekabet 1978 öncesinde olduğu gibi fiyatların ve 
toplam ülke kazancının 10 kat düşmesine neden olacaktır. 
Kaldı ki, yerli madencilik şirketlerinin uluslararası maden 
tekellerinin karşısında tutunabilecek güçleri bulunmadığın-
dan, bor rezervlerinin kısa sürede söz konusu tekellerin eline 
geçmesi de kaçınılmazdır. 

Bor rezervlerinin ülkemiz için son derece önemli bir şans 
olduğu bilinmelidir. Bu şansı en iyi değerlendirmek ve bu 
doğal kaynaktan ülkemize en yüksek yararı sağlayabilmek 
için yapılması gerekenler aşağıda sıralanmaktadır: 

1) Borlarımızın kamu eliyle işletilmesi sürdürülmelidir. Ülke 
ekonomisi için son derece önemli olan bor rezervlerimizin, 
gerek ulusal çıkarlarımız gerekse kamu yararı açısından kamu 
eliyle işletilmesi, özellikle karşısında çokuluslu bir tekelin 
varlığı da göz önüne alındığında, doğaldır ve gereklidir. 
Borlarımız üzerindeki mülkiyet tartışmalarına artık son 
verilmelidir. 

2) Unutulmaması gereken şudur: dünya bor piyasası yaklaşık 
1,2 milyar Dolar iken, bor minerallerini hammadde olarak 
kullanan uç ürünlerde toplam dünya pazarı 100 milyar 
Doların üzerindedir. Türkiye’nin yapması gereken bor ma-
denleri üzerindeki kamu tekeliyle uğraşmak değil, uç ürün 
pazarında %1 bile olmayan ülke payını süratle arttırmaya 
çalışmak olacaktır. 

3) Mevcut pazar payının arttırılması amacıyla, rafine ürün 
kapasitesi yılda 1,2 milyon ton’a çıkarılmalı, ürün çeşitliliği 
ile ürün kalitesinin arttırılmasına yönelik yatırımlar yapıl-
malıdır. 
4) Ham bor ihracatı yerine rafine bor ve özel bor ürünlerine 
yatırım yapılarak bor minerallerine dayalı tesislerin ülkemizde 
kurulması sağlanmalıdır. Bor ürünlerinin hammadde olarak 
kullanıldığı sanayi alanlarının gelişmesine yönelik yatırımlar 
teşvik edilmelidir. 
5) Akılcı pazarlama stratejileri oluşturulmalı ve etkin dağıtım 
ağları kurulmalıdır. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 
bor pazarında etkin ve belirleyici konuma getirilmelidir. 
6) Türkiye’nin hedefi nihai ürün pazarları olmalıdır. Bu he-
defe ulaşmak için bilim ve teknoloji üretimine yönelik ar-ge 
çalışmaları teşvik edilmelidir. 
Maden Mühendisleri Odası, konunun bilim ve teknoloji 
boyutunu birinci derecede önemli görmektedir. Bilim ve 
teknoloji üretimi, sanayileşmenin, dolayısıyla madencilik 
sektörünün gelişmesinin ön koşuludur. Bugün için, toplam 
1,2 milyar Dolarlık dünya bor pazarındaki ülke payının 
arttırılması ve buna yönelik çalışmaların yapılması önem-
lidir, ancak yeterli değildir. Günümüzde bor minerallerini 
hammadde olarak kullanan sanayi sektörlerinin yıllık pazar 
payları dünya bor pazarı ile karşılaştırılamayacak boyutlar-
dadır. Türkiye’nin hedefi nihai ürün pazarları olmalıdır. Bu 
hedef, araştırma-geliştirme faaliyetlerini, bilim ve teknoloji 
üretimini gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede, Türkiye’nin bi-
limsel alanda yetkinleşmesi, teknoloji geliştirme yeteneğini 
kazanması bakımından son derece önemlidir. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız. 
MADEN MÜHENDİSLERI ODASI YÖNETİM KURULU

Geleneksel Gıdalar Sempozyumu “Van’da 
Gerçekleştirildi.

23-24 Eylül 2004 tarihinde Van’da TMMOB 
Gıda Mühendisleri Odası ve 100 .Yıl Üniversite-
si tarafından “Geleneksel Gıdalar Sempozyumu “ 
düzenlendi. Sempozyumun amcı; geleneksel gı-
dalarımızın bir envanterinin oluşturulması, tek-
nolojik inceliklerin ortaya çıkarılması, günümüz 
teknolojisine uyarlanması ve gelecek nesillere aktarımıdır.

Geleneksel gıdalar, daha doğrusu geleneksel muhafaza 
yöntemleri insanların binlerce yıllık deneyimleri ile ortaya 
çıkmış, bölge imkanları ve yöre insaninin ihtiyaçlarına göre 
gelişmiş ve kabul görmüş yöntemlerdir. Bu nedenle gele-
neksel gıdaların hazırlanması, tüketimi yöre kültürünün bir 

parçasıdır ve bu mirasın yok olmasının engellen-
mesi gerektiğininin vurgulandığı Sempozyumda 
gün boyunca tarihsel, arkeolojik, sosyolojik ve gıda 
bilimi acısından geleneksel gıdalar tartışılmış ve çeşitli bildiriler 
sunulmuştur. 

Sempozyuma Van Valisi, Tarım Bakanlığı yetkilileri, Van 
İKK, Oda Temsilcileri, çok sayıda bilim adamı katılmış-
tır.TMMOB Yönetim Kurulu adına Ekrem Poyraz, Alaat-
tin Aras ve Berrin Şenöz’ün katıldığı sempozyımda Yöne-
tim Kurulu Üyesi Berrin Şenöz  açılışta TMMOB adına bir 
konuşma yaptı. 
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ORMAN KADASTROSU VE 2B SORUNU SEMPOZYUMU 
İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Son yıllarda, ormanlara yönelik 
işgallerin ve orman örtüsünü 
yok eden eylemlerin önlenemez 
biçimde artması, bunun nedenle-
rinin ve sonuçlarının her yönden 
araştırılmasını ve sorgulanmasını 
zorunlu hale getirmiş bulunmak-
tadır. Doğal servetler ve kaynaklar 
arasında sayılan orman ve bitki 
örtüsünün, ülke ve toplum yararı 
temelinde korunması faaliyetlerini 
içeren inceleme ve uygulama so-
nuçlarının bilimsel toplantılarda 

sergilenmesi, kişiler ve kurumlar arasında bilgi alış verişinde 
bulunulması, görüş ve önerilerin sunulması ve paylaşılması; 

ülkemizde orman-insan, toprak-insan ilişkilerinin toplum ve 
ülke yararı öncelikli düzenlenmesine katkı vereceği açıktır. 
Bu kapsamda TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası  tarafından 17-18 Eylül 2004 tarihlerinde Yıldız Tek-
nik Üniversitesi Oditoryumu’nda “Orman Kadastrosu ve 2B 
Sorunu” konulu Sempozyum düzenlendi.

Sempozyumun açılışında konuşan TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı “TMMOB’nin temel ilkeleri ve 
çalışma anlayışını anlatarak konuşmasına başladı. Soğancı 
konuşmasında; 1997’de gerçekleştirilen TMMOB Demokrasi 
Kurultayı raporunda ormanlar üzerine dile getirilen sorunlar 
ve çözüm önerilerinden alıntılar yaptı. Soğancı “7 yıl önce 
saptanan sorunların çözülmek bir yana, siyasal iktidarlarca 
orman arazilerinin yok edilmesine yönelik uygulamalar ülke-

nin geleceğini karartıyor.” dedi.

Ülkemiz ormanlarının kadastro harita-
larının yapılmasında yaşanan sıkıntılar 
yanında, TBMM’nin gündeminde yer 
alan ve kamuoyunda her gün tartışılan 
ancak  doğru yansıtılmadığı için halkı-
mız tarafından yeterince anlaşılmayan 
2B olayının ne olduğu ve nasıl çözülmesi 
gerektiğine ilişkin önerilerin ortaya ko-
nulduğu Sempozyuma 300 kişi katıldı.

Türkiye Tarım-Ormancılık-Gıda ve Çevre Platformu 
Çalışmalarını Sürdürüyor...

Başta ulusal ekonomi olmak üzere tarım sektörüne, üre-
ticiye, işçiye, memura, tüketiciye, halk sağlığına; ülkenin 
doğal kaynaklarının ve çevresel değerlerinin korunarak 
geliştirilmesine katkılar koymak ve kamu yararına yönelik 
ortak çalışmalar üretmek üzere ilk toplantısı 25 Haziran 2004 
tarihinde 27 kuruluşun katılımıyla gerçekleştirilen “Türkiye 
Tarım-Ormancılık-Gıda ve Çevre Platformu”nun 15 Eylül 
2004 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında önümüzdeki 
sürece ilişkin bazı kararlar alındı.

Bileşenleri arasında Çevre, Gıda, Kimya, Peyzaj Mimarları 
ve Ziraat Mühendisleri Odalarımızın da bulunduğu Platform, 
25-26 Aralık 2004 tarihlerinde, yetiştirilememesi durumunda 
2005 yılının ilk iki ayı içerisinde “I. Ulusal Tarım-Ormancı-
lık-Gıda ve Çevre Kurultayı” düzenlenmesini önüne hedef 
olarak koydu.

Platform, ilgi ve sorumluluk alanlarındaki yıkıcı düzenleme-
lerin ve girişimlerin niteliklerinin ve boyutlarının sergilenme-
sine, engellenmesi için gerekli politika ve eylem önerilerinin 
geliştirilmesi; bu yolla yurttaşlarımızın uyarılmasına katkıda 
bulunabilecek bir ulusal etkinlik olarak gördüğü “I. Ulusal 
Tarım-Ormancılık-Gıda ve Çevre Kurultayı”nı, aynı zaman-
da, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın yıl sonunda yapacağı II. 
Tarım Şurası’nda üretilebilecek “resmi” çözümlere seçenek 
olabilecek görüş ve önerilerin geliştirebilme ve tartışabilme 
olanağını sağlamayı gerekli ve yararlı görmektedir. Kurultay, 
ayrıca, 2005 yılında hazırlık çalışmaları başlatılması gereken 
Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı için de politika ve 
eylem önerisi seçenekleri çıktısı üretebilmeyi de hedefle-
mektedir.

Platformun Sekreteryası TMMOB Ziraat Mühendisleri 
Odamız tarafından yürütülmektedir. 
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31 Temmuz 2004 Cumartesi
• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
03 Ağustos 2004 Salı
• TMMOB Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı
• TMMOB Yürütme Kurulu, Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulunu ziyaret etti. TMMOB Çalışma Programı 
üzerine görüşmelerin yapıldığı ziyarete TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Sayman A.Betül Uyar, 
Yürütme Kurulu Üyesi Baki Remzi Suiçmez ile Genel Sek-
reter M.Fikret Özbilgin, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar 
Karaduman ve Teknik Görevli Ayşegül Bildirici katıldı.
• 78’liler Birliği Girişimi’nden Ruşen Sümbüloğlu ve Recai 
Yılmaz Birliğimizi ziyaret etti. Ziyarete TMMOB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yürütme Kurulu Üyesi Baki 
Remzi Suiçmez, Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin katıldı.
10 Ağustos 2004 Salı
• TMMOB Gemi Makinaleri İşletme Mühendisleri Odası 
Başkanı Süleyman Savaş, II.Başkanı Feramuz Aşkın Birliği-
mizi ziyaret etti. Birlik Oda ilişkilerinin ve Oda çalışmalarının 
görüşüldüğü ziyarette TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, Sayman A.Betül Uyar, Yürütme Kurulu 
Üyesi Baki Remzi Suiçmez, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi 
Hakan Günay ve Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin katıldı.
• TMMOB Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.
• TMMOB Yürütme Kurulu Elektrik Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulunu ziyaret etti. TMMOB Çalışma Progra-
mı ve enerji alanındaki gelişmelerin görüşüldüğü ziyarete 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Say-
man A.Betül Uyar, Yürütme Kurulu Üyeleri Ekrem Poyraz, 
Baki Remzi Suiçmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Selçuk Uluata, 
Serdar Ö.Kaynak, Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin, Genel 
Sekreter Yardımcısı Serdar Karaduman ve Teknik Görevli 
Ayşegül Bildirici katıldı.
11 Ağustos 2004 Çarşamba

• Ankara 78’liler Dayanışma ve Araştırma Derneği tara-

fından 24 yıl aradan sonra ilk defa darbe mağdurlarının bir 
araya gelmesi sağlanarak darbenin yıldönümü olan 12 Eylül 
2004 tarihinde Ankara’da yapılması karar alınan miting ile 
ilgili olarak yapılan toplantıya TMMOB Genel Sekreteri 
M.Fikret Özbilgin katıldı.
16 Ağustos 2004 Pazartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Depremin 5. yılı nedeniyle Kocaeli’nde bir basın toplantısı 
düzenledi. Açıklamada “Bugün de 17 Ağustos 1999’da ol-
duğu gibi depremlere karşı hazırlıksız bir durumda olduğu-
muzu” belirtildi. Basın açıklamasının ardından Kocaeli İKK 
Sekreteri Serhat Girgin TMMOB İKK tarafından hazırlanan 
“TMMOB Olarak Değerlendirmelerimiz, Önerilerimiz” baş-
lıklı raporu sundu. 
Kocaeli’nde düzenlenen basın toplantısına TMMOB II. 
Başkanı Oğuz Gündoğdu, Sayman Üye Betül Uyar, Yürüt-
me Kurulu Üyeleri Hüseyin Yeşil, Ekrem Poyraz, Alaeddin 
Aras, Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Ö. Kaynak, Kocaeli İKK 
Sekreteri Serhat Girgin ile Çevre Mühendisleri , Elektrik Mü-
hendisleri, Harita Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri, Jeofizik 
Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Makina Mühendisleri, 
Mimarlar ve Şehir Plancıları Odalarımızın çeşitli kademe-
lerdeki yöneticileri katıldı. Ayrıca Kocaeli Barosu Başkanı, 
Kocaeli Tabip Odası Başkanı, Kocaeli SMMMO Başkanı ve 
Kocaeli’ndeki diğer demokratik kitle örgütü yöneticileri de 
basın toplantısına katılarak görüşlerini paylaştılar.
Koceli’nde bulunan TMMOB Heyeti, Yerel birimlerin tem-
silcileri ile bir toplantı düzenleyerek 38. Dönem Çalışma 
Programı ve güncel gelişmelerle ilgli görüş alışverişinde 
bulundu.
Akşam saatlerinde Kocaeli İl koordinasyon Kurulu’nun 
da içerisinde yer aldığı örgütlerce düzenlenen “Depremin 
Yarattığı Sorunlar ve Olası Depremlere Hazır Mıyız?” ko-
nulu forumda TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı ve II. Başkan Oğuz Gündoğdu söz alarak görüşlerini 
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bildirdiler. Forumda ayrıca Kobe depreminden zarar gören 
Japon konuklarda görüşlerini aktardılar.
Kocaeli’de yayın yapan Kocaeli 41 televizyonuna TMMOB II. 
Başkanı Oğuz Gündoğdu ve TMMOB Kocaeli İKK Sekreteri 
Serhat Girgin katıldı.
18 Ağustos 2004 Çarşamba

• Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.

• Gıda Politikaları Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Top-
lantıya Gıda M.O., Kimya M.O., Makina M.O. ve Ziraat 
M.O. temsilcileri ile TMMOB Teknik Görevlisi Ayşegül 
Bildirici katıldı.

• TMMOB Yürütme Kurulu, TMMOB Fizik Mühendisleri 
Odası’nı ziyaret etti. TMMOB Çalışma Programında yer 
alan enerji ve nükleer enerji ile ilgili gelişmelerin görüşül-
düğü ziyarete TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Sayman A.Betül Uyar, Yürütme Kurulu Üyeleri 
Ekrem Poyraz, Alaeddin Aras ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Serdar Ö.Kaynak katıldı.
19 Ağustos 2004 Perşembe

• DİSK, KESK ve Türk Tabipleri Birliği’nin 1 Eylül Dünya 
Barış Günü etkinliklerinin hazırlıkları ile ilgili toplantısına 
Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Yeşil katıldı.
20 Ağustos 2004 Cuma
• 78’liler Dayanışma ve Araştırma Derneği tarafından 12 Ey-
lül’ün yıldönümünde gerçekleştirilecek miting ile ilgili olarak 
yapılan toplantıya TMMOB Genel Sekreteri M.Fikret Özbil-
gin katılarak mitinge destek vereceğimiz mesajını iletti.
24 Ağustos 2004 Salı
• Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.
• TMMOB Yürütme Kurulu, TMMOB Maden Mühendisleri 
Odası’nı ziyaret etti. TMMOB Çalışma Programı, Maden 
Kanunu ve Bergama Altın İşletmesindeki son gelişmelerin 
görüşüldüğü ziyarete TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, Yürütme Kurulu Üyeleri Ekrem Poyraz, 
Alaeddin Aras, Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Ö.Kaynak ve 
Genel Sekreter Yardımcısı N.Hakan Genç katıldı.
25 Ağustos 2004 Çarşamba
• Gıda Politikaları Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Top-
lantıya Gıda M.O., Kimya M.O. ve Ziraat M.O. temsilcileri 
ile TMMOB Genel Sekreter Yardımcısı N.Hakan Genç 
katıldı.
27 Ağustos 2004 Cuma
• Sincan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı tarafından, Sincan Osmaniye Köyü’nde yaptırılan yaşlı, 
kimsesiz ve çocuk bakımevlerinin oturulabilir durumda olup 
olmadığının tespiti için Birliğimize yaptığı başvuru üzerine 
Sincan Kaymakamı ile yapılan görüşmeye ve konutların 
yerinde ön öncelemesine Elektrik M.O., İnşaat M.O. ve 
Makina M.O.’nın temsilcileri ve Genel Sekreter Yardımcısı 
N.Hakan Genç katıldı.  

31 Ağustos 2004 Salı
• TMMOB Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Birliğimizi ziyaret etti. Ziyarete TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, Sayman A.Betül Uyar, Yürütme 
Kurulu Üyeleri Ekrem Poyraz, Alaeddin Aras, Baki Remzi 
Suiçmez, Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Ö.Kaynak, Genel 
Sekreter M.Fikret Özbilgin ve Genel Sekreter Yardımcısı 
N.Hakan Genç katıldı.
• TMMOB Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.
• TMMOB Yürütme Kurulu Şehir Plancıları Odası’nı ziyaret 
etti. TMMOB Çalışma Programında yer alan şehir plancılığı 
alanına giren konular ve örgütlenme sorunları üzerine görüş-
melerin yapıldığı ziyarete TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, Sayman  A.Betül Uyar, Yürütme Kurulu 
Üyeleri Ekrem Poyraz, Alaeddin Aras, Baki Remzi Suiçmez, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Ö.Kaynak, M.Remzi Sönmez 
ile Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin, Genel Sekreter Yardım-
cıları N.Hakan Genç ve Serdar Karaduman katıldı.
1 Eylül 2004 Çarşamba
• 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri çerçevesinde çeşitli 
sendika, kitle örgütü ve siyasi partiler tarafından ABD Bü-
yükelçiliği’ne siyah çelenk bırakma eylemine Genel Sekreter 
Yardımcıları N.Hakan Genç ve Serdar Karaduman katıldı.
•78’liler Dayanışma ve Araştırma Derneği’nin idam edilen 
devrimcilerin anısına Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar 
Merkezi’nde düzenlemiş olduğu “Sesler-Sözler-Yüzler” Ser-
gisi’nin açılışına TMMOB Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin 
katıldı.
3 Eylül 2004 Cuma

• Halkevleri hakkında Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV’de 
yer alan “Atatürk’ün kurduğu Halkevleri örgüt yuvası olmak-
la suçlanıyor” başlıklı haber üzerine Halkevleri tarafından 
yapılan basın toplantısına TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ve Genel Sekreteri M.Fikret Özbilgin katıl-
dı. Basın toplantısında bir konuşma yapan TMMOB Başkanı 
Halkevleri’ne destek mesajını iletti.

• TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Alaeddin Aras Başbakan-
lık İnsan Hakları Danışma Kurulu Komisyon Başkanlarının 
Başkanlık Divanı ile ortak toplantısına katıldı. Toplantıda, 
sekreteryasını TMMOB tarafından yürütülen Ekonomik 
ve Sosyal Haklar Çalışma Grubunun daha önce hazırladığı 
raporun Sosyal Güvenlik Kurumları ile ilgili yasa tasarı ve 
çalışmaları da göz önüne alınarak yeniden hazırlanacağı 
ifade edildi.
04 Eylül 2004 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
06 Eylül 2004 Pazartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Oğuz Gündoğdu 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Nail Güler Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen III. Dikili Yaz 
Eğitim Kampı’na katıldı. 
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hendisleri Odası), Orhan Güreli (Jeofizik Mühendisleri 
Odası), Demet Aydemir (Kimya Mühendisleri Odası), Ali 
Ekber Çakar (Makina Mühendisleri Odası), Arzu Dolanay 
(Peyzaj Mimarları Odası), Leyla Uçkaç (Peyzaj Mimarları 
Odası), Funda Erkal (Şehir Plancıları Odası), Fatih Taşdöğen 
(Ziraat Mühendisleri Odası) katılımıyla yapıldı. 
Toplantıda, çalışma programı ve çalışmalar ve çalışma grup-
ları hakkında yapılan bilgilendirme ve görüşmeler sonrası 
TMMOB Çalışma Programının yaşama geçirilmesinde gerekli 
çabanın gösterilmesine, TMMOB’nin düzenlediği, destek-
lediği ve katıldığı miting, bölge toplantıları vb. etkinliklere 
Oda ve bağlı birimlerinin katılım sağlamaları konusunda 
Oda Yazman üyelerinin gerekli çalışmaları yapmalarına, 
TMMOB Çalışma Gruplarına Odalarımızın temsilcilerinin 
katılımlarının sağlanması için gerekli titizliğin gösterilmesine, 
Oda Yazman üyeleri toplantılarına tüm Odalarımızın katılımı 
yönünde çalışma yapılmasına karar verildi.
17 Eylül 2004 Cuma

• Zonguldak’ta TTK Üzülmez Müessesesi’nde, iş yerinde, 
16 Eylül 2004 tarihinde hain bir saldırıda yaşamını yitiren 
Maden Mühendisi Avni Cinel’in cenaze törenine TMMOB 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Oğuz Gündoğdu ve TMMOB 
Genel Sekreteri M. Fikret  Özbilgin katıldı. 
Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Başkanı ve 
TMMOB İKK Sekreteri Erdoğan Kaymakçı Şube önünde 
Oda adına, Madenci anıtı önünde TMMOB Maden Mü-
hendisleri Odası Zonguldak Şubesi, Genel Maden İşçileri 
Sendikası, KESK-ESM Zonguldak Şubesi, Zonguldak Maden 
Mühendisleri Derneği, Mühendis ve Mimarlar Derneği, Ma-
den Teknikerleri Derneği, Mem-Der adına hazırlanan ortak 
basın açıklamasını yaptı. Açıklama sonrası Maden Mühen-
disleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun ve 
TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Oğuz Gündoğdu kısa 
birer konuşma yaptı. TMMOB II. Başkanı konuşmasında, 
mühendislik bilimini yaşama geçirmek isteyen mühendislerle 
işçiler arasında bozulan sevgi ve saygı bağının kurulmasına, 
siyasilerin Zonguldak Havzası’ndan ellerini çekmesi gerekti-
ğine, olayın takipçisi olacağımıza değinerek yaşamını yitiren 
Avni Cinel’in ailesine, yakınlarına ve madencilik topluluğuna 
başsağlığı diledi.      
Daha sonra Zonguldak Valisi ve TTK Müdürü’nü ziyaret 
eden TMMOB Heyeti Zonguldak Havzası’nda mühendislere 
yönelik saldırıların arttığı son olayı da adi bir adli vaka olarak 
görmediğimizi ve takipçisi olacağımızı iletti. 
Akşam maden mühendisleriyle bir toplantı yapan heyet, 
olay üzerine ve sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında 
görüşmelerde bulundu. 

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yü-
rütme Kurulu Üyesi Hüseyin Yeşil, Yönetim Kurulu Üyesi 
Nail Güler, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi tarafından düzenlenen “Orman Kadastrosu ve 2B” 

07 Eylül 2004 Salı
•  Fizik Mühendileri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdul-
lah Zararsız ve Yönetim Kurulu üyeleri Birliğimizi ziyaret 
etti.

• Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Aksu ve Yönetim 
Kurulu üyeleri Birliğimizi ziyaret etti.

• TMMOB Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.

• TMMOB Yürütme Kurulu Çevre Mühendisleri Odası’nı 
ziyaret etti. Ziyarette, Odalar arası yetki tartışmaları ve yö-
netmelikler üzerine görüşmeler yapıldı.
10 Eylül 2004 Cuma

• TMMOB Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Genç, “12 
Eylül Darbecileri Yargılansın – Demokrasi Mitingi” ile ilgili, 
mitingi destekleyen kurumların yöneticileriyle birlikte Mül-
kiyeliler Birliği’nde düzenlenen basın toplantısına katıldı.  
11 Eylül 2004 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 12 
Eylül darbesinin 24. yılında bir basın açıklaması yaparak 12 
Eylül’ü ve sonuçlarını değerlendirdi. 
12 Eylül 2004 Pazar

• ‘78’liler Girişimi tarafından düzenlenen ve TMMOB tara-
fından da desteklenen “12 Eylül Darbecileri Yargılansın!… 
Demokrasi Mitingi” Abdi İpekçi Parkı’nda gerçekleştirildi. 
Yaklaşık beş bin kişinin katıldığı mitinge TMMOB pankar-
tıyla kitlesel katılım sağladı. 
14 Eylül 2004 Salı

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı kamu 
çalışanlarına ilişkin başlayan toplu görüşme süreçleri nede-
niyle bir basın açıklaması yaparak kamu çalışanı mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının taleplerini kamuoyuna iletti.

• KESK Genel Başkanı Sami Evren ve Eğitim – Sen Genel 
Başkanı Alaaddin Dinçer Birliğimizi ziyaret etti. Ziyarette, 
Eğitim – Sen’i kapatma davası ve kamu personel rejimi ko-
nularında görüş alışverişinde bulunuldu

• DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve Yönetim Kurulu 
üyeleri yeni Yönetim Kurulunu kutlama ve görüşmelerde 
bulunma amacıyla Birliğimizi ziyaret etti. Ziyarette, iki örgüt 
arasında yapılacak işbirliği görüşüldü. 

• TMMOB Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.
15 Eylül 2004 Çarşamba

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı Eğitim 
– Sen hakkında açılan kapatma davasına katıldı. Duruşma 
sonunda davanın reddedilmesine karar verildi.

• Oda Yazman Üyeleri (Sekreterleri) toplantısı M.Fikret 
Özbilgin (TMMOB), Hakan Genç (TMMOB), Erdoğan 
Karaca (Çevre Mühendisleri Odası), Sinan Özgür (Fizik 
Mühendisleri Odası), Fulya Arıcan Öznur (Gıda Mühen-
disleri Odası), Cengiz Dağdelen (Harita ve Kadastro Mü-
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konulu sempozyuma katıldı. TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Sempozyumda açılış konuşmasını yaptı. 

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yü-
rütme Kurulu Üyesi Hüseyin Yeşil,  Yönetim Kurulu Üyeleri 
Nail Güler ve Hakan Günay Gemi Makinaları İşletme Mü-
hendisleri Odası’nı ziyaret etti. Ziyaret sonrasında tersaneler 
bölgesinde ve İTÜ Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği 
bölümünde incelemelerde bulunuldu. 

• Başbakanlık  İnsan Hakları Danışma Kuırulu’nda oluş-
turulan Komisyonların Başkanları toplantısına TMMOB 
Yürütme Kurulu üyesi Alaeddin Aras katıldı.   
19 Eylül 2004 Pazar

• TMMOB Genel Sekreteri M. Fikret Özbilgin, Zonguldak’ta 
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü 
Üzülmez Müessesesi Asma-Dilaver İşletme Müdürü Maden 
Mühendisi Avni CİNEL’in işyerinde uğradığı saldırı sonucu 
öldürülmesi ile ilgili olarak basın açıklaması yaptı. 
20 Eylül 2004 Pazartesi

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik 
Yüksek Danışma Kurulu tarafından 29 Temmuz 2004 tarihin-
de yapılan toplantı ve alınan karar gereğince Sosyal Güvenlik 
Reform Önerisi görüş alışverişinde bulunmak üzere yapılan 
Çalıştay’a TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras 
ve İnşaat Mühendisi Ahsen Erkut katıldı.

• Deprem Şurası’na katılacak TMMOB temsilcileri ile top-
lantı yapıldı. Toplantıya TMMOB II. Başkanı Oğuz Gün-
doğdu, Ayşegül Bildirici (TMMOB), Bahattin Demir (Jeoloji 
Mühendisleri Odası), Hakan Karagöz (Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası), Aykut Ülkütekin ve Mehmet Emin 
Çelik (Mimarlar Odası), Belma Babacan (Şehir Plancıları 
Odası) katıldı.
21 Eylül 2004 Salı

• TMMOB Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı. 

• TMMOB Yürütme Kurulu Ziraat Mühendisleri Oda-
sı’nı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette 
TMMOB’nin yapacağı etkinlikler ve Mühendislik Dekanları 
Konseyine katılım konuları görüşüldü. 
22 Eylül Çarşamba

• TMMOB ve Oda Saymanları ortak toplantısı TMMOB’nin 
38. dönem Çalışma Programı, etkinlikler ve mali konular 
gündemi ile yapıldı. Toplantıya TMMOB Saymanı A.Betül 
Uyar, Hüseyin Önder (Elektrik Mühendisleri Odası), Hü-
seyin Gencer (Fizik Mühendisleri Odası), Sebahat Yıldız 
(Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Halim Karan 
(İnşaat Mühendisleri Odası), M. Tankut Kılınç (Jeofizik 
Mühendisleri Odası), Dündar Çağlan (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), Birsen Baltacı (Peyzaj Mimarları Odası) ve Hamdi 
Arpa (Ziraat Mühendisleri Odası) Kimya Mühendisleri Odası 
ve Makina Mühendisleri Odasını temsilen Vehbi Turhan 

(Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir) katıldı.  Toplantıda, 
Çalışma Programına yönelik etkinlikler ve mali konulara 
yönelik çalışmalar detaylandırıldı. 
23 Eylül 2004 Perşembe
Gıda Mühendisleri Odası ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Zira-
aat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından Van’da 
düzenlenen “Geleneksel Gıdalar Sempozyumu”na TMMOB 
Yürütme Kurulu Üyeleri Ekrem Poyraz ve Alaeddin Aras, 
Yönetim Kurulu Üyesi Berrin Şenöz katıldı.  Sempozyum 
açılışında Berrin Şenöz TMMOB adına açılış konuşması 
yaptı.

•  Maden Mühendisleri Odası, Osman Gazi Üniversitesi 
ve Eti Holding AŞ tarafından Eskişehir’de düzenlenen II. 
Uluslararası Bor Sempozyumu’na TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyesi  Serdar Ömer Kaynak katılarak açılışta bir konuşma 
yaptı.
25 Eylül 2004 Cumartesi

•  KESK Ankara Şubeler Platformu tarafından Sıhhiye 
Meydanı’nda düzenlenen “Örgütlenme Hakkımıza, Gele-
ceğimize ve Onurumuza Sahip Çıkmak İçin Alanlardayız” 
Mitingi’ne TMMOB pankartı altında kitlesel katılım 
sağlandı. Mitingde KESK Genel Başkanı Sami Ev-
ren’den sonra bir konuşma yapan TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı destek mesajı iletti. 
26 Eylül 2004 Pazar

•  TMMOB Van İKK bileşenlerinin katılımıyla yapılan Van 
Bölge Toplantısı’na TMMOB Yürütme Kurulu Üyeleri Ek-
rem Poyraz ve Alaeddin Aras katıldı.
27 Eylül 2004 Pazartesi

•  Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından “Çevresel Etki 
Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği” ve “Yeterlilik Bel-
gesi Tebliği”nin uygulanmasında mevcut durumun değer-
lendirilmesi amacıyla 29 Eylül 2004 tarihinde yapılacak ve 
Birliğimizin de çağrılı olduğu toplantıya hazırlık amacıyla 
yapılan toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Tezcan 
Eralp Abay, Yunus Arıkan, Ethem Torunoğlu, Yolga H. 
Balta (Çevre Mühendisleri Odası), Bahadır Ekizer (Jeofizik 
Mühendisleri Odası), Selami Toprak (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), Agah Köker (Kimya Mühendisleri Odası), Emin G. 
Uysal (Makina Mühendisleri Odası), Birsen Baltacı (Peyzaj 
Mimarları Odası), Başak Erbil (Şehir Plancıları Odası) ve 
TMMOB Genel Sekreteri M.Fikret Özbilgin katıldı.
28 Eylül 2004 Salı

•  TTB Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek, II. Başkanı 
Metin Bakkalcı ve Merkez Konseyi Üyeleri Haluk Başcıl ve 
Eriş Bilaloğlu yeni Yönetim Kurulunu kutlama ve görüşme-
lerde bulunmak amacıyla Birliğimizi ziyaret etti. Görüşmede 
TTB Yetkilileri Sağlık Meslek Birlikleri Yasa Tasarısındaki 
gelişmeleri aktardılar ve görüş alışverişinde bulunuldu. 

• TMMOB Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.  
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