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Marmara Depreminin 3. Yýldönümü Nedeniyle
TMMOB Yönetim Kurulu Deprem Bölgesini Ziyaret Etti 

ve Bir Dizi Etkinlikte Bulundu. (Sayfa 2-9)

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Baþkanlarý 
ortak bir toplantý yaparak son geliþmeleri deðerlendirdi.

TMMOB Yönetim Kurulu ile TMMOB’ye baðlý Odalarýmýzýn Baþkanlarý 20 Temmuz 2002 Cumar-
tesi günü Ankara’da ortak bir toplantý yaparak olasý bir Irak operasyonunu ve erken seçimi 

deðerlendirerek  kamuoyuna bir açýklama yaptýlar. (sayfa 11)

 TMMOB 37. Dönem 1. Danýþma Kurulu 

14 Eylül 2002’de toplanýyor...
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17 AÐUSTOS MARMARA DEPREMÝ YILDÖNÜMÜ ETKÝNLÝKLERÝ

“Sizleri Unutmadýk 
Hepimiz Ayný Gemideyiz”

17 Aðustos’un Marmara 
Depremi’nin 3. yýldönümü 
olmasý nedeniyle TMMOB 
bölgede etkinliklerde bu-
lundu. 

15 Aðustos 2002 tarihinde 
TMMOB Yürütme Ku-
rulu, Kocaeli’nde toplandý. 
Kocaeli Ýl Koordinasyon Ku-
rulu Sekreterliðini yürüten 
Makina Mühen-disleri 
Odasý Kocaeli Þubesi’nde 
gerçekleþtirilen toplantýda 3 
yýldýr yürütülen çalýþmalar 
deðerlendirildi ve ertesi gün 
yapýlacak basýn açýklamasý için son hazýrlýklar yapýldý. Ayný gün 
akþam saatlerinde  Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu bileþenleriyle 
ortak bir toplantý yapýlarak çalýþmalara devam edildi.

16 Aðustos 2002 tarihinde TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç, 
Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TMMOB Genel Sekreterliðinin, 
Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreterinin, Kocaeli Ýl Koor-
dinasyon Kurulumuzun bileþeni þubelerimizin yöneticilerinin 
ve üyelerinin katýlýmýyla bir basýn toplantýsý düzenledi. To-
plantýda, 17 Aðustos’un üçüncü yýlýnda... TMMOB Olarak 
Gördüklerimiz, Önerdiklerimiz baþlýðýyla depremin üç yýllýk 
bilançosunu çýkaran Kaya Güvenç, bölge ve ülke ölçeðinde; 
TMMOB önerilerini sýraladý. 

Kocaeli ÝKK Toplantýda sinevizyon eþliðinde 
raporunu sundu.

Basýn toplantýsýnda söz alan Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Serhat Girgin, Ýl Koordinasyon Kurulu tarafýndan 
hazýrlanan  depremin üçüncü yýlýna iliþkin raporu sundu. 
Toplantý sonunda sinevizyon aracýlýðýyla 28 Temmuz 2002 
tarihinde, AKÇAGAZ LPG Dolum Tesislerindeki  patlama 
ve yangýn hakkýnda yapýlan incelemelerin sonuçlarý da sunuldu. 

Ayný gün Yalova'ya geçen 
TMMOB heyeti, burada 
yönetim kurulu toplantýsý 
yaptý. Yönetim Kurulu 
gündeminin görüþülme-
sinin ardýndan  Yalova 
Ýl Koordinasyon Kurulu 
bileþen-leriyle deprem, ülke 
ve TMMOB günde-mine il-
iþkin konularýn görüþüldüðü 
bit toplantý yapýldý.

Etkinliklerin akþam bölü-
münde ise, Ýstanbul’dan 
hareket eden  Türkiye 
Denizcilik Ýþletmelerine ait  

“Prof. Dr. Aykut Barka” isimli Þehir Hatlarý Vapuru Yalova Ýske-
lesinde TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri, Oda yöneticilerimiz, 
bölge birimlerimiz ve Yalova halký tarafýndan karþýlandý. Gemide 
bulunan TMMOB II. Baþkaný Oðuz Gündoðdu, Ýstanbul ÝKK 
bilþenlerinin yöneticileri ve üyeleri, Depremzede Dernekleri ve 
diðer demokratik kitle örgütleri temsilcileri   “Sizleri Unutmadýk, 
Hepimiz Ayný Gemideyiz” pankartýyla iskele meydanýna çýkarak  
Yalova halkýyla buluþtu. Yanlarýnda getirdikleri baretleri alanda 
bekleyenlerle paylaþan   grup iskelede bekleyenlerle birlikte 
meþaleler eþliðinde Yalova Deprem Anýtýna doðru yürüyüþe 
geçti. Yürüyüþün sonunda Deprem Anýtý’na çelenk konuldu. 
Yalova Belediye Baþkaný Yakup Koçal anýt hakkýnda bilgiler 
verdi.  TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç ise kýsa konuþmasýnda 
“sosyal devlet” gereksinimini vurgulayarak IMF programýnýn ka-
musal hizmetlerin eþit bir biçimde üretilerek halka sunulmasýnýn 
önündeki en büyük engeli oluþturduðunu belirtti.  Etkinliðe Yalova 
Valisi Nihat Özgül ve Yalova Belediye Baþkaný Yakup Koçal   
katýldýlar. Katýlýmcýlarýn deprem 
anýtý içersinde açýlan fotograf 
sergisini gezmelerinin ardýndan 
Ýstanbul'dan gelen katýlýmcýlar 
Vapurla Ýstanbul'a döndüler.
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ÝSTANBUL ÝKK, 
VAPURUN HAREKETÝNDEN ÖNCE BASIN 

TOPLANTISI YAPTI.

Türkiye Denizcilik Ýþletmelerine ait  “Prof. Dr. Aykut Barka” 
isimli Þehir Hatlarý Vapuru Ýstanbul’dan hareketi öncesinde 
Ýstanbul Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Münür Aydýn bir 
basýn açýklamasý yaptý. 

Açýklama metnini aþaðýda özetle sunuyoruz.

“Bu deprem, depremle ilgilenen araþtýrmacýlar tarafýndan beklenen bir 
olgu olmasýna ve gereken uyarýlarýn yapýlmýþ olmasýna  karþýn , devleti 
yönetenler, ilgili kurumlar ve sivil toplum örgütlenmeleri tarafýndan ge-
reken önemin verilmediðini, dolayýsýyla yeterli önlemlerin alýnmadýðýný 
açýkça göstermiþtir. Gölcük ve  Düzce depremlerinin ardýndan 3 yýl 
geçmesine karþýn, önlemler açýsýndan yeteri kadar mesafe alýnamamýþtýr. 
Temel önlem olan depreme dayanýklý konut  yapma konusunda gerekli 
olan mühendislik hizmetlerinde ilerleme olmadýðý gibi, olamazsa olmaz 
koþullarý hala belirlenemeyen onarýmlarla, 17 Aðustos 1999 öncesine 
göre daha  da gerileme olmuþtur. Depremlerle ortaya çýkan hukuksal 
sorunlar çözülmemiþ , yeni bir afet hukuku gerekliliði , yaþanan olay-
lara ve uyarýlara raðmen  algýlanamamýþ gerekli  yasal düzenlemeler 
yapýlamamýþtýr. Baþta Ýstanbul olmak üzere Marmara Bölgesinde durum 
tespiti yapýlýp teknik yönden ilgili kurumlarca ana ilkelerde birleþilen 
planlama yapýlamamýþtýr.

Afet yönetimi açýsýndan yapýlan çalýþmalar önemli aþama saðlamasýna 
karþýn, istenilen düzeye varamamýþ, planlanan ve hazýrlanan senaryolarýn 
uygulanabilir olmasý için gerekli olan , devleti temsil eden kurumlar, 
yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluþlarý ile organik bað 
kurulamamýþ ve eþgüdüm saðlanamamýþtýr.

Ekonomik sýkýntýlarýnda artmasýyla, deprem bölgesinde ve beklentile-
rin devam ettiði Marmara Bölgesinde halk üzerinde, ciddi psikolojik 
çöküntüler oluþmuþ, özgüven ve güven duygularý yok olma noktasýna 
gelmiþtir.

Marmara Denizi’nde 21. Yüzyýl içinde hasar verici birkaç depremin 
olma olasýlýðý çok yüksektir , bu da Marmara Bölgesinin ve özellikle 
Ýstanbul’un büyük bir risk altýnda olduðunu göstermektedir.
...
Erzincan 1992, Dinar 1995 , Adana – Ceyhan  1998 , 17 Aðustos 
1999 Gölcük ve12 Kasým 1999  Düzce depremleri etkileri bakýmýndan 
“Kent Depremleri” özelliðine sahiptir. Bu nedenle artýk depremle ilgili 
alýnacak önlemlere bakýþ açýsý deðiþmelidir, “yara sarma” politikalarýn-
dan vazgeçilmelidir. Önlemleri felaket öncesinden  alarak zararý en aza 
indirgeme çalýþmalarý çaðdaþ kentleþmenin ana unsuru olarak ele alýnýp 
, devlet politikasý haline getirilmelidir.
...
Deprem felaketi , merkezinde insan olan sosyal , ekonomik , teknik 
ve siyasal boyutlarý olan bir olgudur. Depremi yalnýzca bilimsel olarak 
anlamaya ve açýklamaya çalýþmak sorunu çözmeye yeterli deðildir. 
Fayýn üzerinde yürürken etrafýnda insanlarýn da yaþadýðýnýn  farkýna 
varýlmalýdýr. Her türlü maddi kaygýdan uzak iþbirliði , bilgi ve beceri 
paylaþýmýný saðlayarak doðru çözümleri üretebilmekten baþka  yolun 
olmadýðýný ,  17 Aðustos Gölcük Depremi bir kez daha göstermiþtir. 
...

Ýstanbul ÝKK  Basýn Açýklamasýndan Rakamlar

Marmara Bölgesi Ülke sanayisinin katma deðerinin %46,7 sini isti-
hdamýn ise %47,4 ünü içermektedir, üstelik niteliði yüksek olan bu 
sanayi yatýrýmlarýn  Anadolu’da yan sanayi diye nitelendirebileceðimiz 
pekçok yatýrýmlarla doðrudan iliþkisi vardýr. Toplam vergilerin % 50 
sine yakýnýnýn da bu bölgeden  elde edildiði düþünüldüðünde , olasý 
beklenen Marmara Depremlerinin oluþturduðu risk , ülke ekonomisi 
açýsýndan çok büyüktür. Marmara Bölgesindeki büyük sanayi tesisleri 
ve rafinerilerin konutlar ile içiçe olmasý, doðal afetlere karþý hiçbir ön-
lem alýnmamasý gelecekteki büyük tehlikenin habercisidir. Ýstanbul’da 
Gölcük Depreminde 32217 konut ve 4921 iþyeri hasar görmüþtür. 
Ýstanbul Ýlinde, Gölcük Depreminde meydana gelen aðýr hasarýn %5 i 
, orta hasarýn      % 20 si ve hafif  hasarýn % 16 sý oluþmuþtur. Büyük 
çoðunluðu Avcýlar Ýlçesinde  ( 274 )  olmak üzere , 454 kiþi hayatýný 
kaybetmiþ , 1880 kiþi yaralanmýþtýr.

Yalova Belediyesi web sayfasýndan

DEPREM ANITI'NIN ANLATTIKLARI 

17 Aðustos 1999 depreminde kamyonlar gecenin içinde kentin 
yýkýntýlarýný ilk bu alana taþýdýlar. 

Aile albümlerimiz, çocuklarýmýzýn oyuncaklarý, yorganlarýmýz, 
kýrmýzý sardunyalarýmýz, kahve fincanlarýmýz, kamyonlara 
yüklendi ve martý çýðlýklarý içinde denize getirildi. 

Belleðimizi, umutlarýmýzý, güçlerimizi denize emanet ettik. 

Deniz bize her dalgada geleceðe iliþkin yaþama direnci taþýy-
ordu. 

Biz hüzün alanýný umut ve yaþam alanýna, sabýr alanýna 
dönüþtürdük. 

Altmýþ beþ dönümlük enkaz alanýný geçmiþi dinleyip geleceði 
kurmaya ortak bir yaþam alaný yaratmaya adadýk. Alan üzeri-
ndeki bu heykel düzenlemesi geçmiþe ve geleceðe gönderilen 
referanslardan oluþmuþtur. 

Kýrk metre çapýndaki dairesel form dünyayý, yaþamý simgele-
mektedir. 

On iki metrelik paslanmaz çelik dikey eleman günün on iki 
saatini, geceyi gündüzü, yýlýn on iki ayýný simgeler ve göz 
yaþlarýmýz süzülür üstünden. 

Her gece dostlarýmýzý gökyüzüne yýldýzlara taþýr. Onlar hep 
yaný baþýmýzdadýrlar artýk. 

Mozaik yolu her kat ediþimizde geçmiþi geleceðe baðlayan 
bir köprüyü yürüyoruz bilmeden. Çocuklarýmýzýn renkle, 
çiçekle, duyguyla döþedikleri bu yol yeni baþlangýçlara 
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17 Aðustos’un üçüncü yýlýnda...

TMMOB Olarak 
Gördüklerimiz, Önerd-
iklerimiz
17 Aðustos 1999 günü yaþadýðýmýz Marmara depreminin yol 
açtýðý yýkýmlarýn, hasarlarýn, can kayýplarýnýn, kaderleriyle baþ 
baþa býrakýlan ve çaresizlik içinde yaþamlarýný sürdürmeye çalýþan 
binlerce insanýn neredeyse unutulduðu Türkiye’de, yaþanan fela-
ketin üstünden üç yýl geçti. Üç yýla karþýn, deprem bölgesinde 
giderek derinleþen sorunlara yeterli çözümler üretilmedi.

Geride kalan üç yýlda neler yaþandý? Felaketten doðrudan etkile-
nen iki milyonu aþkýn insan aradan geçen bu üç yýlda neler yaþadý? 
Marmara Denizi’nde olasý bir deprem riskinin giderek artmakta 
olduðu bir süreçte, hangi noktadayýz? Durum nedir?  

Geride kalan üç yýla  ana hatlarýyla baktýðýmýzda:

   Birinci yýl: 

1- TBMM Araþtýrma Komisyonu Raporu yayýnlandý. 

“Türkiye, bugünkü kurumsal örgütlenmesi ve finans sistemi 
ile afetlerle mücadele edebilecek ve toplumumuzu afetlere 
duyarlý hale getirebilecek durumda ve kapasitede deðildir. 

Mevcut kurumsal yapýnýn eski afetlerden dolayý afetzede 
vatandaþlara onbinlerce konut borcu bulunmaktadýr.” tes-
pitinin yapýldýðý rapor’da: “çok eski geçmiþe sahip olmasýna 
raðmen, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymama, baþta 
yerel yönetimler olmak üzere, her kademede alýþkanlýk haline 
getirilmiþtir...” 

denmektedir.

TBMM Araþtýrma Komisyonu’nun 77 sayfalýk raporun 70 
sayfasý; deprem konusundaki kurumsal yapýlara, Türkiye’deki 
afet mevzuatý ve tarihçesine, kurumlarýn görevlerine, komisyon 
toplantý ve çalýþmalarýna ayrýlmýþ, öneriler bölümü de þu görüþlere 
yer verilmiþtir : 

Yeni bir deprem politikasý oluþturulmalý devlet politikasý 
olarak uygulanmalýdýr... gecekondulaþma, kaçak yapýlaþmayý 
teþvik eden imar affý politikasýndan kesinlikle vazgeçilmelidi
r...planlama ve yapý sektöründe görev alan meslek dallarýnýn 
uzmanlýk alanlarýnýn yetki ve sorumluluklarýný belirleyen 
meslek yasalarý çýkarýlmalýdýr. Bu yasalarda meslek odalarý 
üyelerine denetleme yetkisi verilmelidir. Gereði yerine get-
irilmezse odalar da sorumlu tutulmalýdýr.

2- 57. Hükümet, 17 Aðustos depreminden hemen sonra “doðal 
afetlere karþý alýnacak önlemler ve doðal afetler nedeniyle 
doðan zararlarýn giderilmesi için yapýlacak düzenlemeler” için 
27 Aðustos 1999 günü TBMM’den aldýðý yetkiye dayanarak 
yayýnladýðý ve sayýsý elliye yaklaþan bu Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle:

2.1-Deprem harcamalarý Sayýþtay denetimi dýþýnda býrakýldý. 
Deprem vergilerinden elde edilen gelirler, iç ve dýþ  yardýmlar, 
hibe gelirleri genel bütçe içinde kullanýlarak sermayeye kaynak 
transferinde, borç ödemelerinde ve  memur maaþlarýnda 
kullanýldý.Toplanan kaynaklarýn yönetimi açýk olmadý ve 
denetlenmedi.  

2.2- 17 Aðustos sonrasý kamuoyunda oluþan uygun ortam ve 
“her þeye yeniden baþlamalý” söylem ve beklentilerine karþýn, 
10 Nisan 2000 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanan 595 sayýlý 
“Yapý Denetimi Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname” ile 
kamusal denetim alaný “özel þirketlere” devredilerek özelleþtirildi 
ve yapý denetiminde yeni bir süreç baþlatýldý. 

Amacý “yapýda can ve mal güvenliðini saðlamak, kaynak is-
rafýna sebep olan  plansýz, kontrolsüz ve kalitesiz yapýlaþmayý 
önlemek” olan Kararname, bu iddiaya karþýn, planlamaya iliþkin 
tek bir hüküm içermiyordu. Oysa, depremle ilgili farklý kurum ve 
kuruluþlarýn tümü, yapýsal yýkým ve hasarlarda zeminin belirleyici 
olduðu konusunda görüþ birliði içinde olmalarýna karþýn, planlama 
yani yer seçim ve yerleþim kararlarý süreci yine gözardý edildi. 
Bu durum, plansýz ve bilime aykýrý bir yapýlaþmanýn süreceði 
anlamýna gelmektedir. 

3- TMMOB’nin “Doðu Marmara Depremleri ve Türkiye 
Gerçeði” raporu Haziran 2000’de yayýnlandý. 

17 Aðustos’tan itibaren çalýþmalarýný deprem bölgesinde yoðun-
laþtýran TMMOB’nin, yaþanan insanlýk dramýna tanýklýðýný, 
acýlarýn ve yaralarýn sarýlmasýna katkýlarýný, gözlem ve ince-
lemelerini anlatan, görüþlerini dile getiren ve dokuz bölümden 
oluþan raporun, “17 Aðustos’u unutmamalý, Türkiye’yi yeniden 
kurmalýyýz” istemiyle  baþlayan “öneriler” bölümünde: “deprem 
bölgesinin her yönü ile (insanlarýn ruhsal ve bedensel 
saðlýklarýna kavuþturulmasý ile barýnma, ekonomik, eðitim, 
kültürel gereksinimlerinin karþýlanmasý, sanayi, tarým ve 

DEPREM 3. YILDÖNÜMÜ 
tmmob basýn açýklamasý
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hizmet kesimlerindeki üretim koþullarýnýn) iyileþtirilmesine 
yönelik çalýþmalarýn etkinleþtirilmesi ve bu amaçla kamu 
yönetim biçimlerinin geliþtirilmesi ve iþletilmesi”nin zorunlu 
olduðu belirtilerek;

• toprak ve konut politikalarýnýn, toplum yararýna düzen-
lenmesi,

• ulusal ve bölgesel planlamanýn yapýlmasý,

• bilimsel çalýþmalara kaynak ayrýlmasý ve bilimsel verilerin 
esas alýnmasý,

• toplu ulaþým ve taþýmacýlýk sistemlerinin geliþtirilmesi,

• depremi felakete dönüþtüren sorumlular hakkýnda kamu 
davasý açýlmasý,

• iþlevsel deprem bütçe yönetiminin oluþturulmasý,

savunulmuþtur.

“Deprem riski her geçen gün artan Ýstanbul’u depreme hazýr-
lamak için toplum olarak ayaða kalkmamýz gerektiði” 

vurgulanan raporda:

“Su toplama havzalarý, vadi içleri ve yamaçlarý, dolgu alan-
larý, dere yataklarý, sahiller, heyelanlý bölgeler gibi elveriþsiz 
zeminler üzerine inþa edilmiþ, depreme dayanýklý olup ol-
madýðý bilinmeyen ama aþaðý yukarý tahmin edilen plansýz, 
denetimsiz olarak yapýlmýþ herhangi bir mühendislik ve 
mimarlýk hizmetiyle buluþmamýþ yüz binlerce yapýsý, sanayi 
tesisiyle, Ýstanbul’un olasý bir depremi karþýlamaya hazýr 
olmadýðý apaçýk ortada deðil mi?” 

diye sorulmaktadýr. 

4- Kalýcý konutlarýn yapýmýna baþlandý. Konutlarýn yer seçimleri 
“bölgesel ve bilimsel bir planlama” anlayýþýndan yoksun bir 
yaklaþýmla, bölgede son kalan tarým alanlarý, dolgu alanlarý, 
meyva bahçeleri elden çýkarýlarak yapýldý. Can çekiþen Ýzmit 
Körfezi, gözden çýkarýldý. 

5- Merkezi ve yerel yönetimlerde,  kentleri ve toplumu öncelikle 
depreme hazýrlamak yerine, depremin sonuçlarýna hazýrlamayý 
yeterli gören politikalar hakim oldu.

6- 587 sayýlý “Zorunlu Deprem Sigortasý Dair Kanun Hük-
münde Kararname” 27 Aralýk 1999 tarihli Resmi Gazetede 
yayýnlandý. Yayýmýndan dokuz ay sonra yürürlüðe gireceði 
kararlaþtýrýlan “Zorunlu Deprem Sigortasý”, Türkiye’nin imar 
sistemi ve afet yönetimi ilkeleriyle baðlantý kurmayan bir anlayýþla 
hazýrlanmýþtýr.              

   Ýkinci yýl: 

1-Anayasa Mahkemesi’nin 595 Sayýlý Kararnameyi Anaya-
saya aykýrý bularak  24.05.2001 tarihinde iptal etmesine karþýn, 
mahkemenin iptal gerekçesini bile beklemeyen 57. Hükümet, 
TBMM’den jet hýzýyla geçirdiði  4708 sayýlý Yapý Denetimi 
Hakkýnda Kanunu yürürlüðe soktu.  Yasa, yüzölçümünün yüzde 
92’si, nüfusunun % 95’i deprem kuþaðýnda olan Türkiye’nin, 
milli gelirden en yüksek pay alan 19 ilini kapsamakta olup, 
bu illerin GSMH’dan aldýklarý paylarýn toplamý yüzde 67’ye 
ulaþmaktadýr.   

Ýçinde Afyon’un da bulunduðu ve yakýn tarihte büyük depremler 
yaþayan Zonguldak, Kütahya, Muþ, Burdur, Bingöl, Diyarbakýr, 
Van, Erzurum, Malatya, Erzincan ve Tunceli gibi illerimizi yapý 
denetimi dýþýnda tutarak dýþlayan 4708 sayýlý Yasayý çýkartanlarýn 
rantçý anlayýþý bir kez daha gözler önüne serilmiþtir.

2- Sayýþtay Raporu yayýnlandý. 

13.08.2001 tarihinde yayýnlanan Sayýþtay Raporu’nun 
“Ýstanbul’u Depreme Nasýl Bir Örgütsel Yapý Hazýrlýyor?” 
bölümünde yapýlan önerme þöyledir:

“Daha önce büyük depremlerde yaþananlar, il acil kurtarma ve 
yardým komitelerinin ve kriz merkezlerinin deprem zararlarýný 
azaltmada yeterince etkili olamadýklarý açýkca göstermiþtir. Bu 
yüzden, riskleri ve zararlarý azaltmayý hedefleyen, deprem öncesi, 
sýrasý ve sonrasýndaki iþlere bütünsellik içinde bakmaya olanak 
veren, koordinasyon ve iþbirliði saðlamada etkin, yeterli yasal 
yetkiler ve imkanlarla donatýlmýþ yeni bir örgüte duyulan ihtiyaç 
ertelenemez hale gelmiþtir.” 
3- Marmara Denizi’ndeki faylar konusunda sürdürülen bilimsel 
çalýþmalar daha belirgin sonuçlar ortaya çýkardý ve riskin ne kadar 
büyük olduðu bir kez daha görüldü. Giderek fay tartýþmalarýyla 
zaman yitirmek yerine, Marmara Bölgesi ve Ýstanbul’u depreme 
hazýrlayacak program ve uygulamalarýn önemli olduðu vurgu-
lanarak: “Deprem yýkmadan yýkýlmasý gerekenleri yýkalým, 
güçlendirilmesi gerekenleri güçlendirelim. Bunun için de 
depremle ilgilenen tüm kurum ve kuruluþlarýn eþgüdüm 
içinde olmazsa olmaz koþullarýný içeren ortak bir teknik ve 
toplumsal planlama kapsamýnda harekete geçirilmelidir.” 
önerileri yapýldý.
4- Kalýcý konutlarýn yapýmýna devam edildi ve kýsmen teslim 
edildi.
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5- Sekizinci Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý, TBMM’de kabul 
edilerek yürürlüðe girdi. 
DPT tarafýndan yayýmlanan "Sekizinci Beþ Yýllýk Kalkýnma 
(2001-2005) Planý"nýn; 

476. maddesi - 1999'da yaþanan Marmara ve Bolu-Düzce 
depremleri, yanlýþ arazi kullanýmý, çarpýk yapýlaþma gibi 
nedenlerin de etkisiyle, büyük zararlar meydana getirmiþ, böl-
gesel geliþme politikalarýnýn etkin bir þekilde uygulanmasý 
gerektiðini ortaya koymuþtur.

532. maddesi- Depremlerin ülkemizin gerek nüfus gerekse eko-
nomik aktivite bakýmýndan en yoðun bölgesini etkilemiþ,  Kocaeli, 
Sakarya ve Yalova'da aðýr can ve mal kaybýna yol açmýþtýr. 

533. maddesi - Kocaeli, Sakarya, Yalova illerine öncelik vermek 
üzere Marmara Bölge Planý hazýrlýk çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr.

535. maddesi - Bölge planlama; bölgelerin farklý imkanlara, 
özelliklere ve sorunlara sahip olduðu gerçeðinden hareketle, 
kapsamlý ve katýlýmcý bir yaklaþýmla ele alýnacaktýr. Bölge plan-
larý, ulusal önceliklere ve yerel talepleri yansýtarak sektörlerarasý 
baðlarý kuracak, bölge için stratejik vizyon geliþtirecek ve dinamik 
bir yapýlanmaya sahip olacaktýr.

545. maddesi - Marmara Bölge Planý ile, depremin yarattýðý 
olumsuzluklarýn giderilmesi, kentsel alanlara yönelik göçün isti-
krarlý bir yapýya kavuþturulmasý, tarým, sanayi, ticaret, konut, 
turizm vb. konulara iliþkin yerleþim alanlarýnýn afet riskleri de 
dikkate alýnarak hazýrlanacak bir arazi kullaným planýna göre 
yönlendirilmesi, çevre ve mekan kalitelerinin korunarak kentsel 
büyümenin denetim altýna alýnabilmesi ve sosyoekonomik orta 
vadeli geliþme deseninin belirlenmesi amaçlanmýþtýr.

Kalkýnma Planýna göre:

•  Marmara Bölge Planý hazýrlýk çalýþmalarýnýn baþlatýldýðý,

•  Bölge planlamanýn, kapsamlý ve katýlýmcý bir yaklaþýmla ele 
alýnacaðý,

•  Marmara Bölge Planý ile tarým, sanayi, ticaret, konut, turizm 
vb. konulara iliþkin yerleþim alanlarýnýn afet riskleri de dikkate 
alýnarak hazýrlanacak bir arazi kullaným planýna göre yönlendiril-
eceði kabul edilerek ilan edilmesine karþýn, deprem bölgesinde 

alýnan yerleþim kararlarý Kalkýnma Planýnýn ilke ve hedefleri göz 
ardý edilerek alýnmaya devam edilmiþtir.

6- 17 Aðustos ve 12 Kasým depremleri sonrasýnda Ýstanbul/
Avcýlar’dan Düzce’ye kadar olan bölgeyi kapsayan yedi yerleþim 
merkezinde kurulan, Adapazarý, Avcýlar Gümüþpala, Bekirpaþa, 
Düzce, Gölcük, Karamürsel ve Yalova Depremzede Derneði, 
Cumhurbaþkanýna sorunlarýný ileterek, “Ortak Ýsteklerini” dile 
getiren 64 konunun yanýtlanmasýný istediler. 

Cumhurbaþkanlýðý, sunulan sorun ve istemleri Baþkanlýða ve ilgili 
Bakanlýklar ile Kurumlara iletmiþ, alýnan yanýtlarý istemlere göre 
tablolaþtýrarak Derneklere iletmiþtir.  
 “Ortak Ýsteklerin” birinci sýrasýnda: 
“Deprem nedeniyle toplanan iç ve dýþ yardýmlar toplamý ile 
ek vergilerin miktarý ve nerelerde kullanýldýðýnýn açýklan-
masý” 
yer almýþtýr. 
Cumhurbaþkanlýðý yanýtý: 
“Hükümetçe, iç baðýþ ve deprem vergisi tutarý için bilgi 
verilmemiþtir.
2. Ortak Ýstek:
Ýmar affýný çýkartanlar., yanlýþ yer seçimi ile planlama ya-
panlar, yapý denetimi görevini yerine getirmeyenler, kat 
yüksekliði verenler, plan tadilatý yapanlar, yanlýþ hasar 
tespiti yapanlar, malzeme çalanlar gibi tüm sorumlularýn 
yargýlanmasý.
Cumhurbaþkanlýðý yanýtý: 

Hükümetten yanýt alýnmamýþtýr.

34. Ortak Ýstek: 

Orta hasarlý binalarýn onarýmý için öngörülen kredi miktarý 
ile sorunun çözümü olanaksýzdýr. Bölgedeki orta hasarlý bi-
nalarýn yýkýlmasý, sahiplerinin hak sahibi yapýlmasý, az hasarlý 
binalarýn ise mevcut planlama ile uyumlu duruma getirilip, 
sahiplerine onarým ve güçlendirme kredisi saðlanmasý.

Cumhurbaþkanlýðý yanýtý: 

Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý; orta hasarlý binalar için 
belediyeli  yerlerde öngörülen 2 milyar TL yardýmýn artmasý-
na olanak olmadýðý, Marmara Bölgesi’nde çok miktarda orta 
hasarlý binanýn onarýldýðýný, orta hasarlý binalarýn yýkýmýnýn 
milli servetin kaybýna neden olacaðýný...bildirmiþtir.

37.Ortak Ýstek: 

Mevcut kalýcý konut planlamasý, kiracýlar lehine geniþletiler-
ek kiracýlarý da kalýcý konut kredisi ile hak sahipliði tanýn-
masý.

Cumhurbaþkanlýðý yanýtý: 

Baþbakanlýk’tan yanýt alýnmamýþtýr.

62. Ortak Ýstek: 
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Yeni imar aflarýnýn çýkartýlmasýnýn anayasal düzenleme ile 
yasaklanmasý.

Cumhurbaþkanlýðý yanýtý: 

Baþbakanlýk’tan yanýt alýnmamýþtýr.

Avcýlar Gümüþpala Dayanýþma Derneði’nin Ýstekleri: 

Büyükçekmece-Avcýlar Bölgesinin 1. Derece Deprem Böl-
gesi olmasýna karþýn Yakuplu Belediye Baþkanlýðý, Tehlikeli, 
Yanýcý, Patlayýcý, Yakýcý ve Zararlý Maddelerin Dolum De-
polama Tesisine ruhsat vererek, “Görevini Suistimal Suçu” 
iþlemiþtir. Belediyece verilen tüm “Yapý Ruhsatlarý”nýn iptal 
edilmesi.

Cumhurbaþkanlýðý yanýtý: 

Ýçiþleri Bakanlýðý; Konuyu ilgili Valiliðe ilettiðini bildirmiþtir. 
Çevre Bakanlýðý ise, söz konusu tesislerle ilgili olarak “Çevre-
sel Etki Deðerlendirilmesi Olumsuz Kararý” verdiðini ve 
anýlan yerde bu tesislerin yapýlmasýný uygun görmediðini 
bildirmiþtir.   

   Üçüncü yýl:

1-Aykut Barka’yý kaybettik. Barka’nýn ölümünden önce dile 
getirdiði “Deprem Konseyi Raporu Açýklansýn” talebi, ölümün-
den sonra TMMOB’de dahil olmak üzere toplum tarafýndan 
sahiplenildi ve Konsey, Raporu tamamlamak ve açýklamak 
zorunda kaldý. 

“Türkiye’de bir “Ulusal Deprem Statejisi” geliþtirilmesinin ana 
amaç olduðu belitilen “Deprem Zararlarýný Azaltma Ulusal 
Stratejisi” raporuna göre: 

Deprem ve afetlerle ilgili olarak yürürlükte bulunan mev-
zuatýn bütünlük ve tutarlýk gösteren bir politika ya da 
stateji oluþturmadýðý bir gerçektir. Ayrýca, bunlarý yürütmekle 
yükümlü organ ve kurumlarýn da bir sistem oluþturmak þöyle 
dursun, kimi durumlarda karþýt iþleyiþler gösteren çok baþlý 

bir yapýlanma gösterdiði, 
üzerinde görüþ birliði bu-
lunan bir olgudur…

Bu nedenlerle, mevcut 
sistemde yapýlacak iy-
ileþtirmelerin, baþvuru-
lacak yeni düzenleme 
alanlarýnýn, yasal önlem 
ve kurumlaþmalarýn neler 
olmasý gerektiði ve bun-
larýn hangi kuruluþlarca 
nasýl yerine getirileceðinin 
bilimsel açýdan belirlen-
mesi bir temel ödev olarak 
durmaktadýr… 

2- Aykut Barka ve Ali Er, “ÝSTANBUL, DEPRE-MÝNÝ 
BEKLEYEN ÞE-HÝR” adlý kitabýnda, tehlikenin boyutlarýný 
bilimsel verilerle açýkça ortaya koyduktan sonra, 

“Orta marmara fayý  Ýstanbul’u önemli ölçüde  etkileyecek bir 
deprem için en az 236 yýldýr enerji biriktiriyor. Bu fay parçasý 
üzerinde önümüzdeki 30 yýl içinde 7’den büyük bir depremle 
hareket etme olasýlýðý yüzde 62 olarak hesaplanmýþtýr. Bu 
depremin istanbul’da meydana getireceði kayýplarýn olasý 
boyutlarý henüz detay çalýþmalarla belirlenmemiþ olmakla 
birlikte, can kaybýnýn on binlerce olacaðý, ekonomik zararýn 
ise 50 milyar dolarý aþacaðý, konunun uzmanlarý tarafýndan 
defalarca açýklandý.

Öngörülen bu tablo, bir savaþýn sonuçlarýndan farksýzdýr. 
Belki daha aðýrdýr. Ancak bu uyarýlar, -muhtemel ki, orta-
da depremin gelmekte olduðunu gösteren gözle görülen 
fiziksel bir belirti olmamasý nedeniyle- yetkililer üzerinde 
yeterince etkili olamýyor ve deprem konusu ne hükümetin, 
ne parlamentonun, ne de siyasi partilerin gündeminde yer 
alýyor…” 

diyerek tarihi bir uyarýda bulunmaktadýr. 

3-17 Aðustos Marmara Depremi 1959 tarihinde hazýrlanmýþ 
olan; 40 yýllýk bir Kanun ve buna baðlý Yönetmelikler ile karþýlan-
mýþtýr. Afetlere yönelik olarak bilimsel geliþmeleri içermemesi 
yanýnda, teknolojik geliþmeleri de dýþlayan, ekonomik ve sosyal 
düzenlemelerle desteklenmemiþ bulunan 7269 sayýlý Kanun ve 
Yönetmelikleri; bölgede afet sonrasý ikinci bir afet yaþanmasýna 
neden olmuþtur.

Ancak, 17 Aðustos Marmara Depremi ardýndan 3 sene geçtikten 
sonra; Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý’nca AFETLER KANUN 
TASARISI TASLAÐI hazýrlanarak, 10.04.2002 tarihinde TM-
MOB ve diðer ilgili kurum ve kuruluþlardan görüþ istenmiþtir.

Taslaða ait Genel Gerekçe Raporunda yerel yönetimlerin ge-
lirleri konusunda yaþanan sýkýntýlar açýkça ortaya konulmakta, 
aktarýlan paylarýn hem daðýtým hem de kullanýmýnda yaþanan 
BELÝRSÝZLÝKLER” e iþaret edilmekte, ülkemizde mevcut yerel 
yönetim modelinin ekonomik yönden yetersizliði vurgulanmak-
tadýr.

Böylesi gerçekler ve gerekçeler de ortaya konularak hazýrlanan 
AFETLER KANUN TASARISI TASLAÐI incelendiðinde; 
Afetler Kanunun 1-Önleme, 2-Hazýrlýklý Olma, 3-Cevap 
verme, 4-Ýyileþtirme aþamalarýndan oluþan Risk Yöntemi temeli 
üzerinde þekillendirilmesi gerekirken; Taslak içerisinde Afetlere 
karþý “Önleme” ve “Hazýrlýklý Olma” aþamalarýnýn dýþlandýðý, 
Tasarýnýn tamamen Afete Cevap Verme ve Ýyileþtirme üzerinde 
þekillendiði anlaþýlmaktadýr. Bu açýdan bakýldýðýnda mevcut 
Kanun ile arasýnda bir fark bulunmamaktadýr.

Bu Kanunun, gerçek amacý öncelikle: afetlere karþý kapsamlý bir 
risk yönetim programý oluþturma hedefine yönelik gerekli yasal 
alt yapýyý kurmak; üst ölçekli plan ve afete yönelik önleme strate-



8 

Ağustos-Eylül 2002/Sayı 24

9 

Ağustos-Eylül 2002/Sayı 24

jilerini geliþtirerek belirsizlik hallerini en aza indirgemek; plan 
yapýmýnda dikkate alýnacak risk belgeleme çalýþmalarýnýn neler 
olacaðýný, bu konudaki standart ve yapým – onay – deðerlendirme 
yöntemlerini ortaya koymak; mevcut durum ve kaynaklarýn iyi 
deðerlendirilmesini saðlamak; can ve mal kaybýný en aza indirge-
mek ve afetleri önleme-hazýrlýklý olma faaliyetlerini öne çýkarmak 
olmalý iken; tasarý, afet sonrasýnda yapýlacak acil müdahale ve 
iyileþtirme iþlemlerinin düzenlenmesi üzerine kurulmuþtur.

Planlama boyutu, sözü geçen ancak içeriði boþaltýlmýþ bir kavram 
olarak taslaða dahil edilmiþ; yer bilim araþtýrmalarý konusunda 
özellikle 1990lý yýllarda dünyada yaþanan bilimsel ve teknolojik 
geliþmeler, bunlarla ilgili mesleki oluþumlar ve kurumlar-kuruluþ-
lar gözardý edilmiþ; afet tanýmý içerisinde teknolojik kökenli afetler 
ve zincirleme afet türleri yok sayýlmýþ, lokal-bölgesel afet tanýmla-
malarý yapýlmamýþ; hak sahipliliði konusunda, yapý sigortasý ko-
nusunda yaþanmakta olan sorunlar dikkate alýnmamýþtýr.

Sürmekte olan deprem davalarý ve bilirkiþilik 
kurumu...

Deprem bölgesinde süren ve toplu ölümlerin olduðu davalarda, 
özellikle bilirkiþilik kurumu, bilimsellikten uzak, gerekçeli incele-
melere dayanmadan masa baþýnda yapýlan çalýþmalara dayanan 
raporlar verebilmiþtir.  

Yalova Ýli Çiftlikköy Ýlçesi sahil þeridi üzerinde inþa edilmiþ olan 
YÜKSEL I, II, III Sitelerinin yýkýlmasý sonucunda 300’den fa-
zla insanýn ölmesinden dolayý Yalova Aðýr Ceza Mahkemesinde 
sürmekte olan dava ve bilirkiþi raporlarý incelendiðinde, bu durum 
açýkça görülmektedir.

TMMOB, Türk Barolar Birliði ile birlikte hukuk sürecine mü-
dahilliðini ve takibini etkin bir biçimde sürdürecektir.

Deðerlendirme ve Çözüm Önerilerimiz

Üç yýl öncesinden bugüne süreci incelediðimizde, ne  yazýk ki 
beklenilen ve yapýlmasý olanaklý mühendislik tedbirlerinin hayata 
geçirilmediðini çok açýklýkla ifade edebiliriz. 

Can güvenliðinin olduðu yerleþim alanlarýnda barýnma ve 
çalýþma hakký temel bir insan hakkýdýr...

17 Aðustos 1999’dan günümüze kadar geçen süreçte yapýlarýn ve 
kentsel yaþamýn daha güvensiz olduðu gerçeði ile karþý karþýyayýz. 
Milyonlarca insan can güvenliðinin olmadýðý mekanlarda yaþama 
terk edilmiþtir.

Aðýr hasarlý yapýlara orta hasarlý, orta hasarlýlara ise az hasarlý 
olarak raporlarýn düzenlendiði bir süreç yaþanmýþtýr. Rant kaygýsý, 
can kaygýsýnýn önüne geçmiþ, kamusal görev ve sorumluluklar 
yine  gözardý edilmiþtir. Deprem bölgesindeki okullar, hastaneler 
ve diðer kamu yapýlarý bilimsel olarak incelenmemiþ, dolayýsýyla 
can güvenliði için gerekli önlemler alýnmamýþtýr.  Fabrikalar, 
iþyerleri ve ticarethanelerde de gerekli bilimsel incelemeler 

yapýlmamýþtýr. 

Örneðin Gölcük ve Saraybahçe pilot bölge seçilerek yapýlan bir 
araþtýrmada orta hasarlý binalardan %50’sinin onarýldýðý, diðer 
%50’sinin ise onarýlmadýðý halde barýnma amaçlý kullanýldýðý 
ortaya çýkmýþtýr. Saraybahçe de yapýlan araþtýrma sonucunda 
ise, 98 tane aðýrlý hasarlý binada insanlarýn yaþamak zorunda 
kaldýðý görülmüþtür.

Bölge genelinde orta hasarlý olup onarýlmadýðý halde, aðýr hasarlý 
olup yýkýlmadýðý halde, binlarýn kiralandýðý ve insanlarýn buralarda 
yaþadýðý belirlenmiþtir.

Bu bilinen gerçekler karþýsýnda iyimser olmak, alýndýðý söylenen 
önlemlere inanmak oldukça zordur. Milyonlarca insan kaderiyle 
baþ baþa býrakýlmýþ, temel bir insan hakký olan saðlýklý ve güvenli 
yaþam ortamlarý yerine, can güvenliðinin olmadýðý mekanlarda 
yaþamaya adeta terk edilmiþtir. 

Aðýr ekonomik kriz koþullarý da bölgedeki depremin yarattýðý 
ekonomik yýkýmý arttýrmýþtýr. Ýþsizlik bölgede yaþayan  halkýn en 
temel sorunlarýndan birisi haline gelmiþtir. 

Gelir düzeyinin çok aþaðýlara düþmesi nedeniyle, prefabrik ko-
nutlarda yaþayanlardan kalýcý konutlarda hak sahibi olanlar, bu 
alanlara taþýnamamaktadýr. Çünkü hak sahipleri, bu konutlarýn 
geri ödemelerini yapamamakta, bu nedenle yasadýþý yollardan 
kalýcý konutlarýný kiraya vererek gelir elde etmek zorunda kal-
maktadýrlar.

Gelecek için ne yapmak gerekir?

Afetlere karþý hazýrlýklý olmak, afet öncesi riskleri görmek ve 
bunlara karþý can güvenliðini saðlayacak önlemleri almak birin-
cil önceliðe sahiptir. 

Temel insan hakký ve Anayasal bir hak olan “can güven-
liðinin olduðu saðlýklý bir çevrede yaþama hakký”nýn saðlan-
masý için:

Ülke Ölçeðinde:

1-Devlet Planlama Teþkilatý kanunla kendisine verilen görevi yer-
ine getirerek ülke genelinde bölge planlarýný, bölgesel üretim süreci 
ve bölgenin taþýdýðý afet risklerini dikkate alarak yapmalýdýr. 

2-Ýlgili bakanlýk çevre düzeni planlarýný ülke genelinde hayata 
geçirmelidir. 
3-Belediyeler mevcut yer bilim araþtýrmalarýný son teknolojik 
geliþmeler doðrultusunda yeniden yapmalý, bu doðrultuda üst 
ölçekli planlara da uygun olarak ülke genelinde tüm kent planlarý 
yeni bir anlayýþla irdelenmelidir.  
4-Marmara Bölgesi baþta olmak üzere; Türkiye’nin deprem 
riski altýnda bulunan Doðu ve Güneydoðu Anadolu, Ege ve 
diðer bölgelerin; 

• Yerleþim alanlarýnýn yapý stoku envanterinin çýkarýlarak, 
mevcut yapý stoklarý mühendislik açýsýndan bilimsel olarak elden 
geçirilmeli,
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• Can güvenliðini tehdit eden, yýkýlmasý gereken yapýlar yýkýl-
malý,

• Sadece teknik araþtýrma sonunda belirlenecek yapýlar 
güçlendirilmelidir.

5-Yapý stoku üzerinde yapýlan araþtýrmalara paralel olarak, 
yapýlarýn yer aldýðý yerleþim bölgeleri üzerinde de afet riskleri baþta 
olmak üzere diðer koþullarda dikkate alýnarak; tasfiye, iyileþtirme, 
dönüþüm, yenileme ve benzeri sosyal boyutu da  olan projeler 
hayata geçirilmelidir. Bu amaçla mevzuatta gerekli düzenlemeler 
yapýlmalý, Konut Müsteþarlýðý gibi kurumlara ek görevler verilmeli 
ve bu projeler için gerekli kaynak saðlanmalýdýr.

6-Afetler konusunda kanun ile verilmiþ yetki ve sorumluluklarý 
olan kamu kurumlarý ve kuruluþlarý; planlama, denetim, üretim 
ve düzenleme konularýndaki görevlerini yerine getirmeleri ko-
nusunda yetki ve kaynaklarla donatýlmalýdýr. 

7-Saðlýklý bir çevrede yaþam hakkýný güvenceye alacak yeni konut 
ve çalýþma alanlarýnýn oluþturulmasý için insanlýðýn kollektif aklýný 
ve iradi etkinliðini temsil eden planlamayý toplumsal yaþamýmýza 
sokacak bir sürece girilmelidir.

8-Deprem vergileriyle toplanan kaynaklarýn yönetimi açýk olmalý, 
denetimin, baðýmsýz bir kurul (deprem maðdurlarýnýn temsilcileri, 
baðýmsýz uzman, akademisyenler, ilgili meslek kuruluþlarý ve kamu 
kuruluþlarý temsilcileri) tarafýndan yapýlmalýdýr.

9-Marmara’daki riskin ortadan kaldýrýlmasý için gerekli finans 
kaynaðýnýn saðlanmasýnda, 1950’den bu yana kentleþme ve 
sanayileþme sürecinde kamu kaynaklarýný sermaye birikim aracý 
haline getiren çevrelerin katkýlarýný zorunlu kýlan düzenlemeler 
yapýlmalýdýr.

10- Bilirkiþilik kurumu yeniden ele alýnarak, kurumsal düzen-
leme TMMOB’nin yetki ve sorumluluk alanýnda bir olgu olarak 
deðerlendirilmelidir.

Bölge Ölçeðinde:

1.Deprem bölgesinin önemli bir bölümü için geçerli olan, ancak 
endüstriyel tesislerin özelliði nedeniyle Körfez Ýlçesi öncelikli, 
olmak üzere bölgenin olasý endüstriyel kazalara karþý önlemleri 
gündeme getirilmelidir. Bölgede bulunan LPG Depolama ve 
Dolum Tesisleri gibi tüm endüstriyel tesislerin risk analizlerinin 
yapýlmasý saðlanmalýdýr. Bu tür tesislerin güvenlik mesafelerinin 
taþýdýklarý risklere göre yeniden belirlenmesi zorunluluktur. Bu 
mesafeler içersinde yer alan yerleþim alanlarýnýn kamulaþtýrýlmasý 
iþleminin finansmanýnýn tesis sahipleri tarafýndan saðlanmasý, 
bu alanlarýn Bakanlar Kurul Kararý ile afet bölgesi, yapý yasaklý 
alan ilan etmesi zorunluluktur. Bu bölgelerde “ruhsatlý binalarda 
yaþamakta olan bölge halkýnýn konut için hak sahibi yapýlmasý 
zorunluluktur.

2.Adapazarý’nda zeminin taþýyamayacaðý yerlerdeki fazla katlarýn 
yýktýrýlarak, yapýnýn projesinin iki kata uygun hale getirilmesi 
koþuluyla onarýmýna izin verilmeli, hak kaybýna uðrayan mülk 

sahiplerinin kayýplarý telafi edilmelidir.

3.Afet bölgesindeki orta hasarlý olup onarýlmayan binalarýn 
yýkým kararlarý alýnmalýdýr. Aðýr hasarlý olup halen yýkýlmamýþ 
olan binalar ise bir an önce yýkýlmalýdýr. Bu binalarda oturanlar 
hak sahibi sayýlmalýdýr. Enkazý kaldýrýlmayan binalarýn tasfiyesi 
saðlanmalýdýr. 

4.Kalýcý konut alanlarýndaki saðlýk ocaðý, okul gibi sosyal teknik 
donatý alanlarýnýn yapýmý tamamlanmalýdýr.  

5.Kalýcý iþyerlerinin yapýmý tamamlanmalýdýr. Bu yapýlar iþyeri 
niteliklerine uygun olarak projelendirilmeli ve tip proje uygu-
lamasýndan vazgeçilmelidir.

6.Kalýcý konut alanlarý ile mevcut yerleþim merkezleri arasýndaki 
ulaþým baðlantýlarý saðlanmalýdýr.

Yukarýda belirtilen çözüm önerileri kapsamýnda TMMOB’nin, 
mühendislik ve mimarlýk alanýnda kendi üzerine düþen görev 
ve sorumluluðu yerine getirmesindeki kararlýlýðý siyasi iktidarýn 
engellemelerine karþýn sürmektedir. 

Ülkemizin baskýn seçim ortamýna sürüklendiði þu günlerde 
Marmara Depremi’nin yýldönümü aracýlýðýyla bir kez daha 
hatýrlatýyoruz.  

Deprem bölgesinin sorunlarýnýn çözümünde halkýmýzýn sorun-
larýna öncelik tanýyacak bir siyasi iradenin varlýðý zorunludur. 
Günümüzün temel sorunu emekten yana, baðýmsýzlýkçý, temel 
insan haklarýna dayalý, sosyal hukuk devletini temel alan bir siyasi 
iradenin oluþturulmasý ve iktidara taþýnmasýdýr.

Yaþadýðýmýz Felaketi

Unutmadýk! Unutturmayacaðýz!
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“ULUSAL DEPREM POLÝTÝKASI” 
PANELÝ

TMMOB Ankara Ýl Koordinasyon Kurulu adýna TMMOB 
Ýnþaat Mühendisleri Odasý Ankara Þubesi tarafýndan 19 Aðus-
tos 2002 tarihinde Ankara Milli Kütüphane Toplantý Salonunda 
“Ulusal Deprem Politikasý” konulu bir panel gerçekleþtirildi. 

Panelin oturum baþkanlýðýný Ýnþaat Mühendisleri Odasý Ankara 
Þubesi Baþkaný Kemal Türkarslan yaptý. Panele konuþmacý 
olarak; Prof. Dr. Tuðrul Tankut, Prof. Dr. Murat Balamir, Y. 
Þehir Plancýsý Zerrin Yener, TMMOB II. Baþkaný Yrd. Doç. 
Dr. Oðuz Gündoðdu, Ýnþ.Y. Müh. Hilmi Yüncü, Jeo. Y. Müh. 
Tahir Öngür katýldýlar.

Panelde Ulusal Deprem Konseyi Baþkaný Tuðrul Tankut, 
konseyin hazýrladýðý raporu katýlýmcýlara açýkladý ve bu raporun 
amacýnýn deprem konusunda yapýlmasý gereken iþlerin ilke düzey-
inde sunulmasý olduðunu, hazýrlanmasý gereken bir uygulama 
planýna temel oluþturacaðýný belirtti. Uygulama konusunun 
çok daha farklý bir þekilde ele alýnmasý gerektiðini ve çok daha 
geniþ katýlýmlý bir yapýnýn oluþturularak uygulama planýnýn 
hazýrlanmasýný önerdi. Murat Balamir, kendi adýna raporu 
yeterli bulmadýðýný belirtti, fakat tarafsýz ve bilimsel bir rapor 
hazýrladýklarýný söyledi. Kamuoyu oluþturmak gerektiðini söyledi. 
Y. Þehir Plancýsý Zerrin Yener, devletin bu konudaki çalýþmalarý 
ve krediler konusunda bilgiler verdi. Oðuz Gündoðdu, konsey 
raporunun olumlu çok yönünün olmasýna raðmen yaptýrýmýnýn 
olamadýðýný ve özellikle Ýstanbul konusunda eksik kaldýðýný be-
lirterek, konseyin mutlaka yaptýrýmýnýn olmasýný ve siyasetçilerin 
bölgeyi daha yakýndan incelemeleri gerekliliðini vurguladý. Hilmi 
Yüncü, rapora iliþkin eleþtirilerini dile getirdi, deprem sonrasýnda 
yapýlan yanlýþ uygulamalar ve bina güçlendirme maliyetleri hak-
kýnda bilgiler verdi. Tahir Öngür, deprem konseyinin çalýþma-
larýný ve raporu eleþtirerek, özellikle Ýstanbul konusunda çok 
acilen gereken tedbirlerin alýnmasý gerektiðini, Ýstanbul halkýnýn 
ve meslektaþlarýnýn bu konuda fazlasýyla kaygýlý olduklarýný dile 
getirdi.  

DEPREMZEDELER ANKARA’DA
17 Aðustos ve 12 Kasým depremlerini Ýzmit, Gölcük ve Düzce'de 
yaþayan depremzedeler depremzede dernekleri (Düzce Dep-Der, 
Gölcük Mað-Der ve Ýzmit-Bekirpaþa Dep-Der olmak üzere) 
öncülüðünde 600 kiþilik heyet halinde  Hükümet yetkilileri ile 
görüþmek ve sorunlarýnýn çözümlenmesini saðlamak üzere 25 
Haziran'da Ankara'ya geldiler.

15 otobüsle Ankara’ya gelen depremzedeler Ankara Atatürk 
Orman Çiftliði kavþaðýnda durdurularak kente giriþleri Em-
niyetçe engellenmeye çalýþýldý. Yapýlan görüþmeler sonucu 
Abdi Ýpekçi Parký'na yerleþen depremzedeler, burada yaptýklarý 
basýn açýklamasýnda prefabriklerin yaþanýlýr hale getirilmesi için 
altyapý, ulaþým, ýsýnma, eðitim, alýþveriþ, saðlýk, emniyet, kreþ, 
çamaþýrhane, kadýnlara özgü alanlar, spor alanlarý, yönetim ve 
kalýcý statü konularýnda insani çözümler üretilmesini saðlamak 
amacýyla Baþbakanlýk ve Bayýndýrlýk Bakanlýðý yetkililerinin 
görevlerini yerine getirmeleri gerektiði konusunda bir kez daha 
uyarýda bulundular.

TMMOB olarak deprem sonrasý sürekli dayanýþma içersinde 
bulunduðumuz depremzedeler ziyaret edilmiþ, destek verilmiþtir. 
2. gün depremzedeler tarafýndan yapýlan basýn toplantýlarý 
Birliðimizce düzenlenmiþtir. 25 Haziran'da gerekli temaslar 
tamamlanamadýðý için depremzedelerin büyük bir kýsmý yörel-
erine geri dönmüþ, 50 kiþilik temsilci heyet çalýþmalarýna devam 
etmiþtir.

2 TEMMUZ SIVAS KATLÝAMINI 

UNUTMADIK
9 yýl önce 2 Temmuz’da Sivas Madýmak Otelde katliama uðrayan 
33 insanýmýzý anarak 
top-lumdaki gericililiðe 
karþý duruþumuzu bir kez 
daha toplumun diðer kes-
imleri ile beraber ortaya 
koyduk. 

TMMOB Ankara ÝKK, 
Baðýmsýzlýk, Demokrasi, 
Emek ve Laiklik için mücadele haftasý tertip komitesinde görev alarak; 
mühendislerin ve mimarlarýn konuya duyarlý olduklarýný ve bu müc-
adelenin içinde yer aldýklarýný vurgulamýþtýr.

Etkinlikler; 28 Haziran günü bir basýn açýklamasý ile baþladý. Si-vas 
Madýmak Otelde katliama uðrayan 33 insanýmýzýn anýsýna olay gününü 
belgeleyen “Fotoðraf Sergisi” düzenlendi. 2 Temmuz günü  bir miting 
düzenlendi. “Emek ve Demokrasi Mücade-lesi’nde 2 Temmuz’un An-
lamý” konulu bir panel düzenlendi ve düþünce ve ifade özgürlüðünün 
önündeki engeller; þeriat, ýrkçýlýk ve toplumumuzun duruma karþý çýkýþ 
olanaklarý deðerlendirildi.



10 

Ağustos-Eylül 2002/Sayı 24

11 

Ağustos-Eylül 2002/Sayı 24

TMMOB, olasý Irak operasyonu ile ilgili olarak meydana gelecek 
sýcak savaþýn bölge halklarýna büyük bir yýkým getireceðini ifade 
etmektedir.

Öncelikle, 11 Eylül bahanesiyle, emperyalizmin dünya çapýnda 
egemenliðini ve doðal kaynaklar üzerindeki denetimini pekiþtirm-
eye yönelik uluslararasý hukuka aykýrý savaþ senaryosuna karþý, 
barýþýn, dostluk ve kardeþliðin egemen olmasý bütün emekçiler 
gibi mühendislerin ve mimarlarýn da acil gündemlerinden birisini 
oluþturmaktadýr.

Bu savaþa müdahil olunmasý önceki Körfez Krizinde görüldüðü 
gibi ülkemize çok aðýr ekonomik kayýplar getirecektir.

Bu süreçte TMMOB savaþa karþý tüm kurum ve kuruluþlarýn 
katýlýmýyla oluþacak platformlarda, bu savaþ senaryosunun ül-
kemiz ve halkýmýz açýsýndan ortaya çýkaracaðý olumsuz sonuçlarý 
tüm açýklýðýyla sergileyecek ve barýþýn egemen kýlýnmasý için tüm 
olanaklarýný seferber edecektir.

Bu geliþmeler yaþanýrken, bölgemizdeki olaylarýn ve uluslararasý 
sermaye tarafýndan dayatýlan ekonomik ve siyasi programýn eme-
kçiler açýsýndan hiçbir olumlu sonuç üretmeden, sermaye kesimi 
açýsýndan bile beklenen geliþmeleri yaratmadan týkanmasýnýn 
etkisiyle, siyasi alan yeniden biçimlendirilmektedir.

Bu siyasi geliþmeler, önceden sergilendiði þekliyle, yani emekçile-
rin sorunlarý gözardý edilerek tek yanlý olarak sürdürülmektedir. 
Ýþsizlik, yoksulluk ücretleri, düþünce ve örgütlenme özgürlüðü, 
temel insan haklarýnýn hayata geçirilmesi gibi konular bu siyasi 
yeniden yapýlanma gündeminin dýþýndadýr.

Geliþmeler, sermayenin ve AB’nin istekleri doðrultusunda yasal 
düzenlemelerin hýzla gerçekleþtirilmesini saðlamaya yöneliktir.

Mevcut hükümet, dayatýlan politikalarýnýn gereði olarak gördüðü 

düzenlemelere hiçbir kýsýt koymamakta, ülkemizi sömürgeleþtirme-
kte ve bu doðrultuda her türlü yasal düzenlemeyi büyük bir hýzla 
gerçekleþtirmektedir. Ancak, konu demokratik haklar olduðunda 
AB adaylýk sürecinin ön koþulu olan ölüm cezasýnýn ve anadilde 
eðitim yasaklarýnýn kaldýrýlmasý konusunda kayda deðer bir 
aþama kaydetmemektedir. Uluslararasý sermayenin ve yerli 
ortaklarýnýn beklentisi, halkýmýzýn temel hak ve özgürlüklerinin 
hayata geçirilmesi talebini, AB kriterleriyle sýnýrlayarak ekonomik 
programa devam edilmesidir.

Bu senaryolarýn bir parçasý olarak da, seçim kanunu ve siyasi 
partiler kanunu demokratikleþtirilmeden, seçime katýlanlarýn eþit 
yararlanacaklarý ortamlar saðlanmadan, erken seçim gündeme 
getirilmiþtir. Böyle bir süreç tüm sorgulama olanaklarýmýzý 
elimizden almaktadýr. Yýllardýr istikrarsýzlýk ve sürekli kriz poli-
tikalarýnýn kýskacýnda býrakýlan, üretimden koparýlan, emeðiyle 
geçinenlerin iþsizlik, açlýk ve sefalet koþullarýna mahkum edildiði 
dýþa baðýmlý politikalarla, ekonomik bunalýmlara ve aðýr toplumsal 
çöküntülere sürüklenen ülkemizin tüm bu sorunlarýn üstesinden 
gelecek kaynaklarý ve birikimi vardýr. 

Ama önce siyasi iradenin uluslararasý sermayeye deðil halka 
hizmet etmesi yönünde belirmesi gerekmektedir. Bu nedenle so-
run, emekten yana politikalarý yaþama geçirecek siyasi iradenin 
iktidara taþýnmasý sorunu haline gelmiþtir.

TMMOB seçimlere, kendi uzmanlýk alanlarýndaki politikalarýyla, 
baðýmsýzlýk, özgürlük, demokrasi ve barýþtan yana politika öner-
ileri ile müdahale edecektir.

TMMOB Yönetim Kurulu ile TMMOB’ye baðlý Odalarýmýzýn Baþkanlarý ve temsilcileri, 
20 Temmuz 2002 Cumartesi günü Ankara’da ortak bir toplantý yaparak 

olasý bir Irak operasyonunu ve erken seçimi deðerlendirerek bir basýn açýklamasý yaptý-
lar. Açýklamayý aþaðýda yayýnlýyoruz.

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Baþkanlarý ortak bir toplantý yaparak 
son geliþmeleri deðerlendirdi.

DEMOKRATÝK YASALAR ÇIKARILMADAN YAPILAN 
BASKIN SEÇÝM ÜLKEMÝZÝN KRÝZLERÝNÝ AÞMASINA 

YETMEYECEKTÝR.
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DOÐAL AFETLERÝN FELAKET 
HALÝNE GELMESÝ ÖNLENEBÝLÝR
Rize Güneysu, Muradiye ve Çaykent ile Çayeli Büyükköy 
çevresinde yaþanan sel ve heyelan felaketinde can ve mal 
kayýplarýnýn ortaya çýkmasýyla 27 Temmuz 2002 tarihinde bir  
basýn açýklamasý yaparak görüþlerimizi bir kez daha kamuoyuna 
duyurduk.

Ülkemizde doða olaylarý can ve mal kaybýna yol açan felaketlere 
dönüþmektedir. Bunun son örneði, Rize Güneysu, Muradiye ve 
Çaykent ile Çayeli Büyükköy çevresinde yaþanan sel ve heyelan 
felaketinde bu durum bir kez daha çarpýcý biçimde gözler önüne 
serilmiþtir. 1998 yýlýnda yörede yaþanan sel felaketi sonucunda 
yok olan Beþköy (Köprübaþý)’den bile ders alýnamamýþtýr.
1) TMMOB, yaþanan sel felaketine iliþkin olarak, aþaðýdaki 
temel saptamalarda bulunmaktadýr;
Bölgede engebeli morfolojik yapý gereði akarsu yataklarýnýn 
eðimleri yüksektir. Uzun süreli ya da þiddetli yaðýþlar nedeniyle 
topraklar suya doymuþ ve yüzey akýntýlarý tarafýndan taþýnan aþýrý 
su kütlesi heyelaný da doðurarak, kuru derelerdeki ve taþkýn risk 
içerisindeki yerleþimlerde felakete yol açmýþtýr. Felaketin temel 
nedenlerinden biri de heyelan riski altýndaki bu bölgelerde bir 
yerleþim politikasý güdülmeden yapýlan yapýlarýn temellerinin 
hareket eden zeminde kalmasýdýr. 
Yörenin ulaþým aðýnýn, taþkýn riskli alanlar üzerindeki konumu 
da sel felaketinin yýkým boyutunu arttýrmaktadýr. Doðu Karad-
eniz Bölgesindeki yanlýþ karayolu ulaþým politikasý ve karayolu 
çeperindeki yerseçimleri de bir baþka açmazý oluþturmaktadýr. Sel 
ya da taþkýn felaketlerinde, ulaþým aðýnýn çökmesi, kurtarma ve 
yardým çalýþmalarýný yetersiz kýlmakta, kayýplara iliþkin bilançoyu 

İş Güvencesi Yasalaşmalıdır
Ýþ Güvencesi Yasasý’nýn  8 Aðustos 2002’de Mecliste görüþül-
mesi sýrasýnda kamuoyuna ve mecliste grubu bulunan siyasi 
partilere bir açýklama göndererek, yasanýn çýkmasýnýn yanýnda 
olduðumuzu bildirdik.
 TBMM, ülkemizde insan haklarýnýn hayata geçirilmesindeki 
engellerin ortadan kaldýrýlmasý yönünde, AB’nin üyelik sürecinde 
olmazsa olmaz koþul olarak belirlediði konularla sýnýrlý da olsa, 
olumlu bir karar almýþtýr. 
Bu kararýn alýnmasý sürecinde, TBMM’de grubu bulunan ve 
teklifi destekleyen siyasi partilerin temsilcilerinin, “bu düzenle-
melerin halkýmýzýn ihtiyaçlarý için yapýldýðý” ifadeleri, demokra-
tikleþme konusunda yeni düzenlemeler yapýlmadýðý sürece, 
inandýrýcý olmayacaktýr. 

Bu alanda en önemli ve acil olanlarýndan birisi de Meclisin ka-
lan çalýþma süresi içinde yasalaþtýrabileceði “Ýþ Güvencesi Yasa 
Tasarýsý”dýr. 1994 yýlýnda imzalanan 158 sayýlý ÝLO sözleþme-
sinin bir gereði olan Ýþ Güvencesi Yasasý, en temel demokratik 
haklar arasýnda yer alan çalýþma ve örgütlenme konusundaki 
eksikliklerimizin giderilmesi yolunu açacak  düzenlemelerden 
biridir.
Üyelerinin büyük çoðunluðu ücretli mühendislerden ve mimarlar-
dan oluþan TMMOB, çaðdaþ-demokratik bir toplumun en temel 
haklarýndan birisi olan “çalýþma ve örgütlenme hakkýný” güvence 
altýna alma yolunda önemli bir aþamayý gerçekleþtirecek olan 
ve aylardýr gündemde bekleyen Ýþ Güvencesi Yasa Tasarýsýnýn, 
TBMM’nin gündemine alýnarak yasalaþtýrýlmasýný dilemektedir, 
bunu beklemektedir.

aðýrlaþtýrmaktadýr. 
Doðru yerleþme politikalarýndan yoksun býrakýlmanýn faturasý, 
yapý üretim tekniði konusunda eðitimsiz olmasý nedeniyle, düþük 
nitelikli barýnaklarda yaþayan yoksul halkýmýza çýkmaktadýr. 
Halkýmýz, yerseçimi konusunda da mutlak bilinçlendirilmeli, 
yanlýþ yer seçimi kararlarý yerel politikaya malzeme olmaktan 

da kurtarýlmalýdýr. 
2) TMMOB'nin bundan sonra da böyle felaketlere maruz kal-
mamak için, defalarca önerdiði yerleþme politikalarýný bir kez 
daha anýmsatmak istiyoruz.
Yüzölçümünün %92’si afet riski taþýyan ülkemizde, alýnacak 
her arazi kullaným kararý bu riski gözeterek geliþtirilmek zorun-
luluðundadýr. Yani olasý afet risklerinden kaçýnarak, önlemleri 
beraberinde geliþtiren, gözeten ve gerekli teknolojinin kullanýl-
masýný denetleyen bir planlama-uygulama ve denetim anlayýþý 
yaþama geçirilmelidir. 
Morfolojinin engebeli özelliði dikkate alýnarak; taþkýn riski olan 
alanlar ve kuru dere yataklarý yerleþme ve yapýlaþmaya açýlma-
malýdýr. 
Taþkýn riskli alanlar üzerindeki meskun yerleþmelerde ise, meteo-
rolojik koþullar ve özellikle yaðýþ rejimi dikkatle gözlemlenerek; 
erken uyarý ile, taþkýn riskli yerleþimlerin boþaltýlmasý, can ve mal 
kayýplarýnýn önlenmesi saðlanmalýdýr. 
Sorun bilimin ýþýðýnda, mühendislik mimarlýk birikimleriyle oluþ-
turulmuþ planlý yerleþmelerin, ülke politikasý haline getirilmesi 
sorunudur. Üstelik, afetlerde yaþadýðýmýz kayýplar, her zaman 
planlý yerleþmeler için harcanan yatýrýmlardan fazladýr. 
3) Bugün iktidarlarýn izlediði IMF ve Dünya Bankasý güdümlü 
politikalar, gelecekte yaþanacak doða olaylarýnýn daha büyük 
boyutlarda felaketlere dönüþmesine de yol açacaktýr. IMF 
programlarý çerçevesinde, sosyal devletin temel ayaklarýndan 
birisini oluþturan, kamu hizmeti görevi üstlenen kurumlarýn tas-
fiyesi de, doðal afetlerin felaketlere dönüþümünü gelecekte iyice 
hýzlandýracaktýr. Bugün DSÝ, Karayollarý, Köy Hizmetleri, Devlet 
Meteroloji Ýþleri gibi kamu kuruluþlarýnýn bölge müdürlüklerinin 
kapatýlmasý ile gelecekte afete maruz yöreler de kendi kaderler-
ine terkedileceklerdir. TMMOB yakýn gelecekte yaþanacak doða 
olaylarý sonrasý yaþanabilecekler konusunda bu uyarýyý yapmayý 
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HÜKÜMET 631 NOLU KHK ÝLE ALDIÐI YETKÝYÝ BÝLE KULLANMAMAKTA KAMU 
ÇALIÞANI MÜHENDÝS, MÝMAR VE ÞEHÝR PLANCILARINI YOKSULLUK SINIRININ 

ALTINDA YAÞATMAYA DEVAM ETMEKTEDÝR!
29 Aðustos 2002 tarihinde basýn-kamuoyu ile Baþbakan ve yardýmcýlarýna, siyasi partilerin grup baþkan ve vekil-

lerine, Bakanlara, mühendis ve mimar kökenli milletvekillerine de iletilen açýklama metni aþaðýdadýr.

Hükümet kararname ile aldýðý yetkiyi süresinin dolmasýna günler kala bile kullanmamakta ve bütün kamu emekçileri gibi mühendis, arasýndaki eþitsizliklerin ortadan kalkmayacaðý görülmektedir. Bu 
konuda gerçek çözüm arayýþýnýn ilk adýmý budur. Bu kararname 
kapsamýnda yapýlacak diðer düzenlemeler ancak bu temel düzen-
leme yapýldýktan sonra bir anlam ifade edecektir. 
Yýllardýr iktidarlar, IMF politikalarý ve direktifleri doðrultusunda 
kendi ülkelerine ve insanlarýna yüzünü dönmeyerek kamu 
çalýþanlarýný günümüzde 1 milyar 51 milyon dolayýnda olan 
yoksulluk sýnýrýnýn yarýsý düzeyinde ücretlerle yaþamaya mah-
kum etmektedirler. Hükümet, sözkonusu 631 sayýlý kararname 
ile aldýðý memurlar ve diðer kamu görevlilerinin mali ve sosyal 
haklarýndaki düzenleme yetkisini kullanarak, Eylül ayýnda yapa-
caðý görev tazminatý adý altýndaki iyileþtirmelerde kamu emekçisi 
mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn zorunlu hale gelen ücret 
iyileþtirmelerini öncelikle yapmalýdýr.
TMMOB olarak toplu görüþme masasýndaki kamu emekçilerinin 
haklý taleplerinin yanýnda olduðumuzu bir kez daha belirtiyor, 
kamu emekçisi mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn kendilerini 
gözden çýkaran, IMF politikalarýný uygulayarak yýllardýr bu ücret 
düzeyini layýk gören siyasi iktidarlardan her platformda olduðu gibi 
yaklaþan seçim sürecinde de hesap soracaðýný hatýrlatýyoruz. 

mimar ve þehir plancýlarýný da yoksulluk sýnýrýnýn altýnda yaþat-
maya devam etmektedir.
Kamuda çeþitli statülerde çalýþan mühendis, mimar ve þehir 
plancýlarýnýn ekonomik ve sosyal koþullarý özellikle son on yýlda 
hýzla erozyona uðratýlarak üstlendikleri sorumluluklara ve almýþ 
olduklarý eðitime uymayan bir düzeye geriletilmiþtir. Bu koþul-
lar altýnda mühendislik mimarlýk alanýnda iþgücü verimliliði 
düþmüþ,hizmetlerin niteliði olumsuz yönde etkilenmiþ kalýcý 
hasarlar ortaya çýkmaya baþlamýþtýr. 
Daha önce defalarca belirttiðimiz gibi birkez daha hatýrlatmak 
isteriz ki ;
Kamuda en az 20 yýllýk hizmeti olan mühendisler ve mimarlar son 
8 yýlda ortalama 450 $ lýk bir aylýk ücretle yaþamaya mahkum 
edilmiþtir.Bu ücret iþe yeni baþlayan 8. derecedeki mühendis ve 
mimarlar için ise ortalama 350 $ düzeyindedir. Dünya örnek-lerine 
bakýldýðýnda Fransa'da 2580 $, Ýsrail'de 1000 $ olan bu ücretler 
ülkemizde Tanzanya seviyesinde olup kiþi baþýna düþen milli geliri 
Türkiye'nin üçte biri olan Bolivya'nýn bile gerisindedir. 
Mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn aylýk ücretleri ilk aþama-da 
en az son 10 yýldaki 730 $'lýk en yüksek ücret seviyesinin üzerine 
çýkartýlmalýdýr. Ücretlerin bu seviyelere ulaþabilmesi için öncelikle 
mühendis ve mimarlara uygulanan ek gösterge rakamlarý 10 000 
seviyesine, bugün %120-125 arasýnda uygulanan Özel Hizmet 
Tazminatý Oraný'nýn ise en az %300 seviyesine çýkartýlmasý 
gerekmektedir. Bu durumda bile, eþit iþe eþit ücret anlayýþý teme-
linde, benzer hizmetler ile ayný iþyerinde farklý statülerde çalýþanlar 

EMEK PLATFORMU 
6 TEMMUZ’DA YALOVA’DA TOP-

LANDI
TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç’in de katýldýðý Emek Plat-
formu Baþkanlar Kurulu, toplantý öncesinde, ekonomik 

kriz gerekçe gösterilerek iþten çýkarýlma tehdidiyle sendi-
kalarýndan istifaya zorlanan 700 AK-AL Tekstil iþçisine ve 

yine siyasi belirsizlik ve ekonomik kriz nedeniyle 16 aydýr 
kapalý kaldýklarý için iþinden ve aþýndan yoksun býrakýlan 

1400 Yalova Elyaf iþçisine, iþyerlerini topluca ziyaret 
ederek destek verdi.

Emek Platformu 14 Temmuz 1999 tarihinde yaptýðý ilk toplantýsýndaki 
ilke, anlayýþ ve kararlýlýkla ülkemizin ve halkýmýzýn sorunlarýnýn çözümü 
doðrultusunda tam bir bütünlük ve karþýlýklý güven iliþkisi içinde çalýþ-
malarýna devam etmektedir ve edecektir. 

Baþkanlar Kurulumuz toplantý öncesinde, ekonomik kriz gerekçe 
gösterilerek iþten çýkarýlma tehdidiyle sendikalarýndan istifaya zorlanan 
700 AK-AL Tekstil iþçisine ve yine siyasi belirsizlik ve ekonomik kriz 
nedeniyle 16 aydýr kapalý kaldýklarý için iþinden ve aþýndan yoksun 
býrakýlan 1400 Yalova Elyaf iþçisine iþyerlerini topluca ziyaret ederek 
destek vermiþtir. Baþkanlar Kurulumuz, yaptýðý deðerlendirmeler sonu-
cunda, aþaðýdaki kararlarý almýþtýr:

*Emek Platformu siyasi alandaki geliþmeleri endiþeyle izlemektedir. 
Bu geliþmeler çerçevesinde dile getirilen görüþ ve çözüm önerileri 
halkýmýzýn ve özellikle çalýþanlarýn ve emeklilerin acil sorunlarýna 
çözüm getirmemektedir. Yapay ayrýþmalar sonucunda ülkemiz baskýn 
bir erken seçime sürüklenmektedir. Seçim Yasasý ve Siyasi Partiler Yas-
asý demokratikleþtirilerek, Türkiye’nin öncelikleri, uluslararasý alanda 
geliþen sorunlar dikkate alýnarak, erken seçime gidilmelidir. 

*Ýþsizliðin hýzla arttýðý koþullarda iþ güvencesi, gerekli deðiþiklikler 
yapýlarak en kýsa sürede yasalaþtýrýlmalýdýr. 

Emek Platformu Baþkanlar Kurulu, TÜRK-ÝÞ, HAK-ÝÞ, DÝSK, KESK, 
MEMUR-SEN, Tüm Ýþçi Emeklileri Derneði, TMMOB, TEB, TTB, 
TÜRMOB Baþkan ve Yöneticilerinin katýlýmýyla önümüzdeki döneme 
iliþkin program ve çalýþma takvimini oluþturmak amacýyla Yalova’da 
toplanmýþtýr. 
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DÝSK Genel Baþkaný ve EP Dönem Sözcüsü Süleyman Çelebi tarafýn-
dan, DÝSK/Genel-Ýþ Genel Merkezinde yapýlan ortak açýklama metni;

Son siyasal geliþmeler, Emek Platformu Baþkanlar Kurulunca kaygýyla 
izlenmektedir. Ülkemiz, baskýn bir erken seçime doðru sürüklenmektedir. 
Bu amaçla TBMM Genel Kurulu 3 Kasým’da yapýlmasý öngörülen 
erken seçim kararý alýnmak üzere 29 Temmuz 2002 Pazartesi günü 
toplantýya çaðrýlmýþtýr. 

Belirlenecek Genel Kurul gündeminde iþ güvencesiyle ilgili yasa tasarýsýnýn 
yer almasý ve iþ güvencesinin yasalaþmasý öncelikli talebimizdir.

Bununla birlikte olasý bir erken seçimin sonuçlarýnýn demokratik bir 
iþleyiþi gerçekleþtirecek bir parlamento ortaya çýkarmasý; emekten ve 
çalýþanlardan yana politika izleyecek bir iktidar oluþmasý için, Emek 
Platformu üzerine düþen tüm görev ve sorumluluklarý yerine getirmekte 
kararlýdýr.

Siyasi Partiler ve Seçim Yasalarýnda demokratik açýlým gerçekleþtiril-
meden yapýlacak bir seçim, halkýmýzýn, özellikle çalýþanlarýn ve emekli-
lerin sorunlarýna çözüm getirmeyecektir.

Seçim ve siyasi partilerle ilgili yasalarda yapýlacak deðiþiklik istemlerimizi 
kamuoyuna bir kez daha açýklýyoruz.

SEÇÝM YASASI ÝLE ÝLGÝLÝ OLARAK;

1. Seçimlerde, halkýn iradesinin tam ve gerçek olarak parlamentoya 
yansýmasýný engelleyen baþta baraj olmak üzere tüm engeller kaldýrýl-
malýdýr . 

2. Seçmenlere, milletvekillerini tercih hakký tanýnmalýdýr.

3. Partilerin seçim ittifaklarýna olanak saðlanmalýdýr.

4. Siyasi partilerin seçim harcamalarýnýn saydam olmasýný saðlayacak 
düzenlemeler yapýlmalý ve denetim sistemi getirilmelidir.

5. Milletvekili dokunulmazlýðý yasama çalýþmalarý ile sýnýrlandýrýl-
malýdýr.

6. Yurtdýþýnda yaþayan yurttaþlarýmýzýn, bulunduklarý ülkelerde oy kul-
lanabilmeleri ile ilgili düzenleme yapýlmalýdýr.

7. Siyasi partilerin seçimlere katýlmalarýna engel oluþturan kýsýtlamalar 
kaldýrýlmalýdýr.

SÝYASÝ PARTÝLER YASASI ÝLE ÝLGÝLÝ OLARAK;

1. Seçimlerde siyasi partilerin adaylarýný belirlemesinde yargýdenetimde 
bir ön seçim zorunlu kýlýnmalýdýr.

2. Baþta kamu çalýþanlarý olmak üzere, toplumun çeþitli kesimlerinin 
siyasete katýlýmýný engelleyen, seçme ve seçilme özgürlüðünü kýsýtlayan 
hükümler kaldýrýlmalýdýr. Anayasa’nýn 82. Maddesi deðiþtirilmeli, 
milletvekilliði ile baðdaþmayan görevler listesinden sendika yöneticiliði 
çýkarýlmalýdýr.

3. Siyasi partilerin program, tüzük ve iþleyiþinde üyelerin iradelerini 
özgürce kullanabilecekleri düzenlemeler yapýlmalýdýr.

4. Siyasi partilerde kadýn ve gençlerin yönetim kademelerinde yer al-
abilmelerinin yolunu açacak ve kendi özgür iradeleri ile belirleyecekleri 
oranlarda temsiline olanak saðlayacak (kota gibi) düzenlemeler yapýl-
malýdýr. 

5. Siyasi partilerin kapatýlmasý ile ilgili mevzuat, temel hak ve özgürlükler 
çerçevesinde gözden geçirilmelidir.

6. Siyasi partilere üyelik yaþ sýnýrý, seçmen yaþýna indirilmelidir.

Baþkanlar Kurulumuz, yaptýðý deðerlendirmeler sonucunda, artýk 
toplumun tüm kesimlerinin talebi ve beklentisi haline gelen bu deðiþik-
liklerin yapýlmadan gerçekleþtirilecek bir erken genel seçimin, çözüm 
olmayacaðýný; aksine ülkemizde daha büyük sorunlarýn oluþmasýna katký 
yapacaðýný bir kez daha kamuoyu ile paylaþmaktadýr.

Emek Platformu, yýllardýr uygulanan ve baþarýsýzlýðý kanýtlanmýþ olan 
IMF ve Dünya Bankasý programlarýnýn alternatifini ortaya koymuþtur. 
Emek Platformu Alternatif Programýný gözetmeyen, programlarýnda ve 
seçim bildirgelerinde bu programda yer alan taleplere yer vermeyen, 
hiçbir siyasi partiye Emek Platformu bileþenleri olarak destek veril-
meyecektir. 

Emek Platformu yaþanmakta olan süreci tüm yönleri ile izleyecek; al-
ternatif programýmýzdaki taleplerimizin yaþama geçirilmesi için kararlý 
bir mücadele yürütecektir.

 

Ýþ güvencesi yasalaþmadan, siyasi partiler ve seçim yasalarý demokratikleþtirilmeden girilecek seçim 
çözüm deðildir.

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU BASIN TOPLANTISI (26 TEMMUZ 2002)

*4688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Yasasý sendikal hak ve 
özgürlüklere aykýrý önemli düzenlemeler içermekte ve sorunlara neden 
olmaktadýr. Bu yasa, örgütlenmenin önündeki engeller kaldýrýlarak onay-
lanmýþ ILO Sözleþmeleri ve ILO’nun yetkili organ kararlarýna uygun 
biçimde gerçek bir toplu pazarlýk ve grev hakkýný tanýyacak biçimde 
yeniden düzenlenmelidir. 

*Meclis, zaman yitirilmeden göreve çaðýrýlmalýdýr. Ülkenin geleceðiyle 
ilgili, baþta demokratikleþme olmak üzere, yasal düzenlemeler, toplumun 
ihtiyaç ve istemlerine uygun olarak, süratle çýkarýlmalýdýr. 

*Yýllardýr uygulanan ve baþarýsýzlýðý kanýtlanmýþ olan IMF ve Dünya 
Bankasý programlarýnýn alternatifi, uluslararasý sermayenin yeni 
biçimlerde sunulan programlarý deðil, Emek Platformu’nun alternatif 
programýdýr. Bu program, demokratik talepleri de içerecek biçimde 
geniþletilecek ve güncelleþtirilecektir. Emek Platformu Baþkanlar Ku-
rulu kendi programýný hayata geçirecek, temel insan haklarýna, ulusal 
egemenliðe ve hukukun üstünlüðüne dayalý, demokratik ve baðýmsýz 
bir ülkeyi yaratacak bir siyasi iradenin iktidara getirilmesini zorunlu 

görmektedir. 

*Avrupa Birliði ile iliþkilerimize iliþkin süreç, politik rekabet malzemesi 
olmaktan kurtarýlmalý, ulusal çýkarlarýmýz ve emekçilerin çýkarlarý 
doðrultusunda bir hatta oturtulmalýdýr. 

*Bölgemizde hazýrlanan savaþ senaryolarýna karþý barýþýn egemen olmasý 
talebi yükseltilmelidir. 

*Emek Platformu üretici olmanýn ötesinde seçmen ve tüketici kimliðimizle 
de siyasal ve toplumsal yaþamýn her alanýna müdahale edecektir. 

*Emek Platformu kamu çalýþanlarýnýn çeþitli bölgelerde ve Bakan-
lýklarda maruz kaldýklarý hukuk dýþý ve yoðun baskýlarý þiddetle protesto 
etmektedir. 

*Emeklilerin yaþam koþullarý, yaþanan kayýplar da dikkate alýnarak, 
insanca yaþanabilecek bir düzeye yükseltilmelidir. 

Emek Platformu, süreci tüm yönleriyle izlemekte, takipçisi olduðu Alter-
natif Program çerçevesinde çalýþmalarýna yön vermektedir. 
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Ýnsan Haklarý Derneði’nin çaðrýsý ile bir araya gelen 
TMMOB’ninde içersinde yer aldýðý 12 kuruluþ olasý 

bir Irak‘a müdahaleye karþý olduklarýný belirten 
bir basýn açýklamasý yaptýlar.  Açýklama metnini 

sunuyoruz.

TÜRKÝYE VE DÜNYA KAMUOYUNA
ABD'nin 11 Eylül saldýrýsýndan itibaren gündeme getirdiði 
güvenlik/özgürlük ikilemi tartýþmasý, dünya ölçeðinde insan hak-
larý ve özgürlüklerinin sýnýrlandýrýlmasý eðilimlerini güçlendirmiþ 
ve dünyanýn pek çok ülkesinde yasalarda ve uygulamada özgür-
lüklerin sýnýrlandýrýlmasý yoluna gidilmiþtir. 

Bu tür uygulamalarla eþ zamanlý olarak ABD, "terörizmle 
savaþ" adý altýnda bazý ülkeleri "þer üçgeni" olarak nitelendirmiþti. 
K.Kore, Ýran ve Irak bu ülkeler arasýnda sayýlýyordu. Irak'a yöne-
lik bir ABD askeri harekatýnýn planlandýðý ve yakýn zamanda bu 
harekatýn gerçekleþeceði anlaþýlmaktadýr. 

Biz aþaðýda imzalarý bulunan ve ilkesel olarak savaþa karþý tutum 
alan kuruluþlar konuya iliþkin görüþlerimizi Türkiye ve dünya 
kamuoyu ile paylaþmak istiyoruz. 

Savaþa hayýr diyoruz! 

Çünkü biz biliyoruz ki, savaþ insanlýk açýsýndan bir yýkýmdýr. 
Doðanýn ve insanýn yok edilmesi sonucunu doðurur. Ýnsan 
acýlarýný çoðaltýr. Savaþ dünya ölçeðinde þiddet eðilimlerini 
güçlendirir. Ülkeler ve halklar arasýnda yeni düþmanlýk eðil-
imlerinin ortaya çýkmasýna yol açar. Savaþ, dünyada var olan 
eþitsizlikleri arttýrýr. Savaþ, en baþta özellikle kadýnlarý ve çocuk-
larý, genel olarak sivilleri etkisi altýna alýr. Ýnsanlar, topraðýndan 
ve kültüründen koparýlýr, mülteci dramý yaþanýr. Biz ülkeler ve 
halklar arasýnda barýþý savunuyoruz. Barýþtýr, insan haklarý ve 
temel özgürlükleri yeþertecek olan. 

ABD'nin ve müttefiklerinin Irak'a yönelik askeri harekatýna, 
hayýr diyoruz. 

ABD devletler hukukuna aykýrý davranmaktadýr. ABD kendi 
emperyalist amaçlarý doðrultusunda dünyaya çekidüzen vermeye 
kalkýþmaktadýr. Ülkelerin rejimlerini silah zoruyla deðiþtirmek 
istemektedir. Genel bir politika olarak dünya ölçüsünde baskýcý 
rejimleri destekleyen ABD, kendi çýkarlarý gerektirdiðinde, bir 
dönem desteklediði bu rejimleri silahlý müdahale ile tasfiye yoluna 
gitmektedir. Bunu da "teörizmle savaþ" olarak açýklamaktadýr. 
ABD'nin gerekçelerinden birisi, Irak'ýn elinde bulundurduðunu 
iddia ettiði, biyolojik ve kimyasal silahlardýr. Kuruluþlarýmýz, 

biyolojik ve kimyasal silahlarýn hangi ülke tarafýndan üretilirse 
üretilsin üretimine ve bir savaþ aracý olarak kullanýlmasýna 
kesinkes karþýdýr. ABD de týpký Irak gibi, biyolojik ve kimyasal 
silahlarýnýn denetimine izin vermemektedir. Öyle anlaþýlýyor 
ki, ABD'nin savaþý, bir petrol ve nüfuz alanlarýný pekiþtirme 
savaþýdýr. 

Türkiye'nin bu savaþta taraf olmasýna, hayýr diyoruz. 

Türkiye bu savaþta saf tutmamalý, tersine savaþýn önlenmesi ve 
durdurulmasý için yoðun bir çaba içersine girmelidir. 

Türkiye, kendisine vaad edilen ve ekonomik kriz nedeniyle bir 
rüþvet olarak sunulmak istenen borçlarýn silinmesi, petrol ve 
toprak vaadlerini reddetmelidir. Irak halký komþumuzdur ve 
komþumuz olarak kalacaktýr. Türkiye halkýnýn Irak halkýyla 
hiçbir sorunu bulunmamaktadýr. Yüzyýllar süren bir tarih, kül-
türel etkileþim ve daha pek çok baðlarýmýzýn olduðu Irak halkýnýn 
acýlarý üzerinden menfaat beklentisi içersinde olmak, Türkiye 
halkýnýn onuruna saygýsýzlýktýr. 

Türkiye, kendi yurttaþlarýnýn akrabalarýnýn çok yoðun bir þekilde 
yaþadýðý Irak topraklarýnda bir maceraya sürüklenmemeli; kend-
isine önerilen iþgal, ilhak gibi önerileri reddetmelidir. 

Türkiye'nin yapmasý gereken bununla da sýnýrlý deðildir. 
Türkiye, topraklarýnda kurulu bulunan ABD askeri üslerini 
kapatmalýdýr. 

Türkiye'nin savaþa girmesi durumunda, can kaybýnýn yanýnda, 
demokratik toplumsal muhalefetin var olan haklarýný kullanma-
larý engellenecek; derneklerin, sendikalarýn kapatýlmasý; toplantý 
ve gösteri yürüyüþlerinin, grevlerin yasaklanmasý, ek vergilerin 
gündeme getirilmesi söz konusu olacaktýr. 

Irak'ýn geleceðine, Iraklýlar karar verecektir. 

Saddam rejiminin (Irak hükümeti), kendi halkýna olaðanüstü 
acýlar yaþattýðý açýktýr. Ancak bu durum, baþka devletlerin Irak'a 
askeri güç kullanmalarý hakkýný vermez. 

Ýçinde bulunduðumuz koþullarda Birleþmiþ Milletler, kuruluþ 
felsefesinin gerektirdiði barýþ için, çok ivedi sürece müdahale 
etmeli ve sorun diplomatik kanallarla çözülmelidir. 

ABD'nin Irak savaþý mutlaka önlenmelidir. 

Dünyanýn barýþsever halklarýný,Türkiye demokratik kamuoyunu, 
savaþýn önlenmesi ve barýþýn saðlanmasý için daha etkili olarak 
mücadeleye çaðýrýyoruz. 

Ýnsan Haklarý Derneði, Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý, Türk 
Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði, Türk Tabipleri Birliði, 
Çaðdaþ Hukukçular Derneði, Çaðdaþ Gazeteciler Derneði, 
Halkevleri, Mazlum-Der, TAYAD, Uçan Süpürge, Emeðin 
Partisi, Özgürlük ve Dayanýþma Partisi 

IRAK’A MÜDAHALEYE

HAYIR
KAMU EMEKÇİLERİNİN TOPLU
GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR
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Kamu emekçilerinin toplu görüþmeleri devam ederken, KESK’e 
baðlý kamu emekçileri kesintisiz gerçekleþtirdikleri bir dizi eylemlerle 
taleplerini dile getirdiler. 17 Aðustos günü yurdun çeþitli yerlerinden 
Ankara’ya yürüyen kamu emekçileri Sýhhýye Meydanýnda 15.000 
kiþinin katýldýðý ve TMMOB’ninde katýlým saðlayarak desteklediði 
bir miting yaparak; “HAKLI ve MEÞRU TALEPLERÝMÝZLE 
TOPLU GÖRÜÞMEYÝ TOPLU SÖZLEÞMEYE ÇEVÝRMEK 
ÝÇÝN YÜRÜYORUZ” dediler.

KESK'e baðlý kamu çalýþanlarý, toplu görüþme masasýnda hükü-
metin isteklerini karþýlamamasý ya da görüþmeleri kurulacak yeni 
hükümete býrakmasý durumunda, 1 Eylül'den itibaren on beþ gün 
iþ yavaþlatacak, ardýndan da bordro yakacaklarýný açýk-ladýlar. 29 
Aðustos günü Sakarya Caddesi'nde toplanan KESK üyeleri, toplu 
görüþmeleri ertelemek isteyen hükümeti protesto etti. "Genel grev, 
genel direniþ", "Zafer direnen emekçinin olacak" sloganlarýnýn atýldýðý 
eyleme, Emek Platformu'nun üyelerinden Türk-Ýþ Baþkaný Bayram 
Meral, DÝSK Baþkaný Süleyman Çelebi, TMMOB Baþkaný Kaya 
Güvenç ile Hak-Ýþ, Memur - Sen, ÖDP, Emeðin Partisi, HADEP ve 

KAMU EMEKÇİLERİ SÖZLEŞME MASASINDA
SHP'den temsil-ciler de destek verdi. KESK Baþkaný Sami Evren, 12-
13 yýldýr grevli, toplusözleþmeli sendika yasasý için mücadele ettiklerini, 
ancak hükümetin emekçilere toplu görüþme masasýnýn kena-rýnda yer 
verdiðini belirterek, masanýn öbür yanýnda ise IMF'nin güdümünde 
olan siyasilerin ve hükümetin bulunduðunu ifade ettiler. “Kamu 
çalýþanlarýnýn emeðinin karþýlýðýný almak için mücadele ettiklerini 
ifade eden Evren, ekonominin kötüye gideceði sözleriyle bu hakkýn 
verilmek istenmediðini savundu. Evren, Bakanlar Kurulu'nun toplu 
görüþmelerin ertelenmesini görüþtüðünü anýmsatarak, "Bugün, sem-
bolik olarak alanlardayýz. Taleplerimiz kabul edilmezse 1 Eylül'den 
itibaren isteksiz çalýþacaðýz, iþ yavaþlatacaðýz" dedi. Ýþ yavaþlatmalarýn 
15 gün süreceðini ifade eden Evren, 15 Eylül'den itibaren de kamu 
çalýþanlarýnýn bordrolarýný yakacaklarýný kaydetti. 15 Eylül'den sonra 
Bakanlar Kurulu'nun durumun ciddiyetini anlayacaðýný vurgulayan 
Evren, "Ýþte o zaman hayatý felç edeceðiz, direniþ greve dönecek" 
dedi.

Temel Ücretlerimiz Yoksulluk Sýnýrýnýn Üzerinde Olmalý 

Gerçek ücretlerimizdeki erime 1997 yýlýndan bugüne yüzde 51’i buldu. 
Yoksulluk sýnýrý 1 milyar 38 milyon TL., enflasyon yüzde 70’e dayandý. 

Ortalama 400 milyon TL. ücret alan kamu 
emekçileri en temel insani ihtiyaçlarýný bile 
karþýlayamýyor. Objektif kriterlerden yoksun 
ücret sistemi ile ayný iþi yapan ayný niteliklere 
sahip kamu çalýþanlarý farklý ücretlere tabi 
çalýþýyor. Yine hükümetin tek yanlý be-
lirlemeleriyle kamu çalýþanlarý arasýndaki 
ücret farklýlýðý katlanarak büyüyor. Kira, aile, 
yiyecek, doðal afet, doðum yardýmý gibi sosyal 
yardýmlar ise ihtiyaçlarý karþýlayamayacak 
kadar düþük. Yoksulluk sýnýrýnýn üzerindeki 
bir temel ücrete öðrenim durumu, çalýþma 
süresi, iþ koþullarý vb. kriterler eklenerek 
ücretlerimiz belirlenmelidir. Sosyal yardýmlar günün koþullarýna göre 
artýrýlmalýdýr. Net ücretimiz tutarýnda yýlda 4 kez ikramiye ödenmelidir. 
Ücretlerimiz ve tüm mali haklarýmýz toplu sözleþmelerle belirlenmeli ve 
emekten yana bir bütçe sendikalarýn katýlýmýyla hazýrlanmalý.

Zorunlu tasarruf hesabýndaki birikimlerimiz derhal ödenmeli.

Zorunlu tasarruf birikimlerimizin ödenmemesi, devlet eliyle yapýlan 
bir hak gaspýdýr. Tasarruf adý altýnda kesilen birikimlerimiz ana para 
ve nemalarýyla birlikte, reel kayýplarý karþýlayacak bir þekilde derhal 
ödenmeli.

Kamudaki boþ kadrolar doldurulmalý, çalýþma saatleri düþürül-
meli

Kamuda boþ kadrolarýn oraný yüzde 23’ü bulurken, kamu hizmetlerinin 
niteliði olumsuz etkileniyor; iþ yükümüz artýyor ve fazla mesaiye zor-
lanýyoruz. ....

*Çalýþma koþullarýnýn tek yanlý belirlenmesinden vazgeçilmeli

Taþeronlaþtýrma, esnek çalýþma, toplam kalite yönetimi, norm kadro gibi 

tek yanlý uygulamalarla çalýþma yaþamýmýz-
daki olumsuzluklar artýyor.  Kamu personel 
rejimi, iþ yasasý gibi düzenlemelerle çalýþma 
yaþamý esnekleþtirilmek isteniyor. Yükselmel-
erde, mesleki eðitimlerde, tayin ve terfilerde 
haksýzlýklar, kadrolaþma ve sürgün politika-
larý devam ediyor.  ...

Doðum izinleri artýrýlmalý, kreþ sorunu 
çözülmeli
Ücretli doðum izinleri toplam 18 haftaya 
çýkarýlmalý; anne ve babaya dönüþümlü 
1 yýl ücretsiz izin kullanabilme olanaðý 

tanýnmalýdýr. En az 50 çalýþanýn bulunduðu iþyerlerinde ve 50’den az 
çalýþanýn bulunduðu iþyerleri için çalýþma alanýna yakýn ücretsiz ortak 
bebek bakým üniteleri ve kreþler açýlmalýdýr.
Çalýþma yaþamý demokratikleþtirilmeli
4688 Sayýlý Yasa kamu emekçilerinin toplu sözleþme ve grev hakkýný 
kapsamadýðý gibi sendika üyesi olabileceklerin sayýsýný daraltýyor. Kamu 
çalýþanlarýna ve sendikalarýna yönelik idarecilerin “taraflý” uygulamalarý 
ise sürüyor.   Kamu yönetiminin demokratikleþmesi, sendikalarýn yöne-
tim ve denetim mekanizmalarýnda yer almasý, yolsuzluk ekonomisinden 
nemalanan çýkar çevrelerini ürkütüyor. Sendikal faaliyetler önündeki 
engeller kaldýrýlmalý, sendikal faaliyetler nedeniyle yapýlan sürgün ve 
soruþturmalar son bulmalý, sendikal faaliyetleri kolaylaþtýracak tedbirler 
alýnmalýdýr. ....

TOPLU GÖRÜŞMELERDE KESK TALEPLERİ
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1 Temmuz - 31 Aðustos 2002

TMMOB
GÜNCESÝ

2 Temmuz 2002
Sivas Katliamý 'nýn yýldönümü nedeniyle düzenlenen “Baðýmsýzlýk, 

Demokrasi, Emek ve Laiklik Ýçin Mücadele Haftasý Etkinlikleri” pro-
gramý çerçevesinde TMMOB'nin de düzenleme komitesi'nde yer 
aldýðý Miting'e TMMOB pankartý altýnda  katýlým saðlandý.

Son siyasi ve ekonomik geliþmeler ve Yeni Dönem Sözcüsünün 
belirlenmesi gündemli Emek Platformu Baþkanlar Kurulu toplantýsý-
na Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin ve Genel Sekreter Yardýmcýsý 
E.Serdar Karaduman katýldý.

-Baþbakanlýk Proje Uygulama Biriminin MEER (Marmara 
Depremi Acil Yeniden Yapýlandýrma) Projesi kapsamýnda TMMOB 
görüþünün oluþturulmasý ve 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ve 
4735 sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanununa iliþkin Kamu Ýhale 
Kurumu tarafýndan hazýrlanmasý sözkonusu olan düzenlemeler 
konularýnda ilgili Odalarýmýzýn katýlýmýyla ortak  toplantý yapýldý. 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri A.Betül Uyar, Ali Açan ve Ali 
Ulusoy’un katýldýðý toplantýda, gündemdeki konularda odalarýmýzýn 
katýlýmýyla çalýþmalarýn baþlatýlmasý kararlaþtýrýldý.

4 Temmuz 2002
Ölüm oruçlarý ve F tipi cezaevlerinde uygulanmakta olan tecrit 

uygulamalarý ile ilgili olarak ÝHD'nde yapýlan toplantýya Yönetim 
Kurulu Üyesi Alaeddin Aras katýldý.

5 Temmuz 2002
Ulusal Tüketiciler Platformu Genel Kurulu'na Yönetim Kurulu 

Üyesi Alaeddin Aras katýldý.

TMMOB Yüksek Onur Kurulu toplantýsý yapýldý.

Mühendislik Dekanlarý Konseyi'nin Ýstanbul'da gerçekleþtirilen 
Mühendislik Akreditasyon Kurulu  (MAK) toplantýsýna II. Baþkan 
Oðuz Gündoðdu katýldý.

6 Temmuz 2002 

Makina Mühendisleri Odasý Bursa Þubesi'nin düzenlemiþ olduðu 
“Kamu Kurumlarý ve Kamu Hizmet Alanlarýnda Küreselleþmenin 
Yansýmalarý” konulu  Panel'e Yönetici olarak Yönetim Kurulu Üyesi 
Necmi Ergin katýldý.

7 Temmuz 2002
ÝHD Genel Merkezi'nde F tipi cezaevleri ve tecrit uygulamalarý 

ile ilgili olarak düzenlenen Basýn Toplantýsýna Genel Sekreter Yrd. 
E.Serdar Karaduman katýldý.

9 Temmuz 2002
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen 

“II.Uluslararasý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Bölgesel Konferansý” Düzen-
leme ve Danýþma Komitesi toplantýsýna Yönetim Kurulu Üyesi 
Alaeddin Aras katýldý.

10 Temmuz 2002
Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattý Projesi kapsamýnda 

hazýrlanan ÇED raporu'na iliþkin BOTAÞ tarafýndan düzenlenen 
bilgilendirme toplantýsýna Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rýza Tanrýverdi 
katýldý.

Oda Saymanlarý toplantýsý yapýldý.

11 Temmuz 2002
Ankara Ýl Koordinasyon Kurulunun düzenlediði Teoman Öztürk 

anma programý çerçevesinde Teoman Öztürk’ün mezarý ziyaret 
edildi.

Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasý (GATS) konulu panel yine ayný 
program çerçevesinde gerçekleþtirildi. 

12 Temmuz 2002
AB KÝK toplantýsý Erzurum’da yapýldý. Toplantýya Yönetim Kurulu 

üyesi Hüseyin Yeþil katýlarak Birliðimizi temsil etti.

TMMOB
GÜNCESÝ
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13 Temmuz 2002
Yönetim Kurulu Toplantýsý yapýldý.

16 Temmuz 2002
Emek Platformu’nun Yalova’da gerçekleþtirilen Baþkanlar Kurulu 

toplantýsýna TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç katýldý.

Baþbakanlýk Proje Uygulama Birimi’nce yürütülmekte olan MEER 
(Marmara Depremi Acil Yeniden Yapýlandýrma) Projesi ile ilgili Baþ-
bakanlýk Proje Uygulama Biriminde yapýlan toplantýya TMMOB 
Sayman Üyesi A.Betül Uyar ve Yönetim Kurulu Üyeleri A.Ergin 
Açan, Ali Ulusoy ile ilgili Odalarýmýzýn temsilcileri katýldý. Toplantý 
öncesi TMMOB Görüþünü oluþturmak üzere ilgili Odalarýmýzla 2 
toplantý yapýldý.

17 Temmuz 2002
Ýnsan Haklarý Derneði’nin kuruluþunun 16.yýlý nedeniyle düzenle-

nen resepsiyona TMMOB Sayman Üyesi A.Betül Uyar ve TMMOB 
Genel Sekreteri M.Fikret Özbilgin katýldý.

18 Temmuz 2002
Ýnsan Haklarý Derneði’nin F Tipi Cezaevleri ve Ölüm Oruçlarý 

ile ilgili basýn açýklamasýna Yürütme Kurulu üyesi Alaeddin Aras 
katýldý.

20 Temmuz 2002
Mülkiyeliler Birliði Baþkaný ve Genel Sekreteri Birliðimizi ziyaret 

etti.

Son siyasi geliþmeleri ve bu geliþmelerin üyelerimize, örgütümüze 
ve meslek alanlarýmýza yansýmalarýný deðerlendirmek üzere TM-
MOB Yönetim Kurulu ve Oda Baþkanlarý ortak toplantýsý yapýldý. 
Toplantý sonrasý sonuçlar Basýna gönderildi.

24 Temmuz 2002
Emek Platformu Teknik Komite toplantýsýna TMMOB Genel 

Sekreter Yardýmcýsý E.Serdar Karaduman katýldý.

25 Temmuz 2002
DÝSK Genel Ýþ Sendikasý Baþkaný Ýsmail Hakký Önal’ýn cenaze 

törenine TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri A.Betül Uyar, Alaed-
din Aras,  Ali Ergin Açan, Ali Ulusoy ve TMMOB Genel Sekreter 
Yardýmcýsý E. Serdar Karaduman katýldýlar.

Ýnsan Haklarý Derneði’nde olasý bir Irak operasyonuna karþý 
platform oluþturmak amacý ile düzenlenen toplantýya TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Alaeddin Aras katýldý.

26 Temmuz 2002
Tunus Büyükelçiliði Müsteþarý Birliðimizi ziyaret etti.

Emek Platformu Baþkanlar Kurulu Basýn Toplantýsýna TMMOB 
Sayman Üyesi A.Betül Uyar, TMMOB Genel Sekreter Yardýmcýsý 
E.Serdar Karaduman katýldýlar. Toplantý sonrasý genel bir deðer-
lendirme yapýldý.

Elektrik Mühendisleri Odasý Ankara Þubesi tarafýndan Cihan 
Kayýket anýsýna düzenlenen “Emek Sürecinde Küreselleþme” 
konulu panele TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi A. Betül Uyar 
izleyici olarak katýldý.

1 Aðustos 2002
Emek Platformu Teknik Komite toplantýsýna TMMOB Sayman 

Üyesi A.Betül Uyar ve TMMOB Genel Sekreter Yardýmcýsý E.Serdar 
Karaduman katýldý. Toplantýda TMMOB tarafýndan hazýrlanan EP 
Programý’nýn güncelleþtirilmesine yönelik taslak ele alýndý.

Ýnsan Haklarý Derneði’nde düzenlenen toplantýya TMMOB 
Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras katýldý.

2 Aðustos 2002
Emek Platformu Baþkanlar Kurulu Paþabahçe Þiþe Cam Ýþçilerinin 

fabrikanýn kapatýlmasýna karþý baþlattýklarý eyleme destek ziyaretinde 
bulundular. Destek ziyaretine TMMOB II.Baþkaný Oðuz Gündoðdu 
ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Aydoðdu katýldýlar.

6 Aðustos 2002
TBMM’de görüþülecek olan “Ýþ Güvencesi Yasa Tasarýsý”ný Genel 

Kurul’da izlemek üzere TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç’in de içinde 
yer aldýðý Emek Platformu Baþkanlar Kurulu TBMM’ne gittiler.

7 Aðustos 2002 
Oda Saymanlarý toplantýsý yapýldý.

8 Aðustos 2002
Ýþ Güvencesi Yasa Tasarýsý’nýn görüþmelerini izlemek üzere 

TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç’in de içerisinde yer aldýðý Emek 
Platformu Baþkanlar Kurulu TBMM’ne gittiler.

9 Aðustos 2002
Ýnsan Haklarý Derneði’nde olasý Irak savaþý konusunda yapýlan or-

tak Basýn Açýklamasýna TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç ve Yürütme 
Kurulu Üyesi Alaeddin Aras katýldý.

TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç Toplumcu Demokratik Parti 
Genel Baþkaný Sema Piþkinsüt’ü ziyaret etti.

10 Aðustos 2002
Gýda Mühendisleri Odasý’nýn yeni Oda mekanýnýn açýlýþ kokteyline 

TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç, Yönetim Kurulu üyesi Kadir Daðhan 
ve Genel Sekreter Yardýmcýsý E.Serdar Karaduman katýldý.
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12 Aðustos 2002
Baþbakanlýk Konut Müsteþarlýðý’nýn 2.Yönetiþim Toplantýsýna TM-

MOB Genel Sekreter Yardýmcýsý E.Serdar Karaduman katýldý.

13 Aðustos 2002
TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç ve Genel Sekreter M.Fikret Öz-

bilgin SHP Genel Baþkaný Murat Karayalçýn’a iadeyi ziyaret yaptý. 
Görüþmede SHP Genel Sekreteri Fikri Saðlar da bulundu.

15 Aðustos 2002
Kocaeli ÝKK bileþenleri ile TMMOB Yönetim Kurulu ortak to-

plantýsý Ýzmit’teyapýldý. Toplantýda Marmara Depreminin yýldönümü 
nedeniyle deðerlendirmeler yapýldý.

16 Aðustos 2002
TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç, Yönetim Kurulu Üyelerimizin, 

TMMOB Genel Sekreterliðinin, Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu 
Sekreterinin, Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulumuzun bileþenlerinin 
yöneticilerinin ve üyelerinin katýlýmýyla bir basýn toplantýsý düzen-
ledi. Toplantýda, 17 Aðustos’un üçüncü yýlýnda... TMMOB Olarak 
Gördüklerimiz, Önerdiklerimiz baþlýðýyla depremin üç yýllýk bilan-
çosunu çýkaran Kaya Güvenç, bölge ve ülke ölçeðinde; TMMOB 
önerilerini basýna açýkladý.

TMMOB Yönetim Kurulu Toplantýsý Yalova’da yapýldý. 

Yalova ÝKK bileþenleri ile TMMOB Yönetim Kurulu ortak to-
plantýsý yapýldý.

Yalova’da Prof. Dr Aykut Barka Vapuru ile  gelen Ýstanbul ÝKK 
bileþenleri, Yalova, Bursa, Kocaeli ÝKK bileþenleri, Oda yöneticileri 
ve TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte TMMOB Baþkaný 
Kaya Güvenç Deprem Anýtýna çelenk koydu ve bir konuþma 
yaptý.

17 Aðustos 2002
Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK)’nun Ankara 

yürüyüþü sonrasý Sýhhiye’de gerçekleþtirdiði mitinge TMMOB pan-
kartý altýnda katýlým saðlandý. 

19 Aðustos 2002
TMMOB Ankara Ýl Koordinasyon Kurulu adýna TMMOB Ýnþaat 

Mühendisleri Ankara Þubesi’nin düzenlediði “Ulusal Deprem 
Politikasý” Paneli’ne konuþmacý olarak TMMOB II.Baþkaný Oðuz 
Gündoðdu katýldý.

21 Aðustos 2002
AB sürecinde Kophenag Zirvesi öncesinde demokratik kitle ve 

meslek örgütleri, konfederasyonlar ile görüþ alýþveriþinde bulunmak 
üzere Dýþiþleri Bakanlýðý'nda Bakan Þükrü Sina Gürel'in baþkanlýðýnda 
gerçekleþtirilen toplantýya TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç katýldý.

27 Aðustos 2002
Emek Platformu Baþkanlar Kurulu; Teknik Komite tarafýndan 

yapýlan çalýþmalarý deðerlendirmek ve çalýþma programýný oluþ-
turmak üzere toplantý yaptý. Toplantýya TMMOB Baþkaný Kaya 
Güvenç katýldý.

29 Aðustos 2002
Sakarya Caddesi'nde toplanan KESK üyeleri, toplu görüþmeleri 

ertelemek isteyen hükümeti protesto etti. TMMOB Baþkaný Kaya 
Güvenç ile Emek Platformu'nun üyelerinden Türk-Ýþ Baþkaný 
Bayram Meral, DÝSK Baþkaný Süleyman Çelebi, Hak-Ýþ, Memur - 
Sen, ÖDP, Emeðin Partisi, HADEP ve SHP'den temsilciler eyleme 
destek verdi. 
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2002-2003
TMMOB VE ODA ETKÝNLÝKLERÝ
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ODALAR ADRES VE TELEFONLARI
Odalarýmýzýn bir kýsmýnda son dönemde adres ve telefon numarasý deðiþiklikleri meydana gelmesi 

nedeniyle bu bilgileri toplu olarak sunuyoruz. 
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tmmob haber bülteni
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ayda bir yayýnlanýr
Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði

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

web:http://www.tmmob.org.tr e-posta:tmmob@tmmob.org.tr
TMMOB Adýna Sahibi ve Sorumlu Yazýiþleri Müdürü: Kaya Güvenç

5.000 adet basýlmýþtýr.

Teoman ÖZTÜRK
(9.5.1940 - 11.7.1994)

SAYGIYLA ANIYORUZTEOMAN ÖZTÜRK’Ü 
MEZARI BAÞINDA VE 

PANEL ETKÝNLÝÐÝ’NDE BÝR 
KEZ  DAHA ANDIK

Birliðimizin 1973-80 dönemi baþkaný Teoman 
Öztürk’ü ölümünün 8. yýlýnda andýk.  Anma 
programýnýn ilk bölümünde  mezarýný ziyaret 
ederek, saygý duruþunda bulunduk. Teoman 
Öztürk’ün mezarý baþýnda konuþan TM-
MOB Baþkaný Kaya Güvenç, “bir kez daha 
Teoman’la dertleþmeye geldik, yaþadýðýmýz 
dünyanýn durumu her yýl biraz daha iyiye 
gitmiyor ne yazýk ki” dedi. Güvenç konuþ-
masýnda bir kez daha onun dostluða ve sevgiye, 
paylaþým ve dayanýþmaya olan insanca tutku-
sundan sözederek çalýþkanlýðýnýn, inancýnýn 
ve kararlýlýðýnýn altýný çizdi. Kaya Güvenç, 
konuþmasýný bunca olumsuzluða raðmen 
mücadeleyi devrettiði bizlerin býraktýðý yerden 
sürdürdüðümüzü vurgulayarak bitirdi. 

GATS 
(Uluslararasý Hizmet Ticareti 

Anlaþmasý) PANELÝ
Anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 
panel TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç’in 
açýlýþ konuþmasý ile  baþladý. Mimarlar Odasý 
II. Baþkaný Sait Kozacýoðlu, Elektrik Mühendisi 
Ali Yiðit, MAI ve Küreselleþme Karþýtý Çalýþma 
Grubu’ndan Pýnar Erol ve Ankara Üniversitesi 
SBF’sinden Seyhan Erdoðdu’nun katýldýðý pan-
eli Elektrik Mühendisleri Ankara Þube Baþkaný 
Mustafa Kadýoðlu yönetti.     

“...Yüreðimizdeki insan sevgisini ve yurtsever-
liði, baský ve zulüm yöntemlerinin söküp ata-
mayacaðýnýn bilinci içinde, bilimi ve tekniði 

emperyalizmin ve sömürgenlerin deðil, 
emekçi halkýmýzýn hizmetine sunmak için her 
çabayý güçlendirerek sürdürme yolunda inan-

çlý ve kararlýyýz...”
TMMOB 24. Genel Kurulu konuþmasýndan

(24 Mayýs 1980)


