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Hasan Balýkçý davasýnýn sekizinci duruþmasý 05 Aralýk
2003 tarihinde Þ.Urfa'da yapýldý. Duruþmayý izlemek için
Þ.Urfa'ya gelen Balýkçý'nýn ailesi ve yakýnlarý, duruþma
öncesi sloganlar atarak Adliye binasýna yürüdü. 100'e
yakýn kiþinin katýldýðý duruþma, eksik evraklarýn tamam-
lanmasý için ertelendi.

Baþladýðýndan beri Urfa 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde
görülen davanýn 26 Aralýk 2003 tarihli  duruþmasý, savun-
ma tanýklarýnýn dinlenmesi için bir defaya mahsus olmak
üzere Adana 3. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Hasan
Balýkçý'nýn eþinin de katýldýðý duruþma, ifadelerin alýn-
masýnýn ardýndan yine Urfa 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde
görülmek üzere 31 Aralýk 2003 tarihine ertelendi.

31 Aralýk 2003 tarihinde Þ.Urfa'da basýna kapalý
yapýlan duruþmaya katýlan tutuklu sanýklarýn savunmalarý
alýndý.

Hasan Balýkçý'nýn eþi Þengül Balýkçý, duruþma
öncesinde yaptýðý açýklamada, eþinin ilkelerinden taviz
vermeyen ve devlet çýkarlarýný gözeten anlayýþla görev
yaptýðýný belirterek, "Bakanlýk olayý sahiplenmedi. Eþim,
TEDAÞ'ta oluþturulan yolsuzluk ve rüþvet havuzunda
boðuldu." dedi.

Elektrik Mühendisleri Odasý Baþkaný Cengiz Göltaþ da
olayýn faillerinin azmettiriciler ile sýnýrlý olmadýðýný iddia
ederek, "Olayýn arkasýnda baþka kiþiler ve iliþkiler vardýr.
Bizim amacýmýz olayýn perde arkasýndaki kiþilerin bir an
önce açýða çýkarýlmasýdýr." dedi.

Mahkeme, sanýklarýn tutukluluk hallerinin devamýna
karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için
duruþmayý erteledi.

Hasan Balýkçý davasýnýn 11. duruþmasý 23 Þubat 2004
tarihinde yapýldý. Þanlýurfa Aðýrceza Mahkemesi'nde
gerçekleþtirilen duruþmaya EMO yöneticileri ve üyeleri,
Balýkçý'nýn ailesi ve arkadaþlarý ile DKÖ ve sendika tem-
silcilerinden oluþan kalabalýk bir grup katýldý. 

Yaklaþýk 1 yýldýr sürmekte olan davanýn 11. duruþ-
masýný TEDAÞ Genel Müdür Haþim Keklik de izledi. 

EMO Baþkaný Cengiz Göltaþ basýna yaptýðý açýklama-
da TEDAÞ Genel Müdürü'ne "Hoþgeldiniz" diyerek, bir yýl
sonra da olsa geldikleri için kendisine teþekkür etti. 

Göltaþ, Haþim Keklik'in Þanlýurfa'ya gelmesinin kendi
kiþisel gayretlerinin deðil, olayýn peþini býrakmayan
EMO'nun, Balýkçý'nýn ailesinin, DKÖ ve sendikalarýn
yarattýðý kamuoyu basýncý sonucu olduðunu söyledi.
Cengiz Göltaþ, "TEDAÞ davaya gerçekten ilgi göstermek
istiyorsa kurum içerisinde derinlemesine bir soruþturma
baþlatmalý ve -varsa- rüþvet havuzu ile olayla ilgili kiþileri
açýða çýkartmalýdýr" dedi.

Mahkeme Heyeti, sanýklarýn iþkence iddialarýna iliþkin
savcýlýk dosyasýný beklemek üzere davanýn 19 Mart 2004
tarihine ertelenmesine ve sanýklarýn tutukluluk hallerinin
devamýna karar verdi. 

ÝÇÝNDEKÝLER

HASAN BALIKÇI DAVASI DEVAM EDÝYOR
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ÇEVRE MÜHENDÝSLERÝ ODASI

TMMOB  Yürütme Kurulu üyesi Alaeddin Aras'ýn
gözlemci olarak katýldýðý Genel Kurul, 5-6-7 Mart 2004 tar-
ihlerinde, Çankaya Belediyesi Çaðdaþ Sanat Merkezi'nde
gerçekleþtirildi. 

Çevre Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu

Cihan Dündar Baþkan
Yunus Arýkan II. Baþkan
Erdoðan Karaca Yazman
Beril Salman Akýn Sayman
Mutlu Erdem Üye
Almila Kýndan Üye
Yýlmaz Þengül Üye 

Çevre Mühendisleri Odasý Onur Kurulu
Ethem Torunoðlu
Rýfat Göksu
Ayþe Kaya
Oya Ersan
Tolga H. Balta 

Çevre Mühendisleri Odasý Denetleme Kurulu
Süleyman Arýcý
Sadýk Okutucu
Zekiye Ayhan 

TMMOB Yönetim Kurulu Adayý
Korhan Altýndal
Halil Gezer 
Tezcan E. Abay

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý
Ertuðrul Ünlütürk 

TMMOB Denetleme Kurulu Adayý
Sema Alevcan

FÝZÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI

TMMOB Genel Sekreter Yardýmcýs Hakan Genç'in
gözlemci olarak katýldýðý Genel Kurul, 28-29 Þubat 2004
tarihlerinde, A.Ü. Fen Fakültesi   Büyük Fizik Amfisi'nde
gerçekleþtirildi. 

Fizik Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu 

Dr. Abdullah Zararsýz Baþkan
S. Çetin Tekin II Baþkan
Sinan Özgür Yazman
Bülent Yapýcý Sayman
Güngör Arslan Üye
Miyase Gülay Üye
Ali Doðan Üye

Fizik Mühendisleri Odasý Onur Kurulu

Demir Ýnan
Gönül Buyan
Doðan Bor
Mustafa Gülenç
Gökçe Bingöl

Fizik Mühendisleri Odasý Denetleme Kurulu

Ömer Yavaþ
Adil Buyan
Ýhsan Torun

TMMOB Yönetim Kurulu Adayý

Ekrem Poyraz
Casim Aðca
Hikmet Yüksel

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý

TMMOB Denetleme Kurulu Adayý

Ýsmail Hakký Arýkan 

ODALARIMIZIN GENEL KURULLARI SÜRÜYOR

Bültenimizin basým tarihi itibariyle Genel Kurulllarýný tamamlamýþ, Yönetim Kurulu toplan-
týlarýný yaparak görev daðýlýmýný yapmýþ ve Birliðimize bildirmiþ olan Odalarýmýzýn, Oda

Yönetim, Onur ve Denetleme Kurullarý ile TMMOB Yönetim, Yüksek Onur Kurulu ve
Denetleme Kurullarý adaylarý aþaðýda verilmiþtir. Yönetmeliðimiz gereði TMMOB Yönetim ve
Yüksek Onur Kurulu adaylarýnýn TMMOB Delegesi olmasý gerektiðinden, bu koþulu yerine

getirmeyen adaylarýn isimlerine yer verilmemiþtir.
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GEMÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI

TMMOB  Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Göçebe'nin
gözlemci olarak katýldýðý Genel Kurul, 6-7 Mart 2004 tarih-
lerinde, Ýstanbul'da Türk Loydu Toplantý Salonu'nda
gerçekleþtirildi. 

Gemi Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu

Metin Koncavar Baþkan
Hür Fýrtýna II. Baþkan
Zühal Can Yazman
Mustafa Zorlu Sayman
Yaþar Güven Üye
Gürsel Yýldýz Üye
Ýlhan Iþýk Üye

Gemi Mühendisleri Odasý Onur Kurulu
A. Yücel Odabaþý
Ýsmet Üner
Yýlmaz Tabanlý
Tansel Timur
Vecdi Özek

Gemi Mühendisleri Odasý Denetleme Kurulu
Ýsmail Yalçýn
Ercan Özokutucu
Gökhan Abana

TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý
Tuncay Þenyurt
Hakan Aydoðdu

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý

TMMOB Denetleme Kurulu Adayý
Tansel Timur 

GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI

TMMOB  Yürütme Kurulu üyesi Alaeddin Aras'ýn
gözlemci olarak katýldýðý Genel Kurul 28-29 Þubat 2004 tarih-
lerinde, Otel 2000'de gerçekleþtirildi. 

Gýda Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu

R. Petek Ataman Baþkan
S. Aykut Aytaç II. Baþkan
Fulya Arýcan Öznur Yazman
Taylan Kýymaz Sayman
Berrin Þenöz Üye
Özge Çetinkaya Üye
Ahmet Ölmez Üye

Gýda Mühendisleri Odasý Onur Kurulu
Recep Helvacý
Þennur Özkaya
E. Ceylan Rasan Kantarcý
H. Ahmet Koçak
Nezahat Demir

Gýda Mühendisleri Odasý Denetleme Kurulu
Tülay Çakýr
K. Fikret Okant
Fatoþ Tuncer

TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý
Esef Özat
Berrin Þenöz
R. Petek Ataman

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý
Atakan Günay

TMMOB Denetleme Kurulu Adayý
Ýmran Er

ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI

TMMOB  Yönetim Kurulu üyesi Necmi Ergin'ýn gözlem-
ci olarak katýldýðý Genel Kurul 12-13-14 Mart 2004 tarih-
lerinde, Karayollarý Konferans Salonunda gerçekleþtirildi. 

Ýnþaat Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu

Taner Yüzgeç Baþkan
H. Ülkü Özer II. Baþkan
Ahmet Göksoy Yazman
Züber Akgöl Sayman
D. Galip Kýlýnç Üye
Mehmet Þenol Üye
Alpaslan Çulcuoðlu Üye

Ýnþaat Mühendisleri Odasý Onur Kurulu
Medet Özbek
Hilmi Yüncü
Selahattin Güleç
Arif Merdol
Feridun Sungur

Ýnþaat Mühendisleri Odasý Denetleme Kurulu
Fahrettin Çuðu
Mücahhit Akkoç
Niyazi Sevil
Abdullah Bakýr
Namýk Kemal Aydýn
Þükrü Hamarat
A. Feza Karahan
Niyazi Üstün
E. Tahsin Yaygýn
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TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý

Selçuk Uluata
Nevzat Ersan
Mustafa Çobanoðlu

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý

Murat Gökdemir

TMMOB Denetleme Kurulu Adayý

Hasan Demirel

JEOLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI

TMMOB  Yönetim Kurulu üyesi Sýtký Erduran'ýn
gözlemci olarak katýldýðý Genel Kurul 13-14 Mart 2004 tar-
ihlerinde, MTA Genel Müdürlüðü Sadettin Altan Toplantý
Salonunda gerçekleþtirildi. 

Jeoloji Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu

Aydýn Çelebi Baþkan
Ýsmet Cengiz II. Baþkan
Bahattin Demir Yazman 
Dündar Çaðlan Sayman 
Mehmet Þener Üye
Levent Tezcan Üye
Fatma Bozbeyoðlu Üye 

Jeoloji Mühendisleri Odasý Onur Kurulu 

Orhan Ozan
Bayazýt Erdem
Oktay Ekinci
Nihat Bozdoðan
Ýsmail Hemdem 

Jeoloji Mühendisleri Odasý Denetleme Kurulu
Aytekin Zihni
Faruk Ýlgün
Doðan Yurtseven
Hasan Ali Bayrak
Ersin Gýrbalar
Osman Ecemiþ
Ali Çakmakoðlu 

TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý 

Ýbrahim Vardal
Çetin Kurtoðlu
Ýsmet Cengiz

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý

Mehmet Ekmekçi

TMMOB Denetleme Kurulu Adayý

Bayram Sarýdaþ 

KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI

TMMOB  Yönetim Kurulu üyesi Kadir Daðhan'ýn
gözlemci olarak katýldýðý Genel Kurul 13-14 Mart 2004 ta-
rihlerinde, Petrol-Ýþ Ankara Þube Toplantý Salonunda
gerçekleþtirildi. 

Kimya Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu

Ereli ÖZBOZKURT Baþkan
Hasan KÜÇÜK II. Baþkan
Ýsmail TÜRKSEVEN Yazman 
Kemal AKBAY Sayman
Fatih TAÇALAN Üye
Agah KÖKER Üye
Gülgün ÞENLEN Üye

Kimya Mühendisleri Odasý Onur Kurulu

Köksal Kekeç
Ramazan Göç
Sevda Baþtuð
Kadriye Oktor
Engin Akon

Kimya Mühendisleri Odasý Denetleme Kurulu

Sermet Çelikçapa
Hülya Ekran
Mahmut Tuncay
Esat Kýrsaç
Gökhan Öztürk

TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý

Alaeddin Aras
Erdemir Fidan
Halil Ýbrahim Gümüþ

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý

Mürþit Pekin

TMMOB Denetleme Kurulu Adayý

Abidin Tekcan 

MADEN MÜHENDÝSLERÝ ODASI

TMMOB  Yönetim Kurulu üyesi Hakký Atýl'ýn gözlem-
ci olarak katýldýðý Genel Kurul, 21-22 Þubat 2004 tarih-
lerinde, MTA Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirildi. 

Maden Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu

Mehmet Torun Baþkan
Mahmut Yýlmaz II. Baþkan
Nejat Tamzok Yazman
Ali Önemli Sayman
Nahit Arý Üye
Yusuf Ziya Akgök Üye
A. Çaðatay Dikmen Üye 
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Maden Mühendisleri Odasý Onur Kurulu
M. Fikret Özbilgin
Asým Kutluata
Vedat Didari
Tevfik Güyagüler
Cemil Seçkin 

Maden Mühendisleri Odasý Denetleme Kurulu
Muhammet Yýldýz
Kamil Ayyýldýz
Mehmet Özyurt 

TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý
Necmi Ergin
Serdar Ö. Kaynak
Adil Aytekin 

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý
Tuncer Demiröz 

TMMOB Denetleme Kurulu Adayý
Nadir Avþaroðlu 

METALURJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI

TMMOB  Yönetim Kurulu Üyesi Hakký Atýl'ýn gözlem-
ci olarak katýldýðý Genel Kurul 28-29 Þubat 2004 tarih-
lerinde, Yýlmaz Güney Salonu'nda gerçekleþtirildi. 

Matalurji Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu

Cemalettin Küçük Baþkan
Kaya Özeren II. Baþkan
Hüseyin Savaþ Yazman 
M. Kemal Baþak Sayman 
A. Levend Otsukarcý Üye 
Celal Hançerlioðlu Üye
Hüseyin Hýzlý Üye

Metalurji Mühendisleri Odasý Onur Kurulu
Süleyman Sami Altun
Hikmet Bilge
Haluk Güldür
M. Önder Yücel
Ýhsan Önal

Metalurji Mühendisleri Odasý Denetleme Kurulu
Þefik Doðan
Ýrfan Türkkolu
M. Timur Olcay
Gürkan Solmaz
M. Erhan Ýþkol

TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý
Cemalettin Küçük
Hüseyin Savaþ
Zehra Güner Akad

TMMOB Yüksek Onur  Kurulu Adayý
Mahmut Kiper

TMMOB Denetleme Kurulu Adayý
Ýlhan Öðüç

PETROL MÜHENDÝSLERÝ ODASI

TMMOB  Yönetim Kurulu üyesi Sýtký Erduran'ýn
gözlemci olarak katýldýðý Genel Kurul 13-14 Mart 2004 tar-
ihlerinde, TPAO Genel Müdürlüðü Konferans Salonu�nda
gerçekleþtirildi. 

Petrol Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu
Mete Topgüder Baþkan
Reha Gülümser II. Baþkan
Evrim Uluneye Yazman
Ahmet Ayser Sayman 
Necat Özer Üye
Metin Mýhçanak Üye
Evren Özbeyoðlu Üye

Petrol Mühendisleri Odasý Onur Kurulu
Ahmet Bilgili
Ahmet Kemal Kök
Mahmut Karadað
Erol Kanmaz
Adnan Gümüþtaþ 

Petrol Mühendisleri Odasý Denetleme Kurulu
Uður Karabakal
Sertuð Evin
Tayfun Atalay 

TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý
Ali Rýza Tanrýverdi
Hakan Acar
Þenþoy Þener 

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý

TMMOB Denetleme Kurulu Adayý
Fevzi Gümrah 

ÞEHÝR PLANCILARI ODASI

TMMOB  Teknik Görevlisi Ayþegül Bildirici'nin
gözlemci olarak katýldýðý Genel Kurul, 5-6-7 Mart 2004 ta-
rihlerinde, MPM Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirildi. 

Þehir Plancýlarý Odasý Yönetim Kurulu

Erhan Demirdizen Baþkan
Buðra Gökçe II. Baþkan
Funda Erkal Yazman
Buket Gülþen Sayman
Nevzat Can Üye
Yaser Gündüz Üye
Ýzzettin Turnalar Üye
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Þehir Plancýlarý Odasý Onur Kurulu
Tarýk Þengül
Bülent Tanýk
Osman Balaban
Ömer Kýral
Belma Babacan Tekinbaþ

Þehir Plancýlarý Odasý Denetleme Kurulu
Nilgün Görer
Orhan Ermergen
Sýrma Turgut
Ali Ulvi Ulubaþ
Erdal Kurttaþ

TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý
Remzi Sönmez
Eser Atak
Yaser Gündüz

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý
Ü. Nevzat Uðurel

TMMOB Denetleme Kurulu Adayý
Kudret Kayý

TEKSTÝL MÜHENDÝSLERÝ ODASI

TMMOB  Ýzmir ÝKK Sekreteri Mehmet Güzel'in
gözlemci olarak katýldýðý Genel Kurul, 5-6-7 Mart 2004 ta-
rihlerinde, Ýzmir'de 9 Eylül Üniversitesi Desen Mavi
Salon'unda  gerçekleþtirildi. 

Tekstil Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu

Güngör Durur Baþkan
Ahmet Güzel II. Baþkan
Ü. Halis Erdoðan Yazman 
Diler Yeþim Peker Sayman 
Mustafa Erdem Üreyen Üye
Hüseyin Açýkgözoðlu Üye
Mihriban Akyol Üye

Tekstil Mühendisleri Odasý Onur Kurulu
Ziya Özek
Ayþe Okur
Mustafa Civan
Y. Dilek Toprakkaya
Bülent Çelikok

Tekstil Mühendisleri Odasý Denetleme Kurulu
Yasin Vural
Urungu Özenç
Mehmet Ferda Sinanoðlu 

TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý
Selçuk Nazlýay 

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý
Güngör Baþer 

TMMOB Denetleme Kurulu Adayý
Mustafa Civan 

ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI

TMMOB  Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç'in
gözlemci olarak katýldýðý Genel Kurul, 21-22 Þubat 2004
tarihlerinde, DSÝ Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirildi. 

Ziraat Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu 

Gökhan Günaydýn Baþkan
Turhan Tuncer II. Baþkan
Fatih Taþdöðen Yazman
Hamdi Arpa Sayman
Medar Kalkan Üye
Özden Güngör Üye
Þule Yýldýrým Üye 

Ziraat Mühendisleri Odasý Onur Kurulu
Özkan Göksel
Zehra Eyicil
Kenan Atagün
Ýbrahim Yalçýn
Ali Yüzgeç 

Ziraat Mühendisleri Odasý Denetleme Kurulu
Gülay Subaþý
E. Argun Baran
Bülent Torunbalcý 

TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý
Baki Remzi Suiçmez
Ahmet Þeren
Kamil Bayram 

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý
Þevket Akdemir 

TMMOB Denetleme Kurulu Adayý
Yýlmaz Oktay 
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Kasým ayýnda DÝSK, KESK ve TTB ile birlikte
düzenlediðimiz sempozyumda yasa tasarýsýyla ilgili

tartýþmalar yürütülmüþ, eleþtirilerimizi diðer kurum ve
katýlýmcýlarla paylaþmýþtýk. Tasarý taslaðýnýn alt komisyon-
larda görüþüleceði günlerde de komisyon toplantýlarýna
katýlýp konuyla ilgili deðerlendirmelerimizi iletmek istedik,
fakat yapýlan komisyon toplantýlarýna ya hiç alýnmadýk ya
da katýldýðýmýz toplantýlarda görüþlerimizi aktaramadýk.
Tasarý taslaðýnýn alt komisyonlarda görüþülürken iktidar
partisinin kitkle örgütlerine karþý takýndýðý tutum TMMOB
Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç tarafýndan, 15
Ocak 2004 tarihinde yapýlan bir basýn açýklamasýyla
kýnandý. Güvenç açýklamasýnda, "Açýk tartýþma ortam-
larýnýn engellenmek istenmesinin arkasýndaki temel neden,
Tasarýnýn ülkemizin ve çalýþanlarýn çýkarlarýyla taban
tabana zýt olmasý ve iktidarýn bu gerçeðin ortaya çýkmasýna
engel olma isteðidir" dedi. 

Kanun Taslaðýnýn TBMM gündemine alýnmasýnýn
ardýndan iþçi ve memur sendikalarý konfederasyonlarý,
meslek kuruluþlarý ve demokratik kitle örgütleriyle bir
araya gelerek tasarýnýn geri çekilmesi için üzerimize düþeni
yapmakta kararlý olduðumuzu kamuoyuna açýkladýk.

9 Þubat 2004 günü 12 örgüt,
TÜRK-ÝÞ (Türkiye Ýþçi
Sendikalarý Konfederasyonu),
DÝSK (Türkiye Devrimci Ýþçi
Sendikalarý Konfederasyonu),
KESK (Kamu Emekçileri
Sendikalarý Konfederasyonu),
TÜRKÝYE KAMU-SEN
(Türkiye Kamu Çalýþanlarý
Sendikalarý Konfederasyonu),
TMMOB (Türk Mühendis ve
Mimar Odalarý Birliði),
TÜRMOB (Türkiye Serbest
Muhasebeci Mali Müþavirler ve
Yeminli Mali Müþavirler Odalarý

Birliði), TTB (Türk Tabipleri Birliði), MÜLKÝYELÝLER
BÝRLÝÐÝ, ADD (Atatürkçü Düþünce Derneði), DENET-
DE (Devlet Denetim Elemanlarý Derneði), TÜRK
KADINLAR BÝRLÝÐÝ, TÜRKÝYE ZÝRAATÇÝLER
DERNEÐÝ, Baþkanýnýn katýlýmýyla TMMOB'de bir basýn
toplantýsý yapýldý. Basýn açýklamasý, katýlýmcý örgütler adýna
TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç tarafýndan  okundu.

Açýklamada Güvenç; "Kamu yönetiminin köklü bir refor-
ma tabi tutulmasý, bu konuda bir dizi yasa deðiþikliðine gidilme-
si konusunda hiçbir kuþkumuz bulunmamaktadýr. Ancak
hükümet tarafýndan gündeme getirilen bu yasa tasarýsý ülke-
mizin gerçeklerine ve ihtiyaçlarýna uygun bir tarzda deðil, ulus-
lararasý sermayenin ve onlarýn örgütlerinin taleplerini karþýla-
mak amacýyla hazýrlanmýþtýr. Tasarý, kamuoyundan kaçýrýlarak
hazýrlanmýþtýr. Ülkemizde yaþayan tüm yurttaþlarý ilgilendiren
bu tasarý hazýrlanýrken, toplumun büyük bir kesimi ve onlarýn
örgütleri dýþlanarak yalnýzca sermaye örgütlerinin görüþleri
alýnmýþtýr. Yasa Tasarýsý bu haliyle topluma dayatýlmaktadýr."

"Türkiye"nin demokratik toplumsal örgütleri olarak, halk-
tan yana tercihler temelindeki birlikteliðimizin bu yasa
tasarýlarýnýn ele alýnmasý sürecinde toplumsal "uzlaþmayý"
saðlayacak önemli bir fýrsat olduðunu düþünüyoruz.

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý

Geri Çekilsin!
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý'nýn TBMM Alt Komisyonlarýndan 

olabildiðince hýzlý ve tartýþtýrýlmadan geçirilmesinin ardýndan 
TBMM gündemine alýnmasýyla beraber kitle örgütlerinin eylemleri de arttý.
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Geleceðimizi ipotek altýna alacak olan Kamu
Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý baþta olmak üzere,
devamý niteliðindeki diðer tasarýlar hep birlikte
hemen geri çe- kilmelidir. Biz halkýn geniþ kesim-
lerinin taleplerini karþýlayacak, demokratik açýlým
saðlayacak bir reformun hayata geçirilmesi için
"ortak mücadele" verme konusunda inançlý ve karar-
lý olduðumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz. Bu
tasarýlarýn geri çekilmesi talebini taþýyan tüm siyasi
partileri, konfederasyonlarý, meslek kuruluþlarýný,
demokratik kitle örgütlerini ve halkýmýzý birlikte
davranmaya davet ediyoruz." dedi.

10 Þubat 2004 günü Tasarý'ya karþý
düþüncelerimizi aktarmak ve tasarýnýn geri çe-
kilmesi talebimizi yinelemek için milletvekilleri
ziyareti yapýldý. 1000'i aþkýn katýlýmla gerçekleþen
ziyaret sýrasýnda basýna ve kamuoyuna bir açýkla-
ma yapýldý. 12 kuruluþun imza koyduðu açýklama
TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç tarafýndan
okundu.

TBMM önündeki açýklamada Güvenç;

"Bu haliyle Tasarý, reform deðil, bir tuzaktýr. 

Biz Türkiye'nin demokratik toplumsal örgütleri olarak: 

"Geleceðimizi ipotek altýna alacak olan Kamu Yönetimi
Temel Kanunu Tasarýsý baþta olmak üzere, devamý niteliðindeki
diðer tasarýlarýn hep birlikte hemen geri çekilmesini istiyoruz. 

"Halkýn geniþ kesimlerinin taleplerini karþýlayacak,
demokratik açýlým saðlayacak bir reformun hayata geçirilmesi
için "ortak mücadele" verme konusunda inançlý ve kararlý
olduðumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz. 

"Bu tasarýlarýn geri çekilmesi talebini taþýyan tüm siyasi par-
tileri, konfederasyonlarý, meslek kuruluþlarýný, demokratik kitle
örgütlerini ve halkýmýzý, önümüzdeki eylem sürecinde birlikte
davranmaya davet ediyoruz. " dedi.

Tasarýnýn geri çekilmemesi halinde, 21-22 Þubat'ta ülke
genelinde bölge mitingleri ve ayrýca 6 Mart'ta Ankara'da
yüz binlerin katýlacaðý bir miting yapýlacaðý açýklandý.

Baþlangýçta 12 örgüt tarafýndan sürdürülen eylemler
Türk Kamu Sen'in birliktelikten çekilmesiyle 11 örgüt
tarafýndan sürdürüldü. 17 Þubat'ta TBMM önünde yapýlan
açýklamada KESK Genel Baþkaný Sami Evren, "Kamu
Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý bugün TBMM gündeminde
görüþülmeye baþlanacaktýr. Bizler iþçi ve kamu çalýþanlarý
sendikalarý konfederasyonlarý, meslek kuruluþlarý ve demokratik
kitle örgütleri olarak sürecin baþýndan beri mevcut yasa
tasarýsýnýn geri çekilerek tüm yurttaþlarýn ihtiyaçlarýný karþýla-
yacak bir reformun, toplumsal uzlaþý temelinde hayata geçir-
ilmesini savunduk. Milletvekillerini ziyaret ettik, kitlesel eylem-
ler gerçekleþtirdik ve tasarýnýn geri çekilmesini istedik. AKP
hükümeti ise kendi yurttaþýna sýrt çevirdiðini, emekçilerin,

çalýþanlarýn, ezilenlerin taleplerini hiçe saydýðýný; uluslararasý
finans kuruluþlarýnýn talimatlarýyla hareket ettiðini maalesef bir
kere daha gösterdi." dedi.

21 Þubat'ta Samsun, Adana ve Diyarbakýr'da, 22
Þubat'ta Ýstanbul'da yapýlan  mitinglerde  onbinler,
Tasarýnýn geri çekilmesini istediler. TMMOB yapýlan bölge
mitinglerine kitlesel katýlým saðladý.

2 Mart 2004 günü TMMOB'nde yapýlan basýn toplan-
týsýnda, çaðrýcý örgütler adýna açýklamayý okuyan KESK
Genel Baþkaný Sami Evren, "Bilindiði gibi, 59.Hükümet,
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý'ný kamuoyuyla tartýþ-
madan tartýþtýrmadan hýzla TBMM'nde komisyonlardan geçi-
rerek, Genel Kurul'da 49. maddeye kadar görüþülmesini
saðlamýþtýr. Bu süre içerisinde ortaya konulan demokratik tep-
kiler hiçbir þekilde dikkate alýnmamýþtýr.

Biz, iþçi ve kamu çalýþanlarý sendikalarý konfederasyonlarý,
meslek kuruluþlarý ve demokratik kitle örgütleri bu Tasarý'nýn
geri çekilmesi ve bu Tasarý yerine halkýmýzýn taleplerini içerecek
gerçek bir reform hazýrlanmasý için biraraya gelerek bir dizi
eylem programýný kamuoyuna açýklamýþtýk.

Açýklanan eylem programlarýnýn bir çoðu hayata geçirilmiþ
olup, 6 Mart 2004 tarihinde de ülke çapýnda bir katýlýmla "Yasa
Tasarýlarýný ve Eklerini Geri Çek" Mitingi gerçekleþtirilecektir....

...Hükümete, 49.maddeye kadar görüþülen bu Yasa
Tasarýsýný bir daha görüþülmek üzere Genel Kurul'a indirmeme-
si, konfederasyonlar, meslek örgütleri, üniversiteler ve bu Yasa
Tasarýsý'ndan etkilenen kesimlerin katýlýmý ile "toplumsal bir
uzlaþma" saðlanarak kamuda yapýlmasý gereken reformla ilgili
Yasa Tasarýlarýnýn yeniden oluþturulmasý talebini yineliyoruz.

Bu nedenle toplumun tüm kesimlerinin yasa tasarýlarýnýn
geri çekilmesiyle ilgili olarak yapýlacak olan Ankara Mitingi'ne
katýlmaya çaðýrýyoruz." dedi.



Ocak-Þubat-Mart 2004 / Sayý 34

10

11 örgütün çaðrýsýyla 6 Mart 2004 Cumartesi günü
Ankara'da buluþan 100 bini aþkýn yurttaþ hükümetten
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsýný geri çekmesini
istedi. Mitinge ülkenin tüm illerinden katýlým saðlandý.
Sabah saatlerinden itibaren Hipodrom'da toplanan gruplar
saat 10.30'da Sýhhiye'ye doðru yürüyüþe geçti. Katýlýmýn
yoðunluðu nedeniyle iki koldan alana ilerleyen gruplar saat
12.00 civarýnda Sýhhiye Meydaný�na ulaþtý. Yürüyüþün en
baþýnda "Reforma Evet, Tuzaða Hayýr! Ülke Pazar, Devlet
Tüccar, Yurttaþ Müþteri Olamaz!" pankartýnýn arkasýnda
katýlýmcý örgütlerin baþkanlarý yürüdü. Birçok milletvekili
de mitinge destek verdi. 

Mitinge çaðrýcý örgütlerin yaný sýra çok sayýda
demokratik kitle örgütü ve siyasi parti kitlesel destek verdi.
Kar yaðýþý ve kötü hava koþullarýna karþýn eylemciler alana
sýðmayýnca emniyet güçleri arama noktasýný geriye çekerek
alaný geniþletmek yoluna gitti. KESK Baþkaný Sami Evren,
DÝSK Baþkaný Süleyman Çelebi ve Yol-Ýþ Baþkaný Fikret
Barýn'ýn birer konuþma yaptýðý miting Suavi tarafýndan
söylenen þarkýlarla sona erdi.

TMMOB pankartý arkasýnda Çevre M.O., Elektrik
M.O., Gýda M.O., Harita ve Kadastro M.O., Ýnþaat M.O.,
Jeofizik M.O., Jeoloji M.O., Maden M.O., Makina M.O.,
Mimarlar O., Orman M.O., Petrol M.O., Peyzaj M.O. ve
Ziraat M.O.'nýn pankartlarýyla katýldýðý mitingde mühendis
ve mimarlar yasa tasarýsýna karþý mücadelede kararlý olduk-
larýný bir kez daha gösterdiler. 

Miting katýlýmcýlarý kanun tasarýsýnýn ve eklerinin geri
çekilmemesi durumunda üretimden gelen gücün kullanýl-
masý da dahil olmak üzere eylemlere devam edeceklerini
vurguladýlar.

Þimdi her ilde, her iþyerinde yasa tasarýsýnýn geri çek
ilmesi için etkinliklerimizi artýrarak sürdürmeliyiz.

Hepimize kolay gelsin.

6 Mart 2004 
YÜZBÝN YURTTAÞ TASARIYA DUR DEDÝ!!!



Kamu Yönetimi Temel Kanunu
Tasarýsý'na karþý Ýzmir  mitingi

Kamu Yönetimi Temel Kanunu
Tasarýsý'na karþý DÝSK, KESK, TMMOB,
TTB ve çeþitli siyasi partiler tarafýndan
düzenlenen miting 24 Ocak 2004 Cumartesi
günü Ýzmir'de Bornova Cumhuriyet
Meydaný'nda gerçekleþtirildi.

Bornova Stadý karþýsýnda toplanarak Cumhuriyet
Meydaný'na yürüyen yaklaþýk 5 bin emekçi, �Parasýz saðlýk,
parasýz eðitim�, �Direne direne kazanacaðýz�, �Gün gelecek
devran dönecek, AKP halka hesap verecek�, �Kahrolsun
ABD emperyalizmi� sloganlarýný attýlar.

Mitingde KESK Genel Baþkaný Sami Evren, TMMOB
Baþkaný Kaya Güvenç, yerel seçimlerde Ýzmir'de güçbirliði
yapan partiler adýna ÖDP Ýl Baþkaný Ýbrahim Akýn ve CHP
Milletvekili Kemal Anadol birer konuþma yaptý.

KESK Genel Baþkaný Sami Evren; halkýn iradesini tem-
sil etmeyen hükümetlerin yýllarca halka karþý yasalar
çýkarttýklarýnýn altýný çizerek, �Þimdi de halka ihanet
yasasýna reform diyorlar. Halkýn geleceðini ulusal ve ulus-
lararasý sermayeye teslim etmeye çalýþýyorlar. Bu yasaya iti-
raz edeceðiz� diye konuþtu. 

TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç ise konuþmasýnda
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý�nýn TBMM
Komisyonlarýnda görüþülmesiyle ilgili olarak �Açýk tartýþma
ortamlarýnýn engellenmek istenmesinin arkasýndaki temel
neden, Tasarýnýn ülkemizin ve çalýþanlarýn çýkarlarýyla
taban tabana zýt olmasý ve iktidarýn bu gerçeðin ortaya çýk-
masýna engel olma isteðidir" dedi. Tasarýyla ülkemizin ulus-
lararasý sermayeye teslim edilmek istendiðini belirten Kaya
Güvenç; Tasarýdaki demokrasi, katýlým, þeffaflýk, bilgiye
eriþim, vb. içi boþaltýlmýþ kavramlarla kamusal alanýn,
sosyal devletin tasfiyesinin gizlenmeye çalýþýldýðýný açýkladý.
Kaya Güvenç konuþmasýný, küresel sermayeye ve sömürge
koþullarýna karþý TMMOB olarak Tasarýnýn geri çekilmesi
için, çalýþanlarýn diðer örgütleriyle birlikte mücadele et-
meye kararlý olduklarýný vurgulayarak bitirdi.
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Baþbakan Erdoðan'ýn Washington ziyareti sýrasýnda,
George W. Bush, Amerika'nýn istemlerini net bir dille açýk-
ladý. Washington'da Türkiye Baþbakaný�nýn önüne konulan
dosyada, tarýmdan saðlýða, enerjiden telekomünikasyona,
savunma sanayiinden dýþ ticaret uygulamalarýna kadar
birçok alanda Türkiye'deki Amerikan çýkarlarýný korumaya
yönelik istemler sýralanýyor.

Merkezleri ABD'de bulunan çokuluslu þirketler, dünya
tarým ve gýda ticaretine büyük oranda egemen durumda
bulunmaktadýrlar. Philip Morris, Cargill, Conagra, RJR
Nabisco, IBP, Anheusr-Bush, Pepsico, Coca Cola, Sara Lee
ve Borden bunlardan öne çýkanlarý. Merkezleri Avrupa ve

Uzak Doðu'da bulunan az sayýda Çok Uluslu Þirket bu
alandaki dünya pastasýndan önemli paylar almaktadýrlar.
Bunlarý Ýsviçre'li Nestle S.A., Ýngiliz/Hollanda'lý Unilever,
Ýngiliz Grand Metropolitan ve Alliyed Lyons, Japon Kirin
Brewey, Taiyo Fisher ve Snow Brand Milk Products, Fransýz
BSN olarak sayabiliriz.

Sözü edilen çokuluslu þirketler, Dünya Ticaret Örgütü
aracýlýðýyla gerçekleþtirdikleri düzenlemeler ile çevre
ülkelerin piyasalarýna girip onlarý kontrol etmekte, Dünya
Bankasý ve IMF aracýlýðýyla da bu ülkelerin tarýmýný çöker-
terek, dýþa baðýmlý yapýlar kurmaktadýr. Küreselleþme
sürecinin bu alana taþýdýðý son "açýlým" ise, ÇUÞ'larýn çevre

MISIRIMIZ / PANCARIMIZ, ÝÞÇÝMÝZ / KÖYLÜMÜZ,
TARIMIMIZ / SANAYÝMÝZ

Baþbakanýn ABD gezisi sýrasýnda ABD Baþkaný'nýn Amerikan çýkarlarýna yönelik olarak bizzat
dile getirdiði istemler, bir kez daha þeker sektörü konusunda kamuouyu duyarlýlýðýnýn yük-

selmesine neden olmuþtur. Süreci anlaþýlýr kýlmak ve emekten yana haklý tepkileri ortaya koy-
mak üzere 2 Mart 2004 Salý günü saat 10:30'da, Ziraat Mühendisleri Odasý'nda kahvaltýlý bir

basýn toplantýsý düzenlendi. Kaya Güvenç (TMMOB Baþkaný), Sami Evren (KESK Genel Baþkaný)
Füsun Sayek (TTB Baþkaný), Prof. Dr. Nurettin Yýldýrak (Köy Koop Genel Müdürü), Abdullah

Aysu (Çiftçi Sen. Giriþimi), Ýsmail Hakký Korkut (Veteriner Hekimler Derneði Baþkaný) Turhan
Çakar (THD Baþkaný) ve kurum temsilcilerinin katýldýðý toplantýda örgütler adýna TMMOB Ziraat

Mühendisleri Odasý Baþkaný Gökhan Günaydýn bir açýklama yaptý.
Açýklama metnini aþaðýda sunuyoruz.
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ülkelerin hükümetleri üzerinde doðrudan ya da kendi
hükümetleri aracýlýðýyla yaptýklarý baskýlar olarak kendisini
göstermektedir. 

Bu süreçte Arjantin'in, Endonezya'nýn, Türkiye'nin,
Hindistan'ýn ve benzeri baðýmlý ülkelerin üreticileri, mülk-
süzleþerek plantasyonlarda ÇUÞ'larýn iþçileri olmakta veya
kendi mülklerinde ÇUÞ'un her türlü baský ve denetimi
altýnda, sözleþmeli üreticilik sarmalýnda yok olmaktadýrlar.
Özelleþtirme uygulamalarý, çevre ülkelerin piyasalarýnda
ÇUÞ'larýn egemenliðini pekiþtirmekte, tohum "gübre"
tarým ilacý baþta olmak üzere kurgulanan dýþa baðýmlý
yapýlar, katma deðerin yurt dýþýna çýkarýlmasýna neden
olmakta, tüketici yararý ve halk saðlýðý ciddi tehditler ile
karþý karþýya býrakýlmaktadýr.

Bu baðlamda, BUSH'un tarým alanýnda Türkiye'den
istemleri, daha yakýndan bir incelemeyi hak ediyor. 

BUSH'un tarým sektörü baðlantýlý istemleri, Türkiye'de
yatýrýmý bulunan Amerikalý Mc Donalds, Burger King,
Cargill, Coca Cola ve Pepsi Cola þirketlerinin çýkarlarýný
korumaya yönelik. Bunlardan ilk ikisinin "fast food" zincir-
leri için et dýþalýmýna izin verilmesi, dýþalým vergilerinin
düþürülmesi isteniliyor. Cargill için Orhangazi'de birinci
sýnýf tarým arazisi üzerinde kurulu Niþasta Bazlý Þeker
(NBÞ) fabrikasý nedeniyle hakkýnda süren davalarý ortadan
kaldýracak bir çözüm yanýnda, NBÞ'lere uygulanan %
10'luk kotanýn kaldýrýlmasý ya da yükseltilmesi talep edili-
yor. Kola þirketleri için ise, uygulanan % 10'luk lüks tüke-
tim vergisi ve saðlýða zararlý ürünlere uygulanan verginin
kaldýrýlmasý gerektiði öne sürülüyor...

Bu istemlerin her biri, Türkiye emek kesiminin
kazanýmlarýný yok edici, gelir olanaklarýný kýsýtlayýcý,
bölüþüm iliþkilerinde halkýn payýnýn daha da azaltýlarak
Amerikan þirketlerinin çýkarlarýný ençoklaþtýrýcý nitelikte.
Emekten sermayeye, güneyden kuzeye gelir transferinin
"sorunsuz" iþleyebilmesi için ise, siyasal iktidar ekonomik
rant iliþkisinin kurulmasý gerekmektedir ki, Türkiye'de bu
zincir de kurulmuþtur. 

Bu iliþkinin halkýn gözünden saklanmasý için, çokulus-
lu þirketler, dünya genelinde uyguladýklarý bildik taktikleri
Türkiye'de de sahnelemekte, emeði ile geçinen üretici ke-
simleri birbirine düþürmeye çalýþmaktadýrlar. 

Bizler, emekten yana demokratik kitle örgütleri olarak,
süreci açýklamak ve halktan  emekten yana tavrýmýzý ortaya
koymak için, bu basýn toplantýsýnýn gerçekleþtirilmesi
gereðini duyduk.

Bu doðrultuda, Cargill'in kimliði, istemleri ile bu istem-
lerin arka perdesini ve kabul edilmesi halinde Türkiye
üzerinde doðuracaðý etkileri sýrasýyla inceleyelim. 

Cargill kimdir? Tarým / gýda alanýnda her zaman
ABD'nin ilk beþi, dünyanýn ilk onu arasýnda bulunan

Cargill, Iowa Eyaletinde 1865 yýlýnda kurulmuþ olup, halen
dünyanýn 61 ülkesinde faaliyet göstermekte ve 60 milyar
dolarý aþan yýllýk ciroya sahip bulunmaktadýr. Bu büyük-
lüðüne karþýn borsada iþlem görmeyen bir aile þirketi olan
Cargill ile ilgili veriler, çoðunlukla "estimated" (tahmin
edilmektedir) notu ile yayýmlanmaktadýr. Tüm bunlara,
Cargill'in ABD siyasetindeki gücünü eklemekte yarar var. 

1960'yýllardan beri Türkiye'de iþ yapan Cargill, 1986
yýlýnda Ýstanbul'da þube açtý. Yurt dýþýndan getirdiði veya
Türkiye'den satýn aldýðý hububat, yaðlý bitkiler, yem ve
pamuk ürünlerinin yurtiçinde ticaretini yapan Cargill'in, üç
adet yatýrýmý bulunuyor. Bunlardan biri fýndýk alanýnda.
Hendek'te bulunan fýndýk iþleme tesisinde iþlediði fýndýklarý
yurtdýþýna satýyor. Diðer ikisi ise niþasta kökenli þeker fab-
rikasý. Mýsýrý iþleyerek yapay tatlandýrýcý üretiyor.
Bunlardan Orhangazi'de birinci sýnýf tarým arazisi üzerinde
kurulu bulunan fabrika, arazi seçiminden doðan davalar
nedeniyle, kamuoyunun gündeminde. Cargill'in Pendik'te
bulunan fabrikada Ülker ile ortaklýðý ise, Ýngiliz Cerestar
firmasýný satýn almasý ile doðdu. 

Böylece özetlenebilecek Cargill, iki ana konuda
Hükümet'ten istemde bulunuyor. Bunlardan birincisi,
Orhangazi'deki fabrikanýn bulunduðu arazinin, hukuki bir
iþlemle birinci sýnýf tarým arazisi niteliðinden çýkarýlarak
"sanayi bölgesi" ilan edilmesi. Cargill'in amacý, böylece
hakkýnda süren davalardan kurtulmak. Ýkinci istem ise,
Þeker Yasasý ile getirilen kotadan glukozun çýkarýlmasý ve
fruktoz için ise kotanýn Niþasta Bazlý Þeker (NBÞ) üreten 5
fabrikanýn tüm kapasitelerini kullanabilecekleri þekilde
geniþletilmesi. 

Þimdi bu istemleri biraz daha yakýndan inceleyelim;

1- Cargill Orhangazi FabrikasýBursa ili, Orhangazi Ýlçe-
si, Gürle ve Gemiç köyleri mevkiinde 195 bin metrakare
birinci sýnýf tarým arazisinde kurduðu ve iþlettiði niþasta fab-
rikasý nedeniyle Cargill Tarým Sanayii ve Ticaret A. Þ. 4
ayrý dava ile karþý karþýya geldi. Hükümetten aldýðý özel
izinle faaliyetini sürdüren Cargill, "soruna" kalýcý bir huku-
ki çözüm istiyor. 

Türkiye'de, tarým topraðýnýn korunmasý ve amacý dýþýn-
da kullanýlmasýnýn önlenmesine yönelik olarak, ülkemiz
genel düzenleyici iþlemler hiyerarþisinde yer alan mevzuat-
ta, ayrýntýlý hükümler bulunmaktadýr. Anayasa'nýn 44 ve
45. maddesi yanýnda, Çevre Yasasý, Tarým ve Köyiþleri
Bakanlýðý'nýn kuruluþ ve görevleri hakkýndaki 441 sayýlý
Kanun Hükmünde Kararname, 3202 sayýlý Köy Hizmetleri
Genel Müdürlüðü'nün Kuruluþ ve Görevleri Hakkýnda
Kanun, Tarým Reformu Kanunu tarým topraðýný korumaya
yönelik hükümler içermektedir.

"Tarým Arazilerinin Korunmasý ve Amacý
Doðrultusunda Kullanýlmasýna" yönelik Ýhtisas Yönetmeliði
ise, adýnýn ve amacýnýn dýþýnda hükümlerle sürekli deðiþtir-



Ocak-Þubat-Mart 2004 / Sayý 34

13

ilmekte, Ziraat Mühendisleri Odasý ise açtýðý davalarla
amaca aykýrý hükümleri iptal ettirmektedir.

Bu çerçevede Cargill, kendi deyiþleriyle 2 yýl süren yer
seçimi araþtýrmalarý sonucunda, Bursa ili, Orhangazi
Ovasý'nda 195 bin metrekare birinci sýnýf tarým arazisini "en
uygun yer" olarak belirlemiþtir.

Buna karþýn, sözü edilen bölgenin birinci sýnýf tarým
arazisi oluþu, Bursa 2020 Yýlý 1/1000 Ölçekli Mevzi Ýmar
Planý'nda Ýznik Orhangazi Planlama Bölgesi sýnýrlarý içinde
ve bu sýnýrlar içinde geçerli olan Ýznik Gölü Çevre Düzeni
Ýmar Planý'nda Tarýmsal Niteliði Korunacak Alan "Sulama
Alaný ve Uzun Mesafeli Koruma Alaný'nda kalýþý,
Orhangazi Ovasý'nda sanayi tesisi yapmak için daha önce
baþvurmuþ olan 6 firmanýn istemlerinin reddedilmiþ olmasý,
anýlan tesise izin verilmesi durumunda tarýmsal dokunun
tahrip edileceði, tesisin 90 bin nüfuslu bir kentin su
gereksinimi olan 3.500 ton yer altý suyunu bir günde kulla-
narak kapalý havzanýn su dengesini bozacaðý ve yöredeki
100 bin zeytin aðacýnýn suyunu keseceði, zeytin aðýrlýklý bir
coðrafyada mýsýr iþleyen bir tesisin kurulmasýnýn yanlýþlýðý
ve açýðýn ithal mýsýr ile kapatýlacaðý, ayrýca tesisin 7726
hektarlýk ilk aþamasý tamamlanmýþ, 7393 hektarlýk ikinci
aþamasý yatýrýmlarý sürmekte olan ve 1997 fiyatlarýyla 4.2
trilyon TL olan yatýrým bedelinin % 10'unun gerçekleþtir-
ildiði Ýznik - Orhangazi sulama projesinin tam ortasýnda
kaldýðý, Ýznik gölünü kirleteceði, sit alaný içinde yer alan
Medet ve Karsak dereleri ile ilgili olarak Koruma
Kurulu'ndan izin alýnmadýðý gerekçeleriyle, Bursa
kamuoyunda güçlü bir tepki oluþmuþtur. Bu çerçevede
Bursa Büyükþehir Belediyesi, tesisin organize sanayi bölge-
si içinde yapýlmasýný önermiþtir. 

Bu öneriye ve gösterilen diðer alternatif alanlara sýcak
bakmayan Cargill, Hükümet bazýnda yaptýðý lobi faaliyet-
leri sonucu, niþasta fabrikasý kurulmasýna olanak tanýyan
ilk plan deðiþikliði iznini, Baþbakanlýk Yüksek Planlama
Kurulu'nun, 9.12.1997 günlü kararý ile almýþtýr. Hemen
arkasýndan Bursa Valiliði, 17.6.1998 tarihinde, niþasta fab-
rikasýnýn yapýmý için yapý ruhsatý vermiþtir. 

Hemen arkasýndan Çevre Bakanlýðý, 23.6.1997 tari-
hinde, Çevresel Etki Deðerlendirme (ÇED)
Yönetmeliði'nde deðiþiklik yaparak, tarýmsal sanayii kuru-
luþlarý için ÇED Raporu hazýrlanmasý zorunluluðunu
kaldýrmýþtýr. 

Yine ayný dönemde, "Tarým Alanlarýnýn Korunmasý ve
Amacý Dýþýnda Kullanýlmasýna Dair Yönetmelik"
yürütücüsü olan Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan
25.8.1998 tarihinde Devlet Bakanlýðý'na devredilmiþ ve bir
gün sonra, 26 Aðustos 1998 tarihinde, adeta Cargill
yatýrýmýný tarif eden ve ona muafiyet saðlayan Yönetmelik
deðiþikliði Resmi Gazete'de yayýmlanmýþtýr.

Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý da bu kervana katýlmak-

ta gecikmemiþ, koruma altýndaki bu alanýn sanayi amaçlý
niþasta fabrikasý alanýna dönüþtürülmesi için 1/25000
ölçekli planda deðiþiklik yapmýþtýr.

ÇUÞ'larýn yürütme erki üzerine etkilerine yönelik
"mükemmel bir örnek" oluþturan bu sürece yönelik Bursa 2.
Ýdare Mahkemesi ve Danýþtay nezdinde birçok davalar
açýlmýþ, Yönetmelik deðiþikliði, çevre düzeni planý deðiþik-
liði, ruhsat, deþarj ve emisyon izinleri iptal ettirilmiþ, birçok
kez yürütmeyi durdurma kararý edinilmiþtir. Buna raðmen
fabrikanýn açýlýþý, bizzat dönemin Hükümet Baþkanlarýnýn
özel ilgileri ile saðlanabilmiþtir. 

Kararlar, temyizler birbirini izlemekte, hukuki çekiþme
sürmektedir. Ancak gerçek ortadadýr: Orhangazi
Ovasý'nda, tarým topraðýnýn baðrýnda bir sanayi tesisi
faaliyetine devam etmekte, tarým dokusu ve çevre üzerine
yýkýcý etkiler sürmektedir.

Ýþte bu ortamda Cargill, bölgenin sanayii alaný ilan
edilmesini istiyor. Bu, Cargill için, hakkýnda sürmekte olan
davalardan kurtuluþ anlamýný taþýyor. Buna karþýlýk,
Organiza Sanayii Bölgesi'nde yer olmasýna karþýn, firma
çýkarýný en çoklaþtýrmaya yönelik olarak, Orhangazi
Ovasý'nda sanayi tesisi yapmak için sýrada 40'ýn üzerinde
firmanýn beklediði bilinmektedir. Bu baðlamda, Cargill'in
isteminin kabulu, Orhangazi Ovasý'nýn tümüyle sanayiye
terki anlamýný taþýyacaktýr. 

Türkiye'nin, dünyada nitelikli arazi varlýðý hýzla daralan
ülkelerin baþýnda yer almasý ve ülkenin sanayisinin hemen
tümüyle Marmara Bölgesi'ne yýðýldýðý gerçeði ortada iken,
bu istemin kabulunun, kamu yararý ile baðdaþmadýðý
ortadadýr.

Bundan da önemlisi, "hukukun üstünlüðü" ilkesinin,
her koþulda uygulanmasý gereðidir. Mevzuatýn koruyucu-
engelleyici hükümlerine raðmen tüm idari süreçler zorla-
narak tamamlanan inþaatlar, asla "milli servet" olamazlar.
Hukuk devletinin, hukuða aykýrý iþlemleri ortadan kaldýr-
ma zorunluluðu vardýr, bu bir tercih sorunu olarak deðer-
lendirilemez. 

Þeker Yasasý ile NBÞ'lere tanýnan kotanýn daha da
geniþletilmesi Cargill'in ikinci istemi, sonuçlarý itibariyle
daha da vahim.. 

Türkiye'nin toplam þeker gereksinimi kabaca 2.5 mil-
yon ton / yýl dolayýndadýr. Buna karþýlýk 30 þeker fab-
rikasýnýn 2.8 milyon ton pancar þekeri, 5 NBÞ fabrikasýnýn
ise 1 milyon ton NBÞ üretim kapasitesi var. Baþka bir de-
yiþle 1.3 milyon ton kapasite fazlasý sözkonusudur.

Pancar ve mýsýrdan elde edilen þeker, yukarýda belirtilen
kapasite ve kapasite fazlasý için rekabet halindedirler. Baþka
bir deyiþle, bir tarafýn pastadaki payýný artýrmasý, diðer
tarafýn payýnýn azalmasý anlamýna gelmektedir. Bu baðlam-
da, her iki sektörün sermaye ve emek yapýsý, ekonomik ve
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sosyolojik açýdan özellikleri, þeker maliyeti ve tüketicinin
þeker için ödediði fiyat, dýþ ticaret geliþmeleri, bu tahte-
ravallinin konumlanýþýný ülke açýsýndan oldukça duyarlý
hale getirmektedir.

Önce sanayii açýsýndan konuya bakalým. Türkiye�de
bulunan 30 þeker fabrikasý'ndan 27'sinin mülkiyeti
TÞFAÞ'ne aittir. 5 NBÞ fabrikasýnýn mülkiyeti ise Cargiil,
Cargill - Ülker ortaklýðý, Amylum ve iki yerli firmaya aittir.
Piyasada Cargill'in % 60 ve Amylum'un % 15 paylarý
bulunmaktadýr. Þeker fabrikalarýnda 30 bin iþçi çalýþýrken,
NBÞ fabrikasý çalýþanlarýnýn sayýsý binin altýndadýr. 

Þeker fabrikalarý, pancardan sakkaroz kökenli þeker
üretmektedirler. NBÞ fabrikalarý ise, mýsýrdan, fruktoz ve
glukoz þurubu imal etmektedirler.

Türkiye'de pancara dayalý þeker sektörü, ülkenin þeker
gereksinimini karþýlamaktan baþka, 450 bin üretici aile, 100
bin tarým iþçisi, 30 bin fabrika iþçisi, hayvancýlýk ve nakliye
alt sektörlerinde çalýþan 7-8 milyon kiþiye doðrudan gelir
yaratmakta ve üstelik te kar etmektedir. TÞFAÞ 2003 yýlýný
350 trilyon TL kar ile kapatmýþtýr. 

Buna karþýlýk Türkiye mýsýrda açýðý olan bir ülkedir.
Yaklaþýk 2.5 milyon tonluk üretime karþýlýk, ülkenin mýsýr
gereksinimi, her yýl 1 milyon ton ve üzerinde yapýlan
dýþalým ile kapatýlmaktadýr. Mýsýr dýþalýmý, genellikle ABD,
Arjantin ve Balkan ülkelerinden yapýlmaktadýr. NBÞ
sanayii ise, yukarýda da belirtildiði gibi, % 75'i ÇUÞ'larýn
egemenliðinde olup, üretilen katma deðer yurtdýþýna trans-
fer edilmektedir. 

2003 yýlýnda mýsýr dýþalýmýnda oynanan
oyunlar...Türkiye mýsýrda yýlda 1 milyon tonun üzerinde
dýþalým yapma zorunluluðu olan, baþka bir deyiþle dýþa
baðýmlý bir ülke olmasýna karþýn, 2003 hasadýnda yerli mýsýr,
Çukurova ve Amik Ovasý üreticilerinin elinde kalmýþtýr. Bu
nasýl oluyor, açýklayalým... 

Türkiye'de, 25.06.2002 tarihinde % 35 olarak belir-
lenen mýsýr gümrük vergisi, 17.04.2003 tarihinde % 20'ye
indirilmiþ; bu vergi oraný üzerinden 1 milyon tonun
üzerinde mýsýr ülkeye sokulmuþtur. Ýzleyen süreçte
08.08.2003 tarihinde mýsýrda uygulanan gümrük vergisi
oraný % 45'e yükseltilmiþ, bu oran üzerinden dahi ithal
mýsýrýn Türkiye'ye giriþinin devam etmesi ve yerli üreticinin
mýsýrýnýn elinde kalmasý sonucunda konunun kamuoyunun
gündemine taþýnmasý sonrasýnda, çok geç bir kararla,
25.09.2003 tarihinde mýsýr gümrük vergisi oraný % 70'e
yükseltilmiþtir. 

Bu baðlamda, hasat öncesi dönemde piyasaya sürülen
ithal mýsýrla piyasa doyurulmuþ, bunun sonucunda da, özel-
likle ülkenin en önemli mýsýr üreticisi olan Çukurova ve
Amik Ovasý yöresinde, mýsýr üreticinin elinde kalmýþtýr.

Ýthal mýsýr, Türkiye'ye yerli mýsýra göre 50.000 TL/kg.

daha düþük maliyetle girmektedir. Bunda, ABD ve AB'nin
mýsýr ürününe yaptýðý büyük üretim ve dýþsatým destek-
lerinin etkisi vardýr.

Ýthal mýsýrdan kim çýkar saðlýyor? Bu baðlamda,
Çukurova ve Amik Ovasý üreticilerinin elinde mýsýrýn
kalmasýnýn tek nedeni, düþük gümrük vergisi ile yapýlan ve
1.5 milyon tona yaklaþan dýþalýmdýr. Dýþalýmdan kimler
çýkar saðlýyor, kimler kaybediyor ? Bu sorunun yanýtý çok
açýk: ithal ürünü Türkiye'ye sokan iktidara yakýn çevreler
ile bu ucuz hammaddeyi kullanarak NBÞ üreten ve bunu
da yüksek fiyatlarla sanayiye satan Amerikan firmalarý.

Neden Türkiye mýsýrda % 182 gümrük vergisi uygulama
hakkýna sahip iken, hasat dönemine % 20 ve % 45'lik vergi
oranlarý ile girilmiþ ve ülke ithal mýsýr cennetine
çevrilmiþtir ? Neden iþ iþten geçtikten sonra, 25.09.2003
tarihinde, göstermelik bir kararla mýsýra uygulanan gümrük
vergisi % 70'e yükseltilmiþtir ?

Ülkeye giren mýsýrlarýn 4 bin tonluk bölümünün
dýþalýmýný, görevi tüm ulusun hak ve çýkarlarýný korumak
için çalýþmak olan Kabine�de görevli bir Bakanýn oðlu
gerçekleþtirmiþtir. Demek ki, iktidara yakýn çevreler, para
kazanmayý çiftçinin refahýndan daha önemli görmekte-
dirler. 

"Saadet zinciri"ni net olarak açýklayalým: Yerli mýsýr
hasadý baþlamasýna karþýn Bakanlar Kurulu mýsýr gümrük
vergilerini yükseltmemekte veya yetersiz artýþlarý gecikti-
rerek uygulamakta, Bakanlarýn oðullarý ve iktidara yakýn
çevreler ülkeye ithal mýsýr sokarak büyük paralar kazan-
makta, ithal mýsýr Cargill'e satýlmakta, Cargill ucuz
maliyetli mýsýrdan ürettiði yüksek fiyatlý NBÞ'i ortaðý Ülker
firmasýna vermekte, Ülker Cola-Turka üretmekte, Cola
Turka�nýn önemli bir bölümünü ise Baþbakan'ýn oðlu daðýt-
maktadýr. 

Þurasý açýktýr ki, siyasi erki ekonomik ranta dönüþtüren
iktidara yakýn çevreler ve ÇUÞ'lar kazanýrken, Türkiye
köylüsü ve kamu bütçesi kaybetmektedir. 

Bu tablo içinde Cargill iki "açýlýmýn" peþinde: (a)
Glukozu tümüyle kota dýþýna çýkarýn, (b) Fruktoza tanýnan
kotayý, NBÞ fabrikalarýnýn kapasitelerine koþut olarak, yani
935 bin ton düzeyine yükseltin... 

NBÞ kotasýnýn 100 bin ton artýrýlmasý durumunda neler
olacaðýna bakalým; 250 bin dekar alanda pancar ekilmeye-
cek, pancar üretimi 1 milyon ton azalacaktýr. Bu doðrultu-
da, 25.000 üretici ailenin üyesi 125 bin kiþi üretimden çýka-
cak, aile baþýna 1.8 milyar TL kýrsal gelir olanaðý ortadan
kalkacaktýr. Buna koþut olarak, tarým iþçilerinin iþ
olanaklarý da daralacaktýr. 

300 bin ton pancar küspesinin daha az üretilmesi sonu-
cunda, 200 bin büyükbaþ hayvanýn yaþ küspe gereksinimi
karþýlanamayacaktýr. 
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Tüm þeker fabrikalarýnda % 6.5'luk kapasite daralmasý,
2 þeker fabrikasýnýn kapanmasýna, 2 bin fabrika çalýþanýnýn
iþini kaybetmesine ve nakliyeciler gibi sektör ile iliþkili
diðer kesimler de hesaba katýldýðýnda, önemli iþ ve gelir
olanaðý kayýplarý ortaya çýkacaktýr.

Bu kotanýn her yüz bin ton artmasý, bu etkilerin ikiye
katlanmasý anlamýný taþýmaktadýr.

Sürecin nihai duraðý ise þöyle öngörülebilir; 

Pancar þekeri fabrikalarýnýn tümünün özelleþtirilmesi,
bunlardan yaklaþýk 10'u hariç diðerlerinin kapatýlmasý, 20
bin fabrika iþçisinin ve 1 milyon 250 bin üreticinin doðru-
dan, çok daha fazla kiþinin ise dolaylý olarak (nakliye sek-
töründe 10 milyon ton yük azalmasý, çapa iþçilerinin iþ
bulamamalarý, uygun fiyatlarla melas posa saðlayamayan-
larýn hayvancýlýk sektöründen çýkmalarý vb..) iþlerini
yitirmesi,

Pancar ekim alanlarýnýn, radikal olarak daraltýlmasý,
alternatifi olmayan-araþtýrýlmayan üreticinin yoksulluðu-
nun derinleþmesi, göç olgusunun "kýrýn çözülmesi" düzle-
mine dönüþmesi, 

Karþýlaþtýrmalý üretim maliyetleri ve altyapý sorunlarýna
bakýlmaksýzýn, konuya "tüccar siyasetçi" sýðlýðý ile
bakýlarak, "daha ucuz" olduðu gerekçesiyle mýsýr
dýþalýmýnýn her yýl artýrýlarak sürdürülmesi, bu baðlamda
hammaddede ABD-Arjantin ve Balkan ürünlerine; iþlen-
miþ maddede ise ÇUÞ'lara baðýmlýlýk sürecinin pekiþmesi.
Görüldüðü gibi, köylünün-üreticinin-nakliyecinin-
sanayicinin kayýplarý karþýlýðýnda, kazananlar ise ÇUÞ'lar
olacaktýr. 

Halk saðlýðý ve tüketici açýsýndan konuya bakarsak;
Biyoteknolojik yöntemlerle kendi türü haricinde bir türden
gen aktarýlarak belirli özellikleri deðiþtirilmiþ bitki, hayvan ya
da mikroorganizmalara, kýsaca, "transgenik" denilmektedir. 

Dünyada 13 dolayýnda ülkede, 60 milyon hektar alanda
transgenik ürün yetiþtirilmekle birlikte, bunun 2/3'ü, yani
yaklaþýk 40 milyon hektarý ABD topraklarýnda bulunmak-
tadýr. 

Toplam transgenik ekim alanýnýn % 21�i, yani 12.4
milyon hektar alan ise, mýsýra ayrýlmýþ bulunmaktadýr. 

ABD'de borsa fiyatlarý üzerinden satýlan mýsýrlarýn
hemen tamamýnýn transgenik olduðunu söylemek yanlýþ
olmayacaktýr. ABD, bazý tedarikçi ülkelerin istemleri
uyarýnca, transgenikj olmayan mýsýrý sözleþmeli üretimn
yoluyla ürettirerek satmakta, ancak yükselen maliyetler
nedeniyle bu tip ürünlerin fiyatlarý, borsa fiyatlarýnýn 50 -
60 $/ton üzerinde gerçekleþmektedir. Baþka bir deyiþle, ve-
rili borsa fiyatlarý üzerinden ülkeye sokulan ABD kökenli
mýsýrlarýn büyük çoðunluðu transgeniktir.

Türkiye'de transgenik ürünlerin kullanýmý yasak

olmasýna karþýn, gümrük kapýlarýnýn transgenik olan
olmayan ürün yarýmý yapabilen teknoloji ile donatýlmamýþ
olmasý, ülkeye transgenik ürünlerin girmesine yol açmak-
tadýr. 

Bu þekilde ülkeye giren transgenik mýsýrlar, iþlenmiþ
olarak, çok farklý biçimlerde, marketlerde tüketicilerimiz
tarafýndan satýn alýnmaktadýr. 

Transgeniklerin risk yarattýðý alanlar insan ve hayvan
saðlýðý, biyolojik çeþitlilik, çevre ve sosyo-ekonomik yapý
olarak özetlenebilir. Bunlardan insan saðlýðý üzerine etkileri
ise;

Gen aktarýmý ile diðer organizmalardan hastalýk ve aler-
ji yapacak özelliklerin taþýnmasý riski,

Transgenik ürünlerin birincil ve ikincil metabolik ürün-
leri içinde beklenmeyen biyokimyasal ürünlerin bulunmasý
riski,

Antibiyotik dayanýklýlýk oluþturma riski,

Virüs kaynaklý genlerin ortaya çýkardýðý deðiþik olumsuz
durumlara ait riskler...

Türkiye'de tüketici, bilmeden bu risklerle karþý karþýya
bulunmaktadýr. 

Diðer taraftan, aþýrý dozda NBÞ kullanýmý mide ve
baðýrsakta rahatsýzlýklar oluþturmakta, toksik etkiler ve
zehirlenmeler yaratabilmektedir. Bu baðlamda, yurtdýþýnda,
NBÞ kullanýmýna yönelik denetimler gerçekleþtirilmekte
iken, Türkiye'de bu alanda açýk bir "denetimsiz kullaným"
söz konusudur. Baþka bir deyiþle, helva-baklava-þeker-
lemeler-meþrubatlar gibi tüketicinin yoðun olarak kul-
landýðý ürünlerdeki NBÞ kullanýmý, imalatçýnýn tutumuna
baðlýdýr ki, bunun yanlýþlýðý ortadadýr.

Sonuçta;

Bizler, emeðin savunucusu olan demokratik kitle örgüt-
leri olarak, bu açýk "tüccar siyesetçi" - ÇUÞ saadet zin-
cirinin halk aleyhine ürettiði sonuçlarýn önüne geçmek için
çaba göstermeyi bir görev biliyoruz. 

Ýzleyen süreçte, bu konudaki çabalar, oluþturulacak bir
platform tarafýndan yürütülecektir.

Kamuoyuna saygý ile duyurulur...

Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði 
Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu 

Türk Tabipleri Birliði
Tüketici Haklarý Derneði 

Çiftçi Sendikalarý Giriþim Komitesi 
Veteriner Hekimler Derneði

Tek Gýda Ýþ Sendikasý
Tarým Ekonomisi Derneði
Köy-Koop Merkez Birliði 
Türkiye Tarýmcýlar Vakfý
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Sayýn Baþbakanýn ABD ziyareti öncesinde, ziyaretin
gündemine iliþkin çeþitli bilgiler verildi, bunlara ek olarak
tahminler de yürütüldü. Bu tahminlerden birisi de, yargý
kararlarýna karþýn Ýznik Gölü kýyýsýnda çalýþmasýný sürdüren
Cargill tesisinin yasal bir statüye kavuþturulmasý ve bu fir-
manýn da üretimini yaptýðý niþasta bazlý þeker için belirlenen
kotanýn yükseltilmesi konularýnýn gündemin önemli mad-
deleri arasýnda yer aldýðý þeklinde idi. 

Böyle bir tahmin bile, ülkemizde hukuk devleti ilkesinin
ne kadar zedelendiðini göstermektedir. Çünkü, yýllardýr
siyasi iktidarlar bu gibi tahminlerin yapýlmasýna uygun bir
ortam hazýrlamýþlardýr. Yargý kararlarý çeþitli yollarla, bu
arada prensip kararý adý verilen düzenlemelerle uygulan-
mamýþtýr. Siyasal iktidarlar, halkýmýzýn, tarýmýmýzýn ya da
yerli sanayimizin çýkarlarýný bir yana býrakarak yabancý
tekellerin çýkarlarýný ön planda tutmuþlardýr. 

Aralarýnda TMMOB'nin de yer aldýðý örgütler tarafýn-
dan açýlan dava sonucunda Danýþtay'ýn verdiði karara rað-
men faaliyetini sürdüren ABD'li Cargill firmasý için özel bir
düzenleme yapacaðý yönündeki haberleri iktidar sessizlikle
geçiþtirmektedir. Böyle bir düzenleme ile Danýþtay'ýn onay,
izin ve ruhsatlarýný iptal ettiði Cargill'e kimse dokunamaya-
caktýr. Birinci derecede tarým arazisi üzerine kurulu bulunan
Cargill tesisleri, örneðin Endüstri Bölgeleri Kanununa
eklenecek geçici bir maddeyle yargý kararýndan kurtulabile-
cektir. 

Dünya tatlandýrýcý ve genetik tohum tekeli olan
Cargill'in Ýznik Gölü kýyýsýndaki fabrikasý çevre kurallarýna
uymadýðý için Danýþtay kararýyla inþaatý durdurulmuþtu.

Danýþtay kararýna raðmen inþaatýný sürdüren Cargill, 17
Aðustos 1999 depreminin tozudumaný içinde onaylanan
uluslararasý tahkim yasasýný da arkasýna alarak 1999 yýlýnýn
Kasým ayýnda üretime baþlamýþtý.

Siyasi iktidar bir yandan da, Cargill gibi firmalarýn
pazarýný geniþletmek üzere þeker fabrikalarýný özelleþtirip ka-
patýlmasýný amaçlayan hazýrlýklarýný sürdürmektedir. 27 þeker
fabrikasýnýn özelleþtirilmesinin 2004 yýlý ortalarýna kadar
bitirmeyi hedefleyen AKP Hükümeti, bu kararýyla bir yandan
iþçi veüretici aileleriyle birlikte beþ milyonu aþkýn kiþinin
geleceðini karartýrken, bir yandan da ülkemizin þeker üreti-

mini Cargill gibi yabancý tekellerinin safýna terk etmektedir. 

Bunun yanýnda, mýsýr ve niþasta bazlý þeker üreten tekel-
lerin baþýnda gelen Cargill firmasýnýn, ülkemizdeki niþasta
bazlý þeker kotasýnýn arttýrýlmasý yönündeki talepleri de AKP
Hükümeti tarafýndan desteklenmektedir. ABD ve AB
ülkelerinde niþasta bazlý þekerler için toplam þeker üreti-
minin yüzde 2'si kadar bir kota uygulanýrken, Þeker Yasasý ile
bu kota önce yüzde 10 olarak belirlenmiþ ve kotanýn %50'ye
kadar arttýrýlma ya da azaltýlma yetkisi ise Bakanlar
Kurulu'na verilmiþti. Bugüne kadar Bakanlar Kurulu bu
yetkiyi arttýrma yönünde kullandý ve kota %15 olarak uygu-
landý. Ama bu bile Cargill ve diðer firmalarý tatmin
etmemiþtir. Bu konuda yeni düzenlemeler yapýlacaðý
yönünde duyumlar alýnmakta ve Sayýn Baþbakan'ýn ABD'de
firma yetkilileriyle görüþmeler yaptýðý basýndan izlenmekte-
dir. Yapýlan bu görüþmelerin tutanaklarý kamuoyuna açýk-
lanmalýdýr. 

Bu firmalarýn Türkiye'deki iþ ortaklýklarýna baktýðýmýzda;
yapay tatlandýrýcý üreten Pendik Niþasta'ya Cargill ve Ülker
firmalarýnýn ortak olduðunu, yapay tatlandýrýcýyý Cargill'den
satýn alan Cola Turka'nýn Ülker tarafýndan üretildiðini
görmekteyiz. Cola Turka'nýn Ýstanbul'da daðýtýmýnýn kimler
tarafýndan yapýldýðý ise herkes tarafýndan bilinmektedir. 

ABD'nin iþareti doðrultusunda hazýrlýklarý yapýlan,
Cargill firmasýnýn çýkarlarý için düþünülen bütün bu düzen-
lemelerin, Baþbakanýn ABD gezisinde gündeme geleceði
yönündeki görüþler, Cargill'in ülkemizdeki zincirleme iþ
ortaklýklarý nedeniyle de gerçeklik kazanýyor. 

Bütün bu düzenlemeler, tarým arazilerine yönelik talanýn
hýzlanmasýna, tarýmsal üretimin olumsuz etkilenmesine,
doðanýn tahribatýna, milyonlarca emekçinin iþsizliðe ve yok-
sulluða mahkum edilmesine, baðýmsýzlýðýmýzýn zedelenme-
sine yol açacaðý aþikardýr.

TMMOB olarak, ülkemizin tarým politikalarýnýn, ABD,
AB, IMF politikalarýndan baðýmsýz, üreticilerin ve
halkýmýzýn ihtiyaçlarý gözönünde bulundurularak oluþturul-
masýndan yana olduðumuzu bir kez daha vurguluyor, bu
konuya iliþkin ABD'de yapýlan tüm görüþmelerin bilgilerini
tutanaklarýyla birlikte kamuoyuna açýklanmasýný istiyoruz. 

ABD ZÝYARETÝNDE CARGILL KONUÞULDU MU?

Baþbakanýn ABD ziyareti öncesinde, ziyaretin gündeminde yargý kararlarýna karþýn Ýznik Gölü
kýyýsýnda çalýþmasýný sürdüren Cargill tesisinin yasal bir statüye kavuþturulmasý ve bu 
firmanýn da üretimini yaptýðý niþasta bazlý þeker için belirlenen kotanýn yükseltilmesi 
konularýnýn bulunmasý üzerine TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç 29 Ocak 2004 tarihinde

konuyla ilgili bir basýn açýklamasý yaptý.
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Bilindiði gibi Rekabet Kurulu, kendisine yapýlan baþvu-
rular üzerine TMMOB'ne baðlý Odalarýn belirlediði asgari
ücret uygulamasýnýn rekabeti yok ettiði ve bu nedenle
Rekabet Yasasý'na aykýrý olduðu iddiasýný soruþturma konusu
yapmýþ ve soruþturma sonunda : 

TMMOB Mimarlýk-Mühendislik Hizmetleri ve Asgari
Ücret-Asgari Çizim ve Düzenleme Esaslarý Yönetmeliði'nin, 

TMMOB Asgari Ücret ve Çizim Standartlarý Tespit
Komisyonu ve Kontrol Bürolarýnýn Kurulmasýna Ýliþkin
Yönetmeliði'nin, 

TMMOB Serbest Mühendislikve Mimarlýk Hizmetleri
Asgari Ücret Yönetmeliði'nin, 

TMMOB Disiplin Yönetmeliði'nin 

rekabet hukukuna aykýrý olduðuna ve TMMOB ve
Yönetim Kurulu Üyeleri hakkýnda Rekabetin Korunmasý
Hakkýndaki Yasa'ya aykýrý davranýlmasýndan dolayý toplam
8.578.754.000 TL para cezasýna ve uygulamanýn sürmesi
durumunda günlük 1.454.027.328 TL süreli para cezasýna
karar vermiþtir. 

Bu kararýn iptali ve yürütmenin durdurulmasý istemiyle
Birliðimiz tarafýndan Danýþtay'da dava açýlmýþtýr.Danýþtay
10. Dairesi'nin 17.11.2003 günlü (2003-2705 Esas Sayýlý)
kararýnda Rekabet Kurulunca verilen karar hakkýnda yürüt-
menin durdurulmasýna karar verilmiþtir. 

Danýþtay 10. Dairesi'nin kararý þöyledir: 

""Anayasanýn 135. maddesi kamu kurumu niteliðindeki
meslek kuruluþlarý ve üst kuruluþlarýný belli bir mesleðe men-
sup olanlarýn müþterek ihtiyaçlarýný karþýlamak, mesleki
faaliyetlerini kolaylaþtýrmak, mesleðin genel menfaatlere
uygun olarak geliþmesini saðlamak, meslek mensuplarýnýn
birbirleri ile ve halkile olan iliþkilerinde dürüstlüðü ve
güveni hakim kýlmak üzere meslek disiplinive ahlakýný koru-
mak maksadý ile kanunla kurulan ve organlarý kendi üyeleri
tarafýndan kanunda gösterilen usullere göre yargý gözetimi
altýnda gizli oyla seçilen kamu tüzel kiþilikleridir" þeklinde
tanýmlanmýþtýr. 

Yine Anayasanýn 124. maddesi uyarýnca, Baþbakanlýk,
bakanlýklar ve kamu tüzel kiþileri kendi görev alanlarýný

ilgilendiren kanunlarýn ve tüzüklerin uygulanmasýný saðla-
mak üzere ve bunlara aykýrý olmamak þartýyla yönetmelik
çýkarma yetkisine sahiptirler. 

Bu kapsamda, kamu kurumu niteliðinde meslek kuru-
luþlarýnýn üst kuruluþu olan ve kamu tüzel kiþiliði bulunan
davacý Birliðin kendi görev alaný ile ilgili yönetmelikler
çýkarma yetkisi bulunduðu kuþkusuzdur. 

Davacý Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði tarafýn-
dan çýkarýlan; Resmi Gazete'de yayýmlanmak suretiyle
yürürlüðe konulan ve o tarihten itibarende uygulanmasý
süregelen TMMOB Asgari Ücret ve Çizim Standartlarý
Tesbit Komisyonu ve Kontrol Bürolarýnýn Kurulmasýna
Ýliþkin Yönetmelik, TMMOB Mimarlýk Mühendislik
Hizmetleri ve Asgari Ücret Asgari Çizim ve Düzenleme
EsaslarýYönetmeliði, TMMOB Serbest Mühendislik ve
Mimarlýk Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeliði ve TMMOB
Disiplin Yönetmeliði hakkýnda tesis edilen ve
anýlanYönetmeliklerin uygulanýyor olmasý nedeniyle davacý
Birliðe para cezasýverilmesine iliþkin bulunan Rekabet
Kurulunun dava konusu 22.1.2002 tarih ve 02.04-40-21
sayýlý kararý yönünden, Yönetmeliklerin hukuksal niteliði
dikkatealýndýðýnda, 2577 sayýlý Kanunun 27.maddesinde yer
alan koþullarýngerçekleþtiði görüldüðünden, yürütülmesinin
durdurulmasý istemi yerinde görülmüþtür."

Birliðimiz kuruluþundan bu yana, mühendislik, mimarlýk
ve þehir plancýlýðý hizmetlerinin öncelikle kamu yararý
gözetilerek yerine getirilmesini saðlamak için çaba harca-
maktadýr. Mesleki etkinliklerde toplumun güvenliðinin,
saðlýðýnýn ve refahýnýn en temel ölçütler olmasý için yapýlan
düzenlemelerden birisi de, Rekabet Kurulunun soruþtur-
masýna konu olan düzenlemelerdir. Asgari standart ve asgari
ücret uygulamasý, hem meslek mensuplarý arasýndaki haksýz
rekabetin önlenmesi hem meslek mensubunun nitelikli ve
belirli bir standartta hizmet üretebilmesi için yürürlüðe
konulmuþtur. Rekabet Kurulunun kararý, kýsa bir süre yürür-
lükte kalmýþ olsa da,kamu yararý açýsýndan olumsuzluklara
neden olmuþ, bu arada KDV kayýplarýna da zemin hazýr-
lamýþtýr. Yargýnýn bu kararý ile söz konusu olumsuzluklarý
ortadankaldýrmak olanaðý doðmuþtur. TMMOB ve Odalarý,
bilimi ve teknolojiyi halkýn hizmetine sunmak konusundaki
anlayýþýný kararlýlýkla sürdürecektir. 

Rekabet Kurulu, 22.01.2003 tarih ve 02-04/40 21 sayýlý kararý ile TMMOB Asgari Ücret
Yönetmeliði ile Odalarýn asgari ücret uygulamasýný 4054 sayýlý Yasa'ya aykýrý bularak

uygulamanýn sona erdirilmesi için karar almýþtý.
Anýlan kararýn iptali, yürütmenin durdurulmasý istemiyle açmýþ olduðumuz davada, Danýþtay 10.

Dairesi, Rekabet Kurumu'nun kararý hakkýnda yürütmenin durdurulmasýna karar vermiþtir.
Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç konuyla ilgili olarak 29 Ocak 2004 tarihinde bir basýn

açýklamasý yaptý. Açýklama metnini aþaðýda sizlere sunuyoruz.

REKABET KURULU KARARI



Ocak-Þubat-Mart 2004 / Sayý 34

18

Bergama Ovacýk Altýn Madeni Ýþletmesi ile ilgili son
geliþmeler karþýsýnda görüþlerimizi kamuoyu ile yeniden
paylaþmak ihtiyacý duyduk.

Mühendisliði bilimle toplum arasýnda bir köprü olarak
kabul eden TMMOB ve Odalarýmýz, Bergama Ovacýk'ta
Newmont Madencilik A.Þ. tarafýndan sürdürülen altýn
iþletmeciliðini üretim olayý ile birlikte, toplum yararý
çerçevesinde deðerlendirmiþ ve on yýlý aþkýn bir süreden
beri yaþanan olaylarýn yakýn takipçisi ve tarafý olmuþtur. 

Kýsaca anýmsamak gerekirse:

Bergama köylüsünün iþletmenin çevresel riskler taþýdýðý
yönündeki tepkileri ve kenditopraklarýna sahip çýkma bi-
linci, dünyaya örnek gösterilen bir çevre hareketini yarat-
mýþtýr. 10 yýllýk direniþle birlikte verilen hukuksal
mücadele, TTB, Barolar Birliði, TMMOB ve baðlý
Odalarýn sunduðu bilimsel katkýlar konunun ayrýntýlarý ile
bilinmesi ve incelenmesi yönündeortamlar yaratmýþtýr. 

Sonuç olarak, Danýþtay; Bergama Ovacýk Altýn
Madeni'nin iþletilmesinde kamu yararý bulunmadýðý ve pro-

jenin çevresel riskler taþýdýðý yönünde bir karar
vermiþtir. Kararýn gereði yürütmenin durdurul-
masý, yani uluslararasý altýn tekeli Newnont
Normandy Madencilik A.Þ. faaliyetlerini son-
landýrarak bölgeyi terk etmesi olmalýydý. Ancak
geliþmeler böyle olmamýþ Baþbakanlýk Kanunlar
ve Kararlar Genel Müdürlüðünün 01.04.2002
tarih ve B.02.0KKG/196-225/1767 sayýlý yazýsý
ile 29.03.2002 tarihli ve P.2002/4 sayýlý
Bakanlar Kurulu Prensip Kararý alýnarak karar-
da belirtilen gerekçelerle tesisin faaliyetine
devam etmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. 

Bu noktada,þirket tesis inþaatýna usulsüz bir
þekilde devam etmiþ, bir yýllýk deneme üretimi
adý altýnda baþlayan üretim çalýþmalarý, ulus-
lararasý altýntekellerinin ve yerli ortaklarýnýn
hukuk dýþý bir dizi iþlem ve çabalarý sonucu
olarak bugün için kaçak üretim yapma iznine
dönüþtürülmüþtür. 

Bakanlar Kurulu'nun prensip kararýnýn iptali için Ýzmir
Barosu ve yöre halkýnýn Danýþtay'a açtýðý iptal davalarý
devam etmektedir. 

Hukuk devleti olmanýn "olmazsa olmaz" koþulu,
idarenin yapmýþ olduðu iþlem ve eylemlerinyargý tarafýndan
denetlenmesi ve bu denetim sonunda verilen yargý karar-
larýnýn baðlayýcý olmasýdýr. 

Bergama'da; bugüne kadar mahkeme kararlarýna uyul-
mamýþ, hukuk devleti kurallarý iþletilmemiþ, hukuksal
güvenlik yok edilmiþtir. Þirket Ýdarece saðlanan kolaylýklar
ve hukuka raðmen yapýlan ayrýcalýklý uygulamalardan
cesaret alarak, açýlma ruhsatý almak için baþvuruda bulun-
muþtur. 2004 Ocak ayý içinde Ýzmir Ýl Saðlýk Müdürlüðü
komisyon kurarakþirkete izin verilmesi için, iþletmede
incelemeye baþlamýþtýr. Siyasi iktidarýn yargý kararlarýný
uygulamama tutumu, açýlma ruhsatýnýn hukuku, halký ve
bilimi hiçe sayarak en kýsa zamanda þirkete sunulacaðý
kanýsýný uyandýrmaktadýr. 

BERGAMA'DA "ÝÞLETMEYE AÇILMA RUHSATI" VERÝLMESÝ
ÝÞLEMLERÝ VE HUKUKSAL DAYANAÐI BULUNMAYAN

ÝÞLETME ETKÝNLÝKLERÝ DURDURULMALIDIR

TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç, Bergama Ovacýk Altýn Madeni Ýþletmesi ile ilgili son
geliþmeleri deðerlendirerek 19 Þubat 2004 günü bir basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýda

Güvenç, iþletmeye "Açýlma Ruhsatý" verilmesi iþlemlerinin ve hukuksal dayanaðý bulunmayan
iþletme etkinliklerinin durdurulmasýný, yetkililere yöneltilen sorularýn yanýtlanmasýný istedi.
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TMMOB olarak, iþletmeye "Açýlma Ruhsatý" verilmesi
iþlemlerinin vehukuksal dayanaðý bulunmayan iþletme
etkinliklerinin durdurulmasýný hukukdevletinin gereði
olduðunu bir kez daha hatýrlatýyor ve siyasi iktidarý yargý
kararlarýný uygulamaya çaðýrýyoruz. 

TMMOB, Bergama-Ovacýk Altýn Madeni'nin
iþletilmesine, yargý kararlarý, halkýn tepkisi ve ciddi bir
çevre riski taþýdýðý için karþý çýkmaktadýr. Yaptýðýmýz
incelemeler sonunda ve topluma karþý sorumluluklarýmýzý
dar mesleki çýkarlarýmýzýn üstünde tutan anlayýþýmýz
nedeniyle, bu iþletmenin halkýmýzýn çýkarlarýna hizmet
etmediði görüþünü çeþitli tarihlerde kamuoyuyla paylaþtýk,
Bergama köylülerinin mücadelesine destek verdik. 

Bu çalýþmalarýmýzýn birisi de TÜBÝTAK - YDABÇAG
Uzmanlar Komisyonu Raporu üzerindeki çalýþmamýz oldu.
TÜBÝTAK'ýn kurumsal olarak sahiplenmediði bu raporla
ilgili deðerlendirmelerimiz, 2003 Temmuz ayýnda
TMMOB'ye baðlý Çevre, Jeoloji, Kimya ve Metalurji
Mühendisleri Odalarý tarafýndan "TÜBÝTAK - YDABÇAG
Uzmanlar Komisyonu Raporunun Eleþtirisi"baþlýðý altýnda
yayýnlandý. 

Yine Temmuz 2003tarihinde, Çevre, Jeoloji, Kimya ve
Metalurji Mühendisleri Odalarýmýz, yörede yapýlan
incelemeler sonunda saptanan sorunlar ve göz ardý edile-
meyecek bazý savlar konusunda bir dizi soru hazýrlayýp
düzenledikleri bir basýn toplantýsýnda kamuoyuna açýk-
ladýlar. Ardýndan bu sorular Jeoloji Mühendisleri Odasý
tarafýndan ilgili kamu kurumlarýna yazýlý olarak iletilip
yanýtlarý istendi. Daha sonra da bu sorularýn büyük bir
bölümü, Adana Milletvekili Prof. Dr. Nevin Gaye Erbatur
tarafýndan Bakanlýklara yönelik yazýlý soru önergesiyle gün-
deme getirildi. 

Kamuoyuna açýklanan bu sorular basýnda yer almadý
ama Newmont Normandy Madencilik A.Þ. etkili olduðu
organlarda, gerek kitaba gerekse sorulara iliþkin yanýtlar
yayýnladý.Yurt Madenciliðini Geliþtirme Vakfýnýn dergisinin
Eylül 2003 sayýsý "altýn özelsayýsý" olarak yayýnlandý. 

Þirketin "TÜBÝTAK -YDABÇAG Uzmanlar
Komisyonu Raporunun Eleþtirisi" ile ilgili yayýnýnda yer
alan hususlara daha sonra ayrýntýlý olarak yanýt vereceðiz.
Ancak burada bir kez daha, mühendisliðin toplumsal
sorumluluk taþýyan bir meslek olduðunu, toplum yararýný
temel aldýðýný ve TMMOB'nin de bu anlayýþý benimsediði-
ni belirtmek istiyoruz. "Siyasi bakýþ açýsý" olarak küçümsen-
meye çalýþýlan bu tutum, mesleðimizin gereðidir ve uzman-
lýk alanlarýmýzda yaptýðýmýz incelemelerin doðal sonucudur. 

Raporun eleþtirisine verilen yanýtlarýn ise raporu hazýr-
layanlar tarafýndan deðil de þirket tarafýndan verilmesi
ilginçtir. Gerçi bizim için bu durum yeni bir þey deðildir.
Çünkü ilgili kurumlara ve TBMM'nde verilen soru
önergelerine gelen yanýtlar, þirketin savunmalarýný andýr-

makta, hatta yer yer þirketin ifadelerinden alýntýlar taþý-
maktadýr. 

Odalarýmýzýn basýn açýklamasýnda ilgililere 22 baþlýk
altýnda 112 soru yöneltildi. Bu sorularýn büyük bölümüne
hala yanýt verilmedi. Az sayýda soruya alýnabilen yanýtlarýn
birbölümü yanýt niteliðinde deðildir; diðer bir bölümü ise,
karþý karþýya bulunduðumuz durumun ciddiyetini ortaya
koymaktadýr. Ayrýca, ne acýdýr ki, Hükümetin bu iþle ilgili
birimlerinin konuya ne derece de vakýf olduklarý, verilen
yanýtlarda açýkça görülmektedir.

Örneðin, söz konusu þirketin altýn, gümüþ ve diðer
kýymetli metal üretim ve satýþ (ihracat) miktarve deðerleri
hakkýnda verilen bilgiler, sorularý yanýtlamadýðý gibi gerçek-
lerdende uzaktýr. Kýsaca söylemek gerekirse, en yetkili
kurumlar da dahil olmak üzere Newmont Normandy
Madencilik A.Þ'nin ne kadar altýn üretip, yurtdýþýna ne
kadar altýn çýkardýðý net olarak bilinmemektedir. 

Türk Parasý Kýymetini Koruma Hakkýnda 32 sayýlý
kararýn kýymetli madenlerle ilgili 7. Maddesinin (b)
fýkrasýyla, ülkemizde cevherden üretilen her tür ve þekilde-
ki, rafine edilmemiþ, safolmayan kýymetli madenin (altýn,
gümüþ, platin) yurtiçinde ve dýþýnda satýþýnýn yapýlmasýn-
dan önce ilk alým satýþ iþlemlerinin Ýstanbul Altýn
Borsasý'nda gerçekleþtirilmesi zorunluluðu getirilmiþtir. 

Cevherin iþlenmesi sonucunda elde edilen dore külçe-
ler (altýn, gümüþ ve kýymetli metaller), Türkiye'deki
rafinerilerinde iþlenmesi mümkün iken yurtdýþýndaki
rafineriler tercih edilmektedir. Altýnýn Ýstanbul Altýn
Borsasýnda iþlem görmesi için hiçbir teknik ve hukuki
sorun bulunmamaktadýr. Bu tercihin arkasýnda yatan
nedenler teknik olmaktan çok, vergi mevzuatý ile ilgilidir.
Ayrýca konunun rafineri sorunu olmadýðý, þirketin kendi
yayýnlarýnda da belirtilmektedir. 

Sorularýmýzýn bir bölümü çevre ve insan saðlýðý açýsýn-
dan yaþamsal önem taþýmaktadýr. Verilen ve verilmeyen
yanýtlar, bu sorulara konu olan tespit ve duyumlarda önem-
li ölçüde gerçeklik payý olduðunu ortaya koymaktadýr.
Sorularýmýzýn bir bölümü de, þirketin taahhüt ve bildirim-
lerine aykýrý uygulamalar yaptýðý konusundaki tespit ve
duyumlara açýklýk getirilmesi için yöneltilmiþti. Bitkisel
topraðýn baraj tabanýnda kullanýlmasý, analiz sonuçlarýnýn
saptýrýlmasý vb.. konulardaki yanýtlar ve sessizlikler, bu
konularýn da büyük ölçüde irdelenmesi gereken konular
olduðunu ortaya koymaktadýr. 

Özetle, sorulan sorularýn bir bölümüne verilen yanýtlar,
suskunlukla karþýlanan diðer sorularýn önemini ortaya koy-
maktadýr. 

Bilgi Edinme Kanunu�nu çýkarmakla övünen siyasi ikti-
darý, þimdi bu kanunun gereði olarak sorularýmýzý hemen
yanýtlamaya çaðýrýyoruz. 
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8  Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Uluslararasý Birlik,
Dayanýþma ve Mücadele Günü KUTLU OLSUN!

Ülkemizde siyasal iktidarlarýn, IMF ve Dünya
Bankasý'nýn yapýsal uyarlama programlarý doðrultusunda
yürüttükleri süreç, özelleþtirmeler ve yoksulluðun yaygýnlaþ-
masý ve derinleþmesi olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Ýlk önce
iþten atýlanlar da, kadýnlar olmaktadýr. Küresel kapitalizmin
yeni liberal politikalarý, kadýnýn toplumsal alanda cinsiyetçi
politikalarla, daha fazla ezilmesine olanak saðlamaktadýr.
Bunun sonucunda da kadýnýn aile, toplum ve çalýþma
yaþamýndaki konumu, daha fazla gerilemektedir. Çünkü,
sermayenin yeniden yapýlanma programý ve birikim modeli;
emeðin ucuzluðu, sosyal güvencesizliði ve örgütsüzlüðü üze-
rine kurgulanmaktadýr. 

Bugün TMMOB'den baktýðýmýzda;

- Özellikle mühendislik mesleklerinin içinde kadýnlarýn
oransal olarak hak ettikleri yeri henüz bulamadýklarýný,

- Mühendis ve mimar kadýnlarýn iþ ve istihdam
koþullarýnda, DSÝ, DHMÝ, TMO vb. kamu kurumlarýna iþ
baþvurularýnda, geçtiðimiz günlerde yaþandýðý gibi; erkek
meslektaþlarýna oranla daha fazla zorluk yaþadýklarýný,

- Eðitimli kadýnlarýn bile, sorunlarýnýn çok fazla olduðu
mevcut düzende; evde, tarlada çalýþarak, emeðini yeniden
üreten kadýnlarýn, hiçbir sosyal güvencelerinin olmadýðýný,

- Fabrikalarda v.b. yerlerde iþçi olarak çalýþan kadýnlarýn
"eþdeðer iþe eþit ücret" uygulamasýndan yoksun olarak, ucuz
emek piyasasýnda sigortasýz, güvencesiz, korumasýz olarak
çalýþtýrýldýklarýný,

- Kadýn kimliði ve bedeni üzerinde; cinsiyetçi poli-
tikalarýn ve ayrýmcý yaklaþýmlarýn, töre cinayetlerinin, cinsel
- dinsel - sosyal þiddetin ve tacizin sürdüðünü, sosyal ve cezai
yaptýrýmlarýn hep geri býraktýrýldýðýný,

- "Erkek egemen anlayýþýn" kadýnýn siyasal, toplumsal ve
kamusal alanda etkinleþme alanýný olabildiðince daralttýðýný,
görüyoruz.

Bugün Mühendis-Mimar kadýnlar, tüm hemcinsleri
adýna;

- Tüm dünyada, yanýbaþlarýndaki Ortadoðu'da ve sevgili
ülkelerinde, öncelikle "barýþ" istiyorlar.

- Kadýnlarýn haklarýna saygýlý, çoðulcu, eþitlikçi, özgür ve
demokratik bir Türkiye istiyorlar.

- Örgütlenme ve çalýþma haklarýnýn korunmasý için "iþ
güvencesi" ve 4857 sayýlý Ýþ Yasasý'nýn daha demokratik,
katýlýmcý ve özgürlükçü bir anlayýþla, yeniden düzenlenmesi-
ni istiyorlar.

- Anneliklerinin korunmasýný, ücretli anne-baba izin-
lerinin ILO normlarý düzeyine getirilmesini, sosyal devlet
kurumlarýnýn ücretsiz olmasýný ve arttýrýlmasýný istiyorlar.

- Parasýz koþullarda, daha nitelikli eðitim ve saðlýk hizme-
tine olanak veren bir "bütçe" ve "kamu hizmeti" istiyorlar.

- Kamusal alanda "Sosyal Devlet"in varlýðýný istiyorlar.

- Kendilerine yönelik her türlü düzenleme ve uygula-
manýn, meslek birliklerinin, sendikalarýn ve kadýn örgüt-
lerinin katýlýmýyla hazýrlanmasýný istiyorlar.

- 8 Mart'ýn "ücretli izin günü" olarak sayýlmasýný istiyorlar.

- 28 Mart'ta yapýlacak Yerel Seçimler'de, ülkemizdeki
nüfuslarý oranýnda Belediye Baþkaný, Ýl Genel Meclisi Üyesi,
Belediye Meclisi Üyesi ve Mahalle Muhtarý olarak partile-
rince aday gösterilemeyen! Kadýnlarýn mücadele hattýyla; hiç
deðilse, seçilecek erkek adaylardan kadýn sorunlarýna
eðilmelerini ve kadýnlarýn ülkemizde erkeklerle "eþitlik düzle-
mi"nde var olacaklarý ortam ve koþullarýn yaratýlmasýný;
saðlýklý ve insanca yaþanabilir bir yerleþme, sosyal bir konut
edinme, sosyo-kültürel hizmetlerden yararlanma, çocuk-
engelli-yaþlý ve kadýn dayanýþma evleri, halk meclislerine
katýlým talep ediyorlar. 

- TBMM Genel Kurulu'nda 50. Madde'ye kadar geçirilen,
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý'nda olduðu gibi;
kamunun üretim, yatýrým, iþ ve istihdam alanýný küresel ser-
mayeye açan düzenlemelerle, daha fazla maðdur olmak
istemiyorlar.

- Ve son olarak da AKP'li kadýn milletvekillerini, kadýn-
larý daha fazla iþsiz ve sosyal güvencesiz býrakacak Kamu
Yönetimi Temel Kanunu ve Yerel Yönetimler ile ilgili düzen-
lemelerde, siyasal iktidarýn erkek egemen anlayýþýnýn
sürdürülmesine "daha fazla seyirci kalmamalarý" için, bir kez
daha uyarýyorlar!

Mühendis-Mimar kadýnlar, nice 8 Mart'larda da görev-
lerinin baþýnda olacaklar; ülkelerinin aydýnlýk yarýnlarý için,
bilimin ýþýðýnda toplumsal faydayý, en az erkek meslektaþlarý
kadar omuzlamayý, bundan sonra da sürdüreceklerdir.

8  Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Uluslararasý Birlik,
Dayanýþma ve Mücadele Günü KUTLU OLSUN!

8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü dolayýsýyla TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
A. Betül Uyar tarafýndan basýna ve kamuoyuna bir açýklama yapýldý.

Açýklama metnini aþaðýda sizlere sunuyoruz.
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Geleneksel olarak iki yýlda bir düzenlenen TMMOB
Sanayi Kongresi, 19-20 Aralýk 2003'te Ankara Milli
Kütüphane Toplantý Salonu'nda toplandý.

Kongrede toplam 21 bildiri ve sektör araþtýrmalarý otu-
rumunda yedi sektörle ilgili araþtýrma raporu sunuldu. Ýki
gün süren etkinliðin son oturumu ise tartýþma ve sonuç
bildirgesi için önerilere ayrýldý. Kongre, TMMOB, Makina
Mühendisleri Odasý ve Yürütme Kurulu Baþkanlarýnýn
konuþmalarý ile son buldu. Toplam katýlýmýn 350 kiþiyi bul-
duðu kongre, dinamikti, baþarýlýydý. 

Açýlýþ konuþmalarýný sýrasýyla Kongre Yürütme Üyesi
Yavuz Bayülken, Makina Mühendisleri Odasý Yönetim
Kurulu Baþkaný Emin Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu
Baþkaný Kaya Güvenç ve Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý
Müsteþar Yardýmcýsý Yavuz Cabbar yaptýlar. 

Konusu "KÜRESELLEÞME VE AB SÜREÇLERÝNÝN
ÜLKE SANAYÝSÝNE ve MÜHENDÝSLERÝNE
ETKÝLERÝ" olarak belirlenen kongrede, küreselleþme ve
AB süreçlerinin ülkemiz sanayi yapýsýný nasýl etkilediðini ve
mühendislerin durumunun ne olduðunu araþtýrmak, tartýþ-
mak ve çözüm yollarýný ortaya koymak amaçlanmýþtý.

Kongrede; küreselleþme ile birlikte ortaya çýkan ser-

maye dolaþýmýnýn, doðrudan yabancý sermaye yatýrým-
larýnýn ülkemiz sanayiine ve mühendislerine olan etkileri
(makro ve mikro ölçekle) öncelikli olarak araþtýrýlmýþ, AB
- Türkiye iliþkileri baðlamýnda sanayileþme olgusu, teknik
belgelendirme uyum çalýþmalarý ve yasal düzenlemeler ele
alýnmýþtýr. Sanayileþmede yeniden yapýlanma ve geliþmenin
temel faktörleri olan AR-GE çalýþmalarý ve yenilenme
(inovasyon) yeteneði, AR-GE ile yabancý sermaye etkileþi-
mi, sektörlerdeki AR-GE ve inovasyon boyutu, teþvik poli-
tikalarý, sanayi, teknoloji, mühendis ve AR-GE iliþkileri ile
AB Çerçeve Programlarý bu paralelde incelenmiþtir.
Mühendislerin, sanayinin geliþmesindeki misyonu, sanayi
ve çevre, sanayinin bölgesel daðýlýmý ve kalkýnmadaki
önemi, makina-imalat sanayi, demir çelik sanayi, gýda
sanayi, kimya sanayi, biyoteknoloji sektörü, alüminyum
sektörü, madencilik sektörü olmak üzere yedi temel sek-
törün araþtýrma raporlarý sunuldu.

Kongremizin gerçekleþmesine katký  veren  kongre
düzenleme ve yürütme kurulu üyelerine, örgütümüzün
deðerli yöneticileri ve çalýþanlarýna, kongre sekreteryasýna,
kongremizin bildiri sahiplerine, kongremize destek veren
kiþi, kurum ve kuruluþlara ve tüm katýlýmcýlara  teþekkür
ediyoruz.

TMMOB SANAYÝ KONGRESÝ 2003 TOPLANDI

TMMOB SANAYÝ KONGRESÝ 2003

SONUÇ BÝLDÝRGESÝ 

19-20 Aralýk 2003/Ankara

Küreselleþme, içinde yaþadýðýmýz döneme damgasýný
vuran kapitalizmin çok uluslu þirketler aracýlýðýyla dünya
boyutunda kurduðu ekonomik egemenliðin son aþamasýdýr.
Geliþmiþ ülkeler mal, hizmet ve sermayeyi ülkeler arasýnda
olaðanüstü bir hýzla dolaþtýrarak, geliþmekte olan ülkelerin
ekonomisini, sanayisini ve çalýþanlarýný büyük çapta etkile-
mekte, politik ve toplumsal dengeleri bozarak, gelir
daðýlýmýný kötüleþtirmektedirler. Spekülatif sermayenin
olaðanüstü boyutlara ulaþarak verimli sermaye yatýrýmlarýnýn
önlediði, iþsizliði arttýrdýðý, neden olduðu ekonomik krizlerin
yýkýcý etkileri ile çalýþanlarý yoksullaþtýrdýðý açýktýr. Özellikle
son on yýlda çalýþanlarýn sosyal haklarý budanmýþ, ücretleri
azalmýþ, refah düzeyi düþmüþ ve tüm ülkelerde en üstte
yaþayan %5 oranýndaki kesim, büyük bir ranta ve sömürü artý
deðerine sahip olmuþtur.

Küreselleþme ayný zamanda, tekellerin aþýrý kâra dayanan
birikimi için savaþ, gerginlik, çevre sorunlarý, dünya kaynak
ve deðerlerinin yaðmasý demektir. Bu talana karþý koymak
isteyenleri yok etmek, temel strateji olarak çok uluslu þir-

ketler tarafýndan benimsenen ana politikadýr. Bu amaçla
sendikasýzlaþtýrma, uluslararasý tahkim yoluyla, IMF/Dünya
Bankasý baskýsýyla özelleþtirme ve rant ekonomisini egemen
kýlma geliþmekte olan ülkelerin geleceðini ipotek altýna
almaktadýr. Ülkemizde de giderek artan bir ivmeyle sanayi
yatýrýmý azalmakta, iþsizlik oraný büyümekte, çýkan krizlerin
sýk ve dayanýlmaz boyutlarý yoksullaþma sürecini kronik hale
getirmektedir. Son dönemlerde ekonomik göstergelerde
gözlenen iyileþmelerin temelinde yatýrým, teknolojik
geliþmeler gibi nedenler deðil iþ gücü üzerindeki baskýlar yer
almaktadýr. Bu çerçevede istihdam daralmakta, iþsizlik art-
makta ve ücretler gerilemektedir. Bu durumdan mühendisler
de büyük çapta etkilenmektedir.

AB'ye üye olma sürecinde, gümrük birliðine geçiþte
olduðu gibi, uyum paketi yürürlüðe konmakta, sanayi tesisleri
Avrupa'nýn taþeronu olarak düþük katma deðerli ürünlerle
ihracata zorlanmaktadýr. Teknoloji düzeyini arttýracak, AR-
GE çalýþmalarýný hýzlandýracak, yeni ürün veya ürün
geliþtirmeye dayalý bir araþtýrma politikasý saptayacak,
mühendisleri verimli, üretken ve söz sahibi kýlacak bir
yapýlanmaya engel olunmaktadýr.

Ýþte böyle bir dönemde toplanan TMMOB Sanayi
Kongresi 2003'ün amacý, "Küreselleþme ve AB Süreçlerinin
Ülke Sanayi ve Mühendislerine Etkileri"ni tartýþmaya açmak,
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sorunlarý ortaya koymak sanayileþmenin geleceðine yönelik
önerileri tüm boyutlarýyla ele almak olarak belirlenmiþtir.
Etkinlik 2001'de yapýlan "Küreselleþme ve Sanayileþme"
kongresinin devamý olup yine küreselleþme ve AB sürecinde-
ki sanayinin ekonomik, toplumsal, teknik, teknolojik faktör-
lerini irdelemektedir. Kongrenin bu amaca yönelik kapsamý;

4Sanayi Kongrelerinin Tarihsel Geçmiþi 

4Türkiye Sanayiinde Vizyon 2023'ün Önemi 

4Türkiye'de AR-GE ve Ýnovasyonu Zorunlu Kýlan
Nedenler ve Mühendislik Misyonu 

4AB Sürecinde Teknoloji ve Teknoloji Politikalarý 

4AR-GE Çalýþmalarýnda Üniversite-Sanayi Ýþbirliði 

4Türkiye AB Ýliþkileri Çerçevesinde Sanayide Mevzuat
Düzenlemeleri 

4AB Sürecinde Ýstihdam, Ýþgücü Piyasalarý, Çalýþma
Yaþamý ve Sendikal Hareket 

4Doðrudan Yabancý Sermaye Yatýrýmlarýnýn Ülke Sanayi
ve Mühendislere Etkileri 

4Küreselleþme, Sanayileþme ve Mühendisler 

4Yabancý Sermaye Katma Deðer, Dýþa Baðýmlýlýk Ýliþkileri 

4Sanayi ve Çevre, Mevzuat, Sanayiciye Gelen Çevre
Yükümlülükleri, Vizyon 2023 Teknoloji Öngörüleri Ýçinde
Sanayi Çevre Ýliþkileri 

4Sektör Araþtýrmalarý (Makina Ýmalatý Sektörü dahil
yedi sektör araþtýrmasý) 

olarak tespit edilmiþ ve kongre bu konularý ayrýntýlý
olarak inceleyerek tartýþmýþtýr.

Makina Mühendisleri Odasý tarafýndan TMMOB adýna
düzenlenen Sanayi Kongresi 2003, 19-20 Aralýk tarihlerinde
Ankara Milli Kütüphane toplantý salonunda toplandý. Bu
kongre kapsamý içinde yapýlan "TMMOB Sanayi Kongreleri
Dünden Geçmiþe" baþlýklý sunumda 2001 yýlýndan 1962'ye
kadar gerçekleþtirilen 13 kongre deðerlendirilmiþ ve 200 say-
falýk bu çalýþma katýlýmcýlara Oda yayýný olarak daðýtýlmýþtýr.
Kongrede toplam 21 bildiri ve sektör araþtýrmalarý oturu-
munda 7 sektör Araþtýrma Raporu sunuldu. Ýki gün süren
etkinliðin son oturumu ise tartýþma ve sonuç bildirgesi için
önerilere ayrýldý. TMMOB, Makina Mühendisleri Odasý ve
Yürütme Kurulu baþkanlarýnýn konuþmalarý ile kongre
kapandý. Ýlginin ve katýlýmýn hiç azalmadýðý kongremizde
tartýþmalar ve bildiriler ile kapsamý belirlenen konular her
yönüyle incelendi ve öneriler sunuldu.

Kongre sonunda, bildiri, araþtýrma ve tartýþmalarla ortaya
konan saptamalar doðrultusunda oluþturulan sonuç ve öne-
riler aþaðýda belirlenmiþtir.

"Ülkenin kalkýnmasý, iþgücünün tam istihdamý, refah
düzeyinin arttýrýlmasý ve çalýþana insanca yaþama koþullarý
saðlanmasý için en önemli olgu sanayileþmedir. Ülke kay-
naklarýnýn etkin ve doðru kullanýldýðý, sanayiye ayrýlan
yatýrým paylarýnýn arttýrýlarak tüm bölgelere yayýldýðý, çevre

faktörü ihmal edilmeksizin, teknolojinin düzeyinin geliþtiri-
lerek yüksek katma deðerli ürüne öncelik verildiði, mühen-
disin yatýrým ve üretimde söz sahibi olduðu bir sanayileþme
politikasýnýn yürürlüðe konulmasý zorunludur.

"Gümrük Birliði sürecinin ardýndan baþlayan ve ülkedeki
tüm toplumsal, ekonomik yaþamý büyük ölçüde etkisi altýna
alan AB'ye aday olma sürecinin doðru deðerlendirilmesi
önemlidir. AB adaylýðý sürecinde ülkemizin kaynak, sanayi ve
insan potansiyelinin öncelikle ele alýnmasý ve 2023 viz-
yonunda bu önceliklerin yer almasý öngörülmelidir. Gümrük
Birliði; yatýrýmlarýn sanayiye yönelmesini önlemiþ, ülkede
ithal mallarýn tüketilmesini saðlayarak atýl kapasite ve
maliyet enflasyonu yaratmýþtýr. Ayrýca ülkemizdeki sana-
yileþme politikalarýnda büyük ölçüde engel teþkil etmiþtir.
AB'ye geçiþ sürecinde sanayi yeniden yapýlanmak zorundadýr.

"Ülke sanayinin önceliklerinin saptanmasýnda ve yeniden
yapýlanmasýnda, teknolojik geliþimi, üretim süreçlerinin
yenilenmesini ve ürün geliþtirilmesini saðlayarak ve yeni
ürün tasarýmýna yönelik mühendislik yapýsýný kuracak AR-
GE çalýþmalarý teþvik edilmelidir. Ülkemizde AR-GE faaliyet-
lerine ayrýlan payýn eþik deðer olarak kabul edilen GSMH'nýn
%1'i seviyesine getirilmesi zorunludur. Ýnovasyon (yenilikçi
geliþmeler) ve AR-GE çalýþmalarýnda Altýncý Çerçeve
Programý fonlarýndan yararlanýlmalýdýr.

"Üniversite, sanayi, meslek odalarý ve sektör kuruluþlarý
arasýnda iþbirliði yapýlmasý, sanayinin sorunlarýnýn tartýþýl-
masý ortak çalýþmalarýn oluþmasý ve çözüm önerilerinin
geliþtirilmesi için zorunluluktur. Bunun örneklerinin olumlu
etkileri kongrede ortaya konulmuþtur.

"Avrupa Birliði'ne yönelik uyum yasalarýnda Teknik
Mevzuatýn AB'ye göre düzenlenmesi, tek taraflý bir baský
aracý olmaktan kurtarýlmalýdýr. Türkiye koþullarý, sanayinin
yapýsý, firmalarýn finansal bunalýmý ve ihracat olgusu birlikte
deðerlendirilmeli ve ürünlerin, Avrupa'nýn taþeronluk
anlayýþý ve fason iþleme sistemine göre imalatý önlenmelidir.
Yüksek katma deðerli sanayi ürünü, ihracatta temel kriter
olarak belirlenmelidir.

"Küreselleþmenin mantýðý gereði, AB sürecinde özelleþti-
rilmelerin hýzlandýrýlmasý baskýsý kamuya ait tesislerin yok
pahasýna satýlmasýna ve karlý pek çok kuruluþun talan
edilmesine, kaldý ki özelleþtirmeden saðlanan gelir,
özelleþtirme için yapýlan masraflarý dahi karþýlamamaktadýr,
doðal kaynaklarýmýzýn uluslar arasý tekellerin eline geçme-
sine, sanayi ürünleri üreten mevcut fabrikalarýn çok uluslu
sermaye kuruluþlarýnýn eline geçmesine, istihdam hacminin
daralmasýna, dolayýsýyla bilimsel, teknolojik geliþmelerin
engellenmesine neden olmaktadýr. Devletin vergiden yoksun
kalmasýna fýrsat vermektedir. Bu uygulamalarýn ülkemizdeki
son örneklerini TEKEL ve Seydiþehir Alüminyum olarak
vermek mümkündür. Dolayýsýyla Seydiþehir Alüminyum
Entegre tesisleri ve TEKEL'in yaðmalanmasýna engel olun-
malýdýr. 

"Türkiye'nin stratejik tesisleri, TEKEL, TÜPRAÞ,
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PETKÝM, TÜRK TELEKOM, Seydiþehir Alüminyum vs.
özelleþtirme adý altýnda çok uluslu þirketlere peþkeþ çe-
kilmektedir. Uluslararasý emperyalist tekeller IMF, Dünya
Bankasý ve DTÖ aracýlýðýyla geliþmekte olan ülkelere yapýsal
uyum politikalarý dayatýlarak bu ülkelerdeki kamu yatýrým-
larýnýn özelleþtirilmesini hýzlandýrmaktadýrlar. Dünya tekel-
lerinin ve çok uluslu þirketlerin egemenlilerinin bu düzeye
ulaþmasýnýn demokrasideki olumsuz etkilerini de gözden ýrak
tutmamak gerekir. 

"Doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarý; Türkiye'de
sanayinin tüketim mallarý sektörüne, turizme, bankacýlýða,
sigortacýlýða yani üretken olmayan, istihdamý daha karlý alan-
larýna gelmekte ve pek çok firmayý ucuza kapatmaktadýrlar.
Bu durum da dahil her türlü avantaj saðlayacak kolaylýklar
yapýlmakta, çalýþma teknoloji bölgeleri yasasý, serbest bölge-
ler yasasý, yabancý sermaye yasasý ile talan hýzlanmaktadýr.
Ülkemizde doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarý yeni
yatýrýmlar olmayýp daha çok mevcut firmalarýn çok uluslu þir-
ketler tarafýndan satýn alýnmasý þeklinde karþýlýk bulmaktadýr.
Bunun da istihdama ve yatýrýmýn arttýrýlmasý konusunda
olumlu bir etkisinin olmadýðý açýkça görülmektedir. 

"Halen üretim yapmakta olan tesislerin çevreye zararýný
önleyecek mevzuat ciddi bir biçimde ele alýnmalý, sorumluluk
kargaþasý önlenmeli ve uygulamada devletin teþviki esas alýn-
malýdýr. Sürdürülebilir kalkýnmanýn ülkemize yansýmalarý,
çevre mevzuatý ile birlikte düþünülmelidir.

"Küreselleþme sürecinde, iþgücü üzerindeki pazarlýklar
hýzlanmýþ, sendikalarýn gücü iyice sýnýrlanmýþ, emek hak-
larýnýn düþük ücretle baskýlanmasý yasal zemine oturtulmuþ-
tur. Böylece Türkiye'nin ucuz emek cenneti olmasýyla birlik-
te sanayide katma deðer içindeki ücret payýnýn asgariye
düþürülmesi planlanmýþtýr. Nitekim son beþ yýl içinde hem
iþçi baþýna düþen katma deðer, hem de çalýþýlan saat baþýna
düþen katma deðer artýþý oldukça düþük kalmýþtýr.

"Ýncelenen sektörlerde ortaya çýkan tablo, gelinen nok-
tanýn sanayileþme yönünden iç açýcý olmadýðýný vurgulamak-
tadýr. Kimya sanayi, küçük ölçekli tesislerin egemen olduðu,
ilaç, kozmetik, plastik ürünler temizlik ürünleri, ana kimyasal-
larýn belli baþlý alt sektörleri oluþturduðu bir sektördür. Dünya
ticaretinde yüksek katma deðerli ürünler organik kimyasallar
iken, Türkiye'nin ihracatý inorganik kimyasallara (parfümeri,
kozmetik, temizlik maddeleri gibi) ve plastiklere dayanmak-
tadýr. Bunlar düþük katma deðerli ürünlerdir. Ýthalatta ise
organik kimyasal ürünler yer almaktadýr.

"Tasarýmdan baþlanacak tüm üretim ve hizmet süreç-
lerinde kalitenin ve verimliliðin artýrýlmasý için KOBÝ'lerde
mühendislerin istihdamýnýn teþvikine yönelik ilgili bakanlýk-
lara yasal düzenlemelerin gerçekleþtirilmesi saðlanmalýdýr.

"Dünyada çok büyük önemi olan ve yüksek teknolojinin
uygulandýðý biyoteknoloji ürünleri pazarý, Türkiye'de 960
milyon dolardýr (Dünya pazarýnýn %0,4'ü oranýnda). Demir-
çelik sektörü ise dengesiz bir þekilde geliþmiþtir. Bugün yak-
laþýk 11 milyon ton uzun ürün fazlasý, 3 milyon ton yassý ürün

kapasite açýðý vardýr ve hurdaya baðýmlýlýk nedeniylede net
demir-çelik ithalatçýsýdýr. Vasýflý çelik üretimi ise çok azdýr.
Burada da yüksek katma deðerli ürüne geçebilecek þekilde
yeni yatýrýmlar yapýlmalýdýr. Gýda sanayi ise genel olarak ihra-
cata dönük bir potansiyel taþýmaktadýr. Ancak maliyetlerin
dünyada düþüþ göstermesi, rekabetin sýnýrlý kalmasýný ve
ihracatýn istenilen düzeye çýkmasýný önlemektedir.

"Alüminyum sanayi, ihracatýn ithalatý karþýlama oraný
%77 olup, üretim Seydiþehir Alüminyum Entegre Tesisleri ile
özel sektör tesislerinde yapýlmaktadýr. Ancak Seydiþehir'in
özelleþtirme programýna alýnmasý, sektörü bütünüyle çok
uluslu þirketlere teslim etmek demektir. Türkiye madencilik
sektörü ise maden rezerv kaynaklarý itibarýyla dünyada
önemli ülkeler arasýnda yer almakta iþletilmesi sýnýrlý olan bir
yapýyý oluþturmaktadýr. Bor, bentonit ve perlit rezervleri bir
hayli fazladýr. Ancak yanlýþ politikalar nedeniyle madenler
üzerinde "talan"a dönük uygulamalar sürmektedir.

"Makina imalatý sanayi, tüm sanayi sektörlerine yatýrým
mali (makina, donaným, alet, takým, tertibat) veren bir
mühendislik sektörüdür. Ancak bu sektör de AB ile rekabet
edebilecek düzeyde bir yapýya sahip deðildir. Teknolojik
düzeyi düþüktür. Yüksek katma deðerli mallarýn ihracat için-
deki oraný %5'i bulmaktadýr. AR-GE harcamalarý þirket ciro-
larýnýn %0,8'ini aþmamaktadýr. Sanayi girdilerinin ortalama
%60'ý yurtdýþýndan gelmektedir. Sektörde ihracatýn ithalatý
karþýlama oraný ise %30,6'dýr. Ýhracatýn dünya içindeki payý
%0,6'dýr. Bununda önemli bir kýsmý fason üretim olmaktadýr.
Sektör AR-GE çalýþmalarýný ön plana alarak özgün ürün imal
etmek zorundadýr. Nitelikli iþgücü ve mühendis istihdamý,
kalite-maliyet optimizasyonu, AR-GE alt tabanýnýn oluþmasý
için gereklidir. 

"Geliþmiþ ülkelerdeki geri teknolojilerin geliþmekte olan
ülkelere ihracý ve kullanýlmýþ ikinci el makina ithalatý ülke-
mizdeki AR-GE ve inovasyon çaba ve çalýþmalarýný engelle-
mekte olup, bu eðitim nedeni ile yüksek katme deðer ve
teknoloji üretme yeteneði geliþtirilememektedir. Sanayi ve
Ticaret Bakanlýðý ve Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý ikinci el kul-
lanýlmýþ makina ithalatýný engelleyici yasal düzenleyici ted-
birler almalýdýr.

"Makina imalat sektörü içerisinde giderek önem kazanan
hidrolik-pnömatik ekipmanlarýn ulusal ve uluslar arasý stan-
dartlara uygun olmayan kalitesiz ve satýþ sonrasý teknik
hizmet desteði bulunmayan ürünlerle karþý karþýya bulunmasý
nedeniyle standartlara uygun üretim ve satýþ yapan yerli
üretici ve ithalatçýnýn haksýz rekabet ortamýnda kalmasýna
sebep olmaktadýr. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn tüm ürün-
lerde standartlara uygunluk koþullarýný güncelleyerek deneti-
mi artýrmasý gerekmektedir.

"Geliþen teknolojiler istihdamý gitgide daraltmaktadýr. Bu
nedenle istihdam politikalarý teknolojinin geliþmesiyle birlik-
te ele alýnmalý, alternatif bir istihdam politikasý oluþturularak
hayata geçirilmelidir.
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Ýlki 1996 yýlýnda yapýlan TMMOB Türkiye Enerji
Sempozyumu'nun dördüncüsü 10-11-12 Aralýk 2003 tarih-
lerinde Ankara'da Milli Kütüphane Toplantý Salonunda
gerçekleþtirildi. 

Türkiye ve dünya enerji sorunlarý, çözüm önerileri,
geleceðe iliþkin senaryolar, alternatif enerji teknolojileri,
çevre ve enerji iliþkisinin tartýþýldýðý sempozyuma
TMMOB'ne baðlý odalar,  enerjiyle ilgili kamu kurum ve
kuruluþlarý, akademisyenler, özel þirketler, çeþitli meslek
kuruluþlarý ve birlikleri büyük bir ilgi gösterdiler. 

Sekreteryasýný Elektrik Mühendisleri Odasý'nýn yaptýðý
sempozyumda dört oturumda  23 bildiri ve bir özel sunum
yapýldý, son gün "Enerjide Yeniden Yapýlanma� baþlýklý bir
panel gerçekleþtirildi. 

Sempozyum açýlýþýnda söz alan Sempozyum Yürütme
Kurulu Baþkaný Kemal Ulusaler, yaþanan geliþmeler sonucu
tüm umutsuzluklar, yolsuzluklar ve savaþlarýn nedeni olarak
enerjiyi görür hale geldiðimizi söyledi. Ulusaler, "Bu
Sempozyum enerji alanýnda olumlu bir þeyler katacak, ama ne
yazýk ki Sempozyum sonunda savaþlar, yolsuzluklar yine devam
edecek. Yani beyaz enerji derken bile karayý ve karanlýðý aným-
sarken yine de bir umut taþýmak konumundayýz." dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Elektrik Mühendisleri Odasý
Yönetim Kuluru Baþkaný Cengiz Göltaþ, dünyada ve böl-
gemizde yaþanan enerji paylaþýmýna yönelik savaþlarýn
sonuçlarýna deðindiði konuþmasýnda Elektrik Mühendisleri
Odasý'nýn yýllardan bu yana enerji alanýnda söylediklerinin
birer birer doðrulandýðýný vurguladý. 

Üçüncü konuþmacý olan TMMOB YK Baþkaný Kaya
Güvenç, TMMOB'ne baðlý her odanýn sektör bazýnda yapmýþ
olduðu çok önemli çalýþmalarýn olduðunu ve yoðun bir
faaliyet içerisinde olduklarýný söyledi. Kaya Güvenç, tüm bu
faaliyetleri bu ülkenin yurttaþlarý, bilimle toplum arasýnda
köprü olan bir mesleðin mensuplarý olduklarý ve bilimle
halkýmýzý buluþturmaya çalýþtýklarý için yaptýklarýný vurguladý.

Açýlýþta son konuþmayý yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakaný Hilmi Güler, tüm bu yanlýþ enerji politikalarýnýn
altýnda, yine üyelerimizin çoðunluðunu oluþturduðu kiþi-
lerin imzasý olduðunu söyleyerek, arada güvenin oluþ-
madýðýný, belki toplumsal anlamda bir etik sözleþmesi imza-
lanmasý gerektiðini belirtti.  

Sektörle ilgili gündel ve canlý tartýþmalarýn yapýldýðý
sempozyum üç gün boyunca katýlým geç saatlere sürdü.

TMMOB TÜRKÝYE IV. ENERJÝ SEMPOZYUMU
KÜRESEL ENERJÝ SAVAÞLARI; ULUSAL-KAMUSAL ENERJÝ POLÝTÝKALARI

TMMOB KONUT KURULTAYI
TMMOB Konut Kurultayý, 22-23 Aralýk 2003 tari-

hinde Ankara'da Milli Kütüphane Toplantý Salonu'nda
yapýldý.

Türkiye'de konut alanýnda yaþanmakta olan sorunlar
bütünü ve yýllar boyu uygulanan farklý ve kýsa erimli poli-
tikalarýn oluþturduðu karmaþýk ortam, ülkemizin en önem-
li sorunlarýndan biri olan bu konunun bir kez daha kapsam-
lý olarak irdelenmesi gereðini ortaya koymaktadýr.

Toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren konut ve konut
sorunu, TMMOB'nin en önemli mesleki alanlarýndan
biridir. TMMOB, yasayla tanýmlanan görevlerine uygun
olarak, saðlýklý kentleþme, güvenilir konut üretimi, mevcut
konut stoðunun iyileþtirilmesi gibi alanlarda, kamu adýna
denetim yapmayý, tartýþma ortamlarý oluþturmayý ve
toplum yararýna sonuçlar çýkartýlmasýný saðlamayý temel
görevlerden biri olarak sahiplenmiþtir. Ýlk Konut
Kurultayý'ný 1974 yýlýnda düzenleyen TMMOB, 2003
Kurultayý ile, geniþ katýlýmlý bir süreçle, kriz ortamýnýn
getirdiði sorunlarý ve deðiþimleri vurgulamayý, uygulamalarý
deðerlendirmeyi ve bu günü tanýmlayarak, geleceði tasarla-

mayý amaçlamaktadýr.

Kurultayýn açýlýþýnda Konut Kurultayý Koordinatörü
Aydan Erim Kurultayýn amacýný açýklayan bir konuþma
yaptý. Ýnþaat Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný
Taner Yüzgeç, Mimarlar Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný
Yücel Gürsel ve Þehir Plancýlarý Odasý Yönetim Kurulu
Baþkaný Ümit Nevzat Uðurel ve TMMOB Yönetim Kurulu
Baþkaný Kaya Güvenç birer açýlýþ konuþmasý yaptýlar.
Ayrýca konuk konuþmacýlar, TOKÝ Baþkaný Erdoðan
Bayraktar ve Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Müsteþarý Fatih
Erbakan açýlýþ konuþmasý yaptý.

Sekreteryasýný Ýnþaat Mühendislei, Mimarlar ve Þehir
Plancýlarý Odalarýmýzýn yaptýðý kurultay iki gün süresince
toplam altý oturumla devam etti. Son oturum ise  TMMOB
Eski Baþkanlarýndan Bülent Tanýk'ýn yönettiði bir forum
þeklinde düzenlenmiþtir. Forum özellikle salondan yoðun
katýlýmlarla oldukça verimli bir tartýþma ortamý saðladý. 

Kurultay süresince karikatürist Behiç Ak'ýn eserlerinin
yer aldýðý bir sergi de Kongre Salonunda katýlýmcýlara
sunuldu.
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TMMOB Yönetim Kurulu ile TMMOB'ne baðlý Odalarýmýzýn Baþkanlarý ve Temsilcilerinin
katýldýðý ortak toplantý, 13 Aralýk 2003 Cumartesi günü Ankara'da yapýldý. Toplantýya TMMOB
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreterliði, Çevre, Elektrik, Fizik, Gýda, Harita ve Kadastro, Ýç
Mimarlar, Ýnþaat, Jeofizik, Kimya, Makina, Metalurji, Meteoroloji, Mimarlar, Petrol, Peyzaj
Mimarlarý, Þehir Plancýlarý Odalarýmýzýn Baþkanlarý ile Maden ve Orman Mühendisleri
Odalarýmýzýn II. Baþkanlarý katýldý.

Toplantý açýlýþýnda TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, genel bir deðerlendirme
yaptýktan sonra, gündemde yer alan konular hakkýnda kýsa bir bilgilendirme yaptý.

Bilgilendirmenin ardýndan, gündemi oluþturan diðer maddelere iliþkin görüþmeler yapýldý.
Bu gündem maddeleri ile ilgili toplantýdan önce Odalarýmýza gönderilen ve üzerinde yoðun-
laþýlan noktalarý aþaðýda sunuyoruz:

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Baþkanlarý 
Ortak Toplantýsý Yapýldý

1)Bilgilendirme, genel durum deðerlendirilmesi 

Mühendislerin ve mimarlarýn gündeminde bulunan
konular, Ýstanbul'daki þiddet olaylarý, kamu yönetimi ile ilgili
geliþmeler, 2004 bütçesi, yerel seçimler, genel kurullar
sürecinin deðerlendirilerek bunlara iliþkin TMMOB Yönetim
Kurulu ve Oda Baþkanlarýmýzýn ortak görüþlerinin üyeleri-
mizle paylaþýlmasý yararlý olacaktýr. 

2)Genel Kurullar Sürecinin Görüþülmesi

a)Genel durum

Ülkemizde kamu yararýný savunan örgütlerin sayýsý göreli
olarak azalmakta, bir yandan kamu yararýný temel alan etkin-
likleri kýsýtlanmak, diðer yandan özelleþtirme uygulamalarýna
ortak edilmek istenmektedir. Ýktidarlarýn bu örgütleri kendi
yandaþlarý aracýlýðýyla iktidarýn yan örgütlerine dönüþtürme
giriþimleri her zaman var olmuþtur. Bugünkü koþullarda karþý
karþýya olduðumuz topyekün saldýrý karþýsýnda mevzilerin
korunmasý, iþlevlerimizi daha iyi yerine getirebilecek yapýlan-
manýn ve kadrolarýn oluþturulmasý bugün de önemini koru-
maktadýr. 

b)TMMOB Genel Kurulunun gündemi, süresi:

38. Genel Kurulun gündemi, alýþýlmýþ gündeme
Mühendislik Mimarlýk Kurultayý kararlarýnýn belgelere yan-
sýtýlmasýný, kimi konularda ise karar alýnmasýný saðlayacak ek
gündem maddelerini de içermek durumundadýr. Bu gündem
maddesine ek olarak TMMOB Yönetmeliklerinin bütünüyle
ele alýnmasý durumunda, seçimler dýþýnda 2 günlük Genel
Kurul süresinin çalýþmalar için  yeterli olmayacaðý
düþünülmektedir. Konunun bu toplantýda görüþülmesi ve bir
eðilimin belirlenmesi hedeflenmektedir. 

c)TMMOB Genel Kurulu hazýrlýklarý

i)Mühendislik Mimarlýk Kurultayý kararlarýnýn bel-
gelerimize yansýtýlmasý ve kimi konularýn karara
baðlanmasý gerekmektedir. Hazýrlýk çalýþmalarýný
yürütmek üzere bir komisyon oluþturulmuþtur.
Komisyon henüz çalýþmalarýný tamamlamamýþ olmakla
birlikte, gündemde olan hususlar kýsaca þunlardýr:

TMMOB Mesleki Davranýþ ilkelerinin görüþülerek
karara baðlanmasý, (bu konuda hazýrlanmýþ taslaðýn Odalarýn
Genel Kurullarýnda da tartýþýlmasý önerilmektedir)

Yetkin mühendislik (mesleki yeterlilik) belgelendirme
yönetmeliði,

Odalarýmýz bünyesindeki farklý uzmanlýk alanlarýnýn
örgütlenmesine yönelik olarak Meslek Dallarý
Komisyonlarýnýn kuruluþ ve çalýþmalarýna iliþkin yönetmelik,

Yeni Oda kurulmasý, Odalarýn birleþtirilmesi konusunda
bir çalýþma yapýlmasý ve TMMOB Ana Yönetmeliðine eklen-
mesi, vb.

ii)Yönetmelikler: Bu Genel Kurulda TMMOB
Yönetmeliklerinin bütünüyle gözden geçirilmesi ve deðiþiklik
ya da yürürlükten kaldýrma önerilerinin karara baðlanmasý
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gerekmektedir. Bu çerçevede TMMOB yönetmeliklerinin
kimilerinin temel kurallarý belirleyen çerçeve yönetmelik
biçiminde düzenlenmesi, kimilerinin ise ayrýntýlý olmasý ve
Odalarýmýzda da uygulanmasý önerilmektedir. Bu çalýþmalar
için Odalarýmýzýn katkýlarýnýn alýnmasý zorunludur. 

iii)"2002-2004 TMMOB ve Odalar" konulu bir yayýn
ve bu yayýnda, TMMOB, Odalar, etkinlikler bölümlerinin yer
almasý düþünülmektedir. Daha önce benzer bir çalýþma
Mühendislik Mimarlýk Kurultayý için yapýlmýþ, kimi
Odalarýmýz çalýþmaya yeterli ilgiyi göstermediðinden, eksik-
likler ve yanlýþlar ortaya çýkmýþ, çalýþmayý yürüten
arkadaþlarýmýz da hak etmedikleri eleþtirilere maruz
kalmýþlardýr. 

d)TMMOB ve Odalarýn iliþkileri

Gündemin, politikalarýn, mücadelenin ortaklaþtýrýlmasý
yönünde atýlan adýmlar, bu alandaki eksiklerimizi gidermeye
yetmemiþtir. Bu durumun nedenleri üzerinde görüþmek,
genel toplumsal, siyasal durumdan kaynaklanmayan ya da
doðrudan yasaya baðlý olmayan hususlarýn düzeltilmesi ve
çalýþma ortamýnýn iyileþtirilmesi için somut adýmlarýn atýl-
masý için önerilerin geliþtirilmesi gerekmektedir. 

Ortak karar alabilme sürecinde TMMOB Yönetim
Kurulu üyelerinin TMMOB ile Odalar arasýndaki iliþkileri
nasýl kuracaðý görüþülmeli, adaylarýn bu iþlevi yerine getire-
bilecekler arasýndan önerilmesine özen gösterilmelidir. 

Genel Kurul öncesinde, Yönetim Kurulumuz iç çalýþ-
malarla ilgili bir dizi yönergeyi yürürlüðe koyacak, böylece
gelecek yönetimlerin mevcut bilgi birikiminden yararlanmasý
için kurumsal bir araç saðlayacaktýr. Mevcut iþleyiþte katýlým
eksikliðine karþýn Yürütme Kurulu ile Genel Sekreterlik, bir
kaç istisna dýþýnda yürütme iþlevini yerine getirmektedir.
Gündemler, bilgilendirme notlarý, haberleþme konularýnda
düzenli bir çalýþma saðlanmýþtýr. Bu koþullarda, gerekiyorsa
TMMOB kadrolarýnýn güçlendirilmesi ile Yönetim
Kurulunun çalýþmasý aksamadan yürütülebilecektir.

e)Yönetici seminerleri

Çeþitli çalýþmalar, ama son olarak da üye kayýtlarý ve öden-
tiler konusu göstermiþtir ki, TMMOB düzenlemeleri kimi
Odalarýmýzýn yöneticileri tarafýndan dahi bilinmemektedir. 

Son dönemlerde, yönetici seminerleri TMMOB'nin çalýþ-
ma programlarýnda yer almakla birlikte, bu alanda somut bir
çalýþma yapýlamamýþtýr. Oysa, gerek Demokrasi ve
Mühendislik Mimarlýk Kurultaylarý, gerekse 50. Yýl çalýþ-
malarýndan elde edilen bilgiler ve belgeler, TMMOB
düzeyinde bilgi paylaþýmýnýn zemininin oluþmasýna katkýda
bulunmuþtur. Yönetici seminerlerinin Çalýþma
Programýndaki kapsamda önce Oda Yöneticilerinden baþla-
yarak Oda Genel Kurullarýndan hemen sonra yapýlacak þe-
kilde planlanmasý uygun olacaktýr. Bu seminerler hem genel
politikalarýn paylaþýlmasýnda, hem de iþleyiþin düzenlen-
mesinde örgüt olarak gereksinim duyduðumuz ortaklaþmaya
hizmet edecektir. 

3)50. Yýl Çalýþmalarýnýn Görüþülmesi

a)Genel bilgi

50. Yýl çalýþmalarýnda arzu ettiðimiz katký ve heyecan
yaratýlamamýþtýr. Benzer çalýþmalar bir çok Odamýzda
sürmekle birlikte, bu çalýþmalarýn programlarý ve kapsamlarý
hakkýnda ayrýntýlý bilgi akýþý saðlanamamýþtýr. Bununla birlik-
te, özellikle arþivimizin tamamlanmasý ve web sitesinde yayý-
na hazýr hale getirilmesi baþta olmak üzere bir çok alanda
ilerleme kaydedilmiþtir.

b)Program taslaðý

38. Genel Kurula kadar tamamlanmasý planlanmýþ etkin-
likler:

i)TMMOB arþivinin internette yayýnlanmaya baþlan-
masý,

ii)50. Yýl Andacýnýn yayýnlanmasý,

iii)Mühendislik mimarlýk öyküleri kitabýnýn yayýnlan-
masý,

iv)Yasal süreç kitabýnýn yayýnlanmasý,

v)TMMOB amblem ve logosu ile ilgili hazýrlýk çalýþ-
malarýnýn tamamlanarak Genel Kurula öneri sunulmasý,

vi)20. yüzyýlda mühendislik-mimarlýk eðitimi veren kuru-
luþlarýn kronolojik tarihi ve verilen unvanlarla ilgili yayýnýn
tamamlanmasý,

vii)Sözlü tarih çalýþmalarýnýn sürdürülmesi

viii)Mühendis mimar profili çalýþmasýnýn baþlatýlmasý.
Bilindiði gibi TMMOB tarihinde, mühendislerin-mimarlarýn
profilini çýkarmak için  anket çalýþmasý olarak deðer-
lendirilebilecek en önemli çalýþma 1978 yýlýnda yapýlmýþtýr.
Daha sonra, Genel Kurul kararý olarak mühendislerin-
mimarlarýn iþ süreçlerindeki konumlarýný ele alan yeni bir
çalýþma planlanmýþ, bu çalýþma daha sonra mühendislerin-
mimarlarýn kimlik araþtýrmasýna dönüþmüþtür. 

4)Yerel seçimler ile ilgili konularýn görüþülmesi

a)TMMOB'nin tutumu:

36. Dönem çalýþmalarý sýrasýnda Emek Platformu
Programý hazýrlýklarý kapsamýnda gerçekleþtirilen Emek
Politikalarý Sempozyumu'na sunulan ve yayýnlanan TMMOB
sunumunda "emekten yana bir siyasi iradenin oluþturulmasý
ve iktidara taþýnmasý" hedefi belirlenmiþtir. 

3 Kasým 2003 milletvekili seçimlerinden sonra yapýlan
TMMOB açýklamasýnda ise "çalýþanlarýn ekonomik,
demokratik ve mesleki örgütlerinin, halkýmýzýn temel sorun-
larýnýn kaynaklarýný açýklama konusundaki sorumluluklarýný
daha etkin bir biçimde sürdürme görevi geçerliliðini koru-
maktadýr. Ayrýca, katýlýmýn düþmesi, seçmenlerin önemli bir
bölümünün TBMM'nde temsil olanaðýný bulamamasý,
çalýþanlarýn örgütlerine, parlamento dýþýndaki toplumsal
muhalefeti temsil etme konusundaki var olan görevlerine ve
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sorumluluklarýna yeni boyutlar eklemektedir" denilmektedir.

Bilindiði gibi, yerel seçimlere iliþkin DÝSK, KESK ve TTB
ile birlikte Haziran ayýnda iki çalýþma gerçekleþtirilmiþ, bu
çalýþma sonrasýnda siyasi partilerle görüþmeler yapýlmýþtýr. 

TMMOB yerel seçimlerde, yerel yönetimlerin amaçlarý,
ilkeleri konusunda bir metin hazýrlayarak, üyelerinin, örgüt
yöneticilerinin ve kamu oyunun bilgisine sunacaktýr. Ayný
zamanda yöneticilerimizin ve üyelerimizin bu temel görüþ
çerçevesinde yerleþim birimlerinin özgün sorunlarýnýn belir-
lenmesi, bu sorunlarýn çözümlerine iliþkin programlarýn
hazýrlanmasý ve bu çalýþmanýn diðer emekçi sýnýflarýn örgüt-
leriyle birlikte yapýlmasý gerçekleþtirilmelidir. Bunun da
ötesinde, temel ilkeleri ve hazýrlanacak programlarý benim-
seyen adaylarýn ortaklaþtýrýlmasý çaðrýsý da yapýlmalýdýr.
Ancak, bu noktada aday belirleme çalýþmalarýnda taraf olma-
maya da özen gösterilmelidir. 

5)Odalara kayýt koþullarý ve üyelik ödentileri
konusunun görüþülmesi

Bu konuda, Odalarýmýzýn farklý uygulamalarýndan kay-
naklanan sorunlarýn giderilmesi amacýyla Odalarýmýzýn
katýlýmlarýyla baþlatýlan çalýþmanýn görüþülmesi ve Yönetim
Kurulunda bu görüþ doðrultusunda karar alýnmasý
düþüncesindeyiz.

Benzer sorunlar örneðin vergi mükellefiyetliði konusunda
da yaþanmaktadýr.

6)Mühendislik mimarlýk ve TMMOB yasalarýnda
deðiþiklik giriþimleri ile ilgili bilgilendirme ve genel
deðerlendirme

Rekabet Kurulunun Odalarýmýzýn asgari ücret belirleme
yetkisine müdahalesi ile baþlayan yasal süreç henüz
sonuçlanmamýþtýr. Bu arada, TMMOB ilgili Bakanlýklar
düzeyinde giriþimlerde bulunmuþ ve bu yetkinin TMMOB
Yasasýna ek bir madde ile konulmasýný önermiþtir. Öneriye
yaklaþýmlar olumlu görülmekle birlikte, konuya iliþkin henüz
siyasi bir iradenin varlýðýndan söz etmek olanaðý bulunma-
maktadýr. 

Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý ile yapý denetimi konusun-
da yapýlan görüþmelerde ise, TMMOB Yasasýnda ve
mühendislik mimarlýk yasasýnda deðiþiklikler konusunun
ayrýca ele alýnmasý yönünde bir eðilimin bulunduðu belir-
tilmiþ, öneri olarak da "siz hazýrlayýn, getirin" gibi bir yaklaþým
dile getirilmiþtir.

Mühendislik mimarlýk yasasýnýn artýk günümüz koþullarý-
na uygun olduðunu belirtmek güçtür. TMMOB Yasasýnýn da
günümüzün gereksinmelerine yanýt vermekte eksiklikleri
olduðu bilinmektedir. Bunlarla birlikte, örgütümüzün yeni bir
yasa ya da mevcut yasanýn deðiþiklikleri konusunda genel bir
mutabakatý da bulunmamaktadýr. Kaldý ki, iktidarýn
örgütümüze yaklaþýmý göz önüne alýndýðýnda, bir giriþimin
nasýl karþýlanacaðý konusunun da görüþülmesi gerekmektedir.

Düzce Depremzedeler Derneði ve S.S. Evsiz
Depremzedeler Dayanýþma Konut Yapý Kooperatifi, 24
Aralýk 2003 tarihinde bir yazý ile Birliðimize baþvurmuþ ve
"Evsiz Depremzedeler"in altyapýlý arsa ve kredi talebiyle
ilgili olarak Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý ile yapýlacak
görüþmeler öncesinde kendilerine devredilmesi muhtemel
arsalarla ile ilgili teknik destek talebinde bulunmuþtur.
TMMOB Yönetim Kurulu 27 Aralýk 2003 tarih ve 28 nolu
toplantýsýnda 328 Nolu "Düzce Depremzedeler Derneði ve
S.S. Evsiz Depremzedeler Dayanýþma Konut Yapý
Kooperatifi'nin teknik destek talebinin kabulüne ve bu
çalýþma için Oðuz Gündoðdu Baþkanlýðýnda, Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odasý, Ýnþaat Mühendisleri Odasý,
Jeofizik Mühendisleri Odasý, Jeoloji Mühendisleri Odasý,
Meteoroloji Mühendisleri Odasý, Mimarlar Odasý ve Þehir
Plancýlarý Odasý temsilcilerinden oluþturulacak bir heyetin
görevlendirilmesi" kararý alýnmýþtýr.

Oluþturulan heyet 15 Ocak 2004 tarihinde Düzce'ye

gitmiþ konu ile ilgili Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Afet
Ýþleri Genel Müdürlüðü, Teknik Araþtýrma ve Uygulama
Genel Müdürlüðü'ndeki üyelerimiz ile iliþki kurarak bilgi
alýnmýþtýr. Bayýndýrlýk Ýl Müdürlüðü'nde mevcut 1/5000
ölçekli plan dýþýnda 1/1000 ölçekli plan ve notlarý ile ilgili
bilgi ve döküman bulunamamýþtýr. Ýlgili Müdürlük görevlisi
ile kooperatife tahsis edilecek arsalar bölgesinde buluþul-
muþtur. Yerinde yapýlan incelemeler sonucu yapýlan deðer-
lendirmeler bir rapor haline getirilerek Düzce
Depremzedeler Derneði ve S.S. Evsiz Depremzedeler
Dayanýþma Konut Yapý Kooperatifi'ne iletilmiþtir.

Benzer þekilde Kocaeli Depremzedeler Derneði ve S.S.
Kocaeli Evsiz Depremzedeler Dayanýþma Konut Yapý
Kooperatifi de Birliðimize talepte bulunmuþ ve Yönetim
Kurulumuz 29 Þubat 2004 tarihli toplantýsýnda karar alarak
bir komisyon oluþturmuþtur. Önümüzdeki günlerde
komisyon Kocaeli�nde gerekli incelemeleri yapacak ve
raporunu hazýrlayacaktýr.

DEPREMZEDELERLE DAYANIÞMA...
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TMMOB bünyesinde odalarýmýzýn temsilcilerin
katýlýmýyla oluþturulan Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Çalýþma
Grubu toplantýlarýna ve çalýþmalarýna düzenli olarak
devam ediyor. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetmeliði�nin resmi
gazetede yayýnlanmasýnýn ardýndan konuyla ilgili iti-
razlarýmýzý dava konusu yaparak yönetmeliðin iptali için bir
dava açtýk. 

Yönetmeliðin esaslarýna uygun olarak oluþturulan
Eðitim Komisyonu ve Risk Belirleme Komisyonlarý toplan-
týlarýna TMMOB adýna Kimya Yüksek Mühendisi Müjdat
Aydýn katýlmakta ve TMMOB görüþlerini komisyonlara
aktarmaktadýr. 

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, 9 Aralýk 2003
tarih ve 25311 sayýlý Resmi Gazete'de "Ýþ Saðlýðý ve
Güvenliði Yönetmeliði"ni yayýmlayarak yürürlüðe koymuþ-
tur. Anýlan Yönetmelik, 12.06.1989 tarihli 89/391/EEC
sayýlý Avrupa Birliði Konsey Direktifi esas alýnarak hazýrlan-
mýþtýr. Dava konusu yapmýþ olduðumuz Yönetmelik, esasen
Direktifin çevirisinden baþka bir þey deðildir. Ancak, bu
çeviri yapýlýrken iþçi temsilcileri "kiþi" olarak ifade edilerek
taraflar esaslý bir deðiþikliðe uðratýlmýþtýr. Ýþçi temsilcileri
hiçbir þekilde yönetmelikte ifade edilmemiþlerdir. Ayný
zamanda iþ saðlýðý ve güvenliði konularýnda hizmet verecek
iþ saðlýðý ve güvenliði uzmanlarýnýn niteliklerinin belirlen-
mesini de yine Bakanlýk kendi yetkisinde görmüþtür.
Yönetmeliðin 7 inci maddesinin (g) ve (h)  bentleri "iþçi
saðlýðý ve iþ güvenliði konularýnda hizmet verecek kiþi ve
kuruluþlarýn nitelikleri ve belgelendirilmesi� ile ilgili usul
ve esaslar Bakanlýk tarafýndan belirlenir" þeklindeki düzen-
lemeler, bu konuda yönetmelik dýþýnda, ne zaman ve nasýl

ve hangi biçimde yapýlacaðý belirtilmeyen adsýz düzenleyici
iþlemlere gerek olduðu açýklanmakta ve iþçi saðlýðý ve
güvenliði gibi son derece önemli ve toplumun tamamýný
ilgilendiren bir alanýn bu belirsiz düzenlemelere göre þekil-
lendirileceði söylenmektedir.

Ýptali istenen Yönetmeliðe  Ýþ Yasasý'nýn 78 inci madde-
si dayanak gösterilmiþtir. 78 inci madde iþ saðlýðý ve güven-
liðine iliþkin temel kurallarýn bir tüzük ile düzenlenmesini
emretmesine karþýn, davalý Bakanlýk bu alaný bir
Yönetmelik ile belirlemiþtir. Ýdare hukuku açsýndan yönet-
melik niteliði taþýmayan, dava konusu düzenlemenin
yönetmelik þeklinde düzenlenmesi, davalý Ýdare yönünden
her zaman deðiþtirilebileceði üzerinde oynanabileceði bir
yetki vermektedir. Bunun yaratacaðý tehlike ise, davalý
Bakanlýk tarafýndan iþ saðlýðý ve güvenliði alanýnýn doðal
aktörleri olan, iþçi, iþ hekimi ve iþ güvenliði uzmanlarýnýn
pozisyonlarýnýn her zaman deðiþtirilebilecek olmasýdýr. 

Yukarýda kýsaca sunulan nedenlerle, Türk Mühendis ve
Mimar Odalarý Birliði olarak anýlan yönetmeliðin iptali için
Türk Tabipleri Birliði ve Türkiye Devrimci Ýþçi Sendikalarý
Konfederasyonu ile birlikte 14.01.2004 tarihinde ortak
dilekçe ile dava açmýþ bulunmaktayýz. 

TMMOB Yönetim Kurulu 25352 sayýlý Resmi Gazetede
yayýnlanarak yürürlüðe girmiþ olan �Ýþ Güvenliði ile Görevli
Mühendis veya Teknik Elemanlarýn Görev, Yetki ve
Sorumluluklarý ile Çalýþma Usül ve Esaslarý Hakkýnda
Yönetmelik�in iptali ve yürütmenin durdurulmasý için dava
açma kararý almýþ ve dava Hukuk Müþavirimiz tarafýndan
günü açýlmýþtýr.

TMMOB Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði 
Çalýþma Grubu Faaliyetleri

TMMOB Afet Komitesi Çalýþmalarý
Son yýllarda yaþanan doðal afetlerin ortaya koyduðu

tablo, bu afetlere karþý, bilimsel, teknik, yönetimsel ve
toplumsal olarak, yeterince hazýr ve örgütlü olmadýðýmýz
yanýnda, kentlerimizin, afet riski olmasa dahi, ne kadar
güvenliksiz ve saðlýksýz olduðunu, yadsýnamaz bir biçimde
ortaya çýkarmýþtýr.

Kentlerimizin yalnýzca yapý saðlamlýðý ve kalitesi açýsýn-
dan deðil, sosyal ve kültürel yapýsý açýsýndan da saðlýk-
lýlaþtýrmaya ve yenilemeye ihtiyacý vardýr.

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nin bir protokol
çerçevesinde, dört üniversiteye hazýrladýðý Ýstanbul
Deprem Master Planý'nýn, yönetimsel olarak ve özellikle
hukuk ve planlama alanlarýnda ulusal düzeyde öneriler

getirdiði göz önünde bulundurularak, planýn incelenmesi,
bilgilenilmesi, tartýþýlmasý,eleþtiri ve öneriler geliþtirilmesi
amacý ile  Mimarlar Odasý adýna bir çalýþma baþlatýlmasý
kararý alýnmýþ ve bir komisyon oluþturulmuþtur. ÝDMP'nin
bu potansiyelinin deðerlendirilmesi fikri, Mimarlar Odasý
Yönetim Kurulu'nun 26 Ekim 2003 tarihli toplantýsýnda da
benimsenerek TMMOB'ne iletilmesi kararý alýnmýþtýr.
TMMOB Yönetim Kurulu da, ayný doðrultuda, ilgili Oda
temsilcilerinden oluþturulacak ve Mimarlar Odasý
sekreteryasýnda çalýþacak olan bir, TMMOB Deprem
Komitesi kurulmasý kararý almýþtýr.

Kurulan komite, genelde deprem, özelde Ýstanbul
deprem riskine karþý, kentsel yenileme esaslý,ekonomi poli-
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tikayý etkilemeyi, temel sorumlu olan merkezi ve yerel
yönetimleri bu doðrultuda demokratik olarak zorlamayý
amaçlayan, bir toplumsal, siyasal, ekonomik, mesleki, bil-
imsel ve sivil örgütlü kesimlere dayalý bir TOPLUMSAL
MUTABAKAT PLATFORMU oluþturmayý öneren
raporunu ve eylem stratejisini TMMOB Yönetim
Kurulu'na sunmuþtur.

Rapor ve eylem stratejisi esas olarak benimsenmiþtir.

Bu arada, Mimarlar Odasý, Ýzmir Ýktisat Kongresi
çerçevesinde, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi koordinatör-
lüðünde hazýrlanan, Afet Risk Yönetimi raporu çalýþmalarý-

na, Kasým-Aralýk 2003 tarihlerinde etkin olarak katýlmýþ,
TMMOB deprem raporu çalýþmalarý doðrultusunda
görüþler önerilmiþ, kapsamlý bir rapor sunulmuþtur.  Çalýþ-
malar devam etmektedir.

Bu aþamada Mart 2004 baþýnda, Bayýndýrlýk ve Ýskân
Bakanlýðý Deprem Þurasý ön çalýþmalarý için oluþturduðu
komisyonlara, TMMOB içinde ilgili meslek örgütlerinin
temsilciler göndermesini istemiþtir. TMMOB Deprem
Komitesi, komisyon üyeleri ile ortak toplantýlar yaparak,
Deprem Þurasý'na yönelik strateji belirleme çalýþmalarý
yapacaklardýr.

Mesleki Yeterlilik...
"Mesleki Yeterliliklerin Düzenlenmesi ve

Tanýnmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý
Taslaðý" ile Ýlgili Olarak Avrupa Birliði
Genel Sekreterliði'nde Yapýlan Toplantýlara
Birlik Temsilcileri Katýlýyor:

AB Genel Sekreterliði tarafýndan hazýrlýk çalýþmalarý
yürütülen "Mesleki Yeterliliklerin Düzenlenmesi ve
Tanýnmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý Taslaðý" çalýþmalarý
Birliðimizin yanýsýra, Saðlýk Bakanlýðý, Bayýndýrlýk ve Ýskan
Bakanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý, Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðý, ÝÞ KUR, YÖK, Avrupa Birliði Genel
Sekreterliði, TTB ve TDHB temsilcileri katýlmaktadýr.
Þubat ayýndan bu yana devam eden düzenli çalýþmalarda
Kanun Tasarýsý Taslaðý'nda gelinen noktalar itibari ile
üniversitelerden öðretim üyelerinin de görüþlerine baþvu-
rulmaktadýr.

Kanun Tasarýsý Taslaðý, 24 Temmuz 2003 tarih ve 25178
mükerrer sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanmýþ olan Avrupa
Birliði Müktesabýtýnýn Üstlenilenilmesine Ýliþkin Türkiye
Ulusal Programý'nýn "Üyelik Yükümlülüklerini
Üstlenebileme Yeteneði" ana baþlýðý altýndaki "Kiþilerin
Serbest Dolaþýmý" bölümünde öncelik olarak mesleki nite-
liklerin karþýlýklý tanýnmasý temel alýnarak hazýrlanmýþtýr.
Mesleki niteliklere iliþkin düzenlemelerin anlaþýlabilir,
eriþilebilir bir tek mevzuatta toplanmasý hedeflendiði AB
Genel Sekreterliði tarafýndan ifade edilmiþtir. "Mesleki nite-
liklerin karþýlýklý olarak tanýnmasý AB'ye adaylýk sürecinde
üstlenilmesi gereken  bir yükümlülük olmanýn yanýsýra
ülkemizin AB ile sürüdürmekte olduðu hizmetlerin ve kamu
alýmlarýnýn serbestleþtirilmesine yönelik müzakereler kap-
samýnda da önem taþýdýðý"  AB Genel Sekreterliði tarafýn-

dan çalýþmalar süresinde belirtilen diðer bir konudur.

Kanun Tasarýsý Taslaðý Avrupa Komisyonu tarafýndan
Avrupa Parlementosu ve Konseyi'ne sunulan 12 Mart 2002
tarihli direkitif temel alýnarak hazýrlanmýþtýr.     

Kanun Tasarýsý Taslaðý'nda temel olarak öncelikle AB'ne
girilmesi durumunda, üye ülkelerdeki serbest dolaþýma giren
meslek mensuplarýnýn mesleðini icra edebilmesi için gereken
eðitim ve iþ tecrübesi koþullarý belirlenmekte, bu konudaki
ülkelerin kendi koþullarýna göre belirlenecek istisnalar liste
þeklinde sýralanmaktadýr. Bu Taslak'ta belirlenen koþullar
tüm meslekler için ulusal mevzuat kabul edilmekte, ilgili AB
Direktifinde olduðu þekilde týp doktorlarý, hemþireler, diþ
doktorlarý, veteriner cerrahlar, ebeler, eczacýlar ve mimarlýk
meslekleri özel bölümlerde düzenlemektedir. 

62. maddeden oluþan Kanun Tasarýsý Taslaðý'nýn ilk 20
maddesi üzerinde görüþmeler yapýl mýþ ancak Taslakta belir-
tilen konularda uygulayacak kurumlar olacak "yetkili kuru-
luþ" ve "irtibat noktalarý" ile Taslaðýn amaç, kapsam ve
tanýmlar maddelerini çalýþmalarýn sonunda yeniden ele alý-
nacaktýr. 

Bu süreç içerisinde TMMOB'nin ülke va toplum
yararýný saðlayacak biçimde mesleki etkinliðinin geliþti-
rilmesi, mühendis ve mimarlarýn kazanýlmýþ haklarýný temi-
nat altýna alýnmasý, ülke dýþýndan gelecek yabancý
mühendis ve mimarlarýn mesleki tanýnýrlýðýnýn belirlenmesi,
mühendislik mimarlýk eðitimi ve belgelendirmesi süreçleri
konularýnda Birliðin belirleyici bir rol üstlenmesi noktasýn-
da taslaða iliþkin yaklaþýmý bir rapor halinde sunulacaktýr. 

Kanun Tasarýsý Taslaðý çalýþmalarýna TMMOB adýna
Ýnþaat Mühendisleri Odasý Genel Sekreteri Gülay
Karaküçük, Mimarlar Odasý'ndan Mehmet Bozkurt ve
TMMOB Danýþmaný E. Serdar Karaduman katýlmaktadýr.
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WEB SiTESi AÇILDI... 
TMMOB olarak GATS ile ilgili belgeleri bir araya geti-

rilmesi ve kamuoyuyla paylaþýlmasý amacýyla
"http://www.gatsnedir.org" adlý bilgilendirme-iletiþim web
sitesini açtýk.

GATS (Genel Hizmet Ticareti Anlaþmasý) hakkýnda
bilgilere ve bu süreç hakkýnda yapýlan çalýþmalarý ulaþýla-
bilir kýlmak amacýyla "http://www.gatsnedir.org" web sitesi
hazýrlandý. GATS hakkýnda bilgi eksikliðinin yoðun bir
biçimde hissedildiði düþünülerek hazýrlanan web sitesinde
konu hakkýndaki ilgililerin katkýlarýyla geliþtirilmesi he-
deflenmektedir.

Web sitesi GATS, Çok Taraflý Ticaret Sistemi ve DTÖ,
GATS II. Tur Müzakereleri  ve Etkinlikler ve Çalýþmalar
bölümlerinden oluþmaktadýr.

Web sitesi aþaðýdaki bölümlerden oluþuyor.

GATS baþlýðý altýnda,

· Anlaþmanýn Resmi Gerekçesi

· Anlaþmanýn Hukuki Yapýsý

· Anlaþmanýn Uygulama Alaný

· Türkiye ve GATS 

Çok Taraflý Ticaret Sistemi ve DTÖ baþlýðý altýnda,

· Çok Taraflý Ticaret Sistemi ve DTÖ

· Uruguay Turu

· GATS ve DTÖ

· DTÖ Anlaþmalarý 

GATS II. Tur
Müzakereleri baþlýðý altýn-
da,   

· Müzakerelere Esas Genel
Bilgi

· Ulusal Düzenlemeler
(Mevzuatlar) Komitesi,

· Hizmetler Ticareti
Konseyi  

Etkinlikler ve Çalýþ-
malar baþlýðý altýnda,  

· Emek Platformu
Tarafýndan Hükümete
Sorulan Sorular

· Kitaplar
· Baðlantýlar 

GATS NEDÝR ? KÝTABI YAYINLANDI 
Kitap, Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasý (GATS) ile

ilgili olarak deðiþik tarihlerde düzenlenen iki panelin kayýt-
larý üzerinde katýlýmcýlarýn yaptýðý düzenlemelerden oluþ-
maktadýr. 

Konuyu ele alan panellerden ilki TMMOB Mühendislik
Mimarlýk Haftasý Etkinlikleri çerçevesinde 19 Ekim 2001
tarihinde Ankara'da düzenlenmiþti. Ýkinci panel ise 11
Temmuz 2002 tarihinde Ankara Ýl Koordinasyon
Kurulumuz tarafýndan sevgili Baþkanýmýz Teoman
ÖZTÜRK'ü anma etkinlikleri çerçevesinde yer almýþtý.

Kitabýn yayýný dolayýsýyla bilgilendirme amaçlý hazýr-
lanan aþaðýdaki notu sizlere sunuyoruz.

KISACA GATS
30 Ekim 1947 tarihinde imzalanan ve 10 Ocak 1948� de

yürürlüðe giren "Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaþmasý" (GATT - General Agreement on Trade and
Tariffs), Uluslararasý Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasý
(DB) ile birlikte, dünya para sistemini tanýmlayan Bretton
Woods anlaþmasýnda öngörülen kurumlarýn üçüncüsünü
oluþturmuþtur. 

GATT, uluslararasý ticaretin iþleyiþinde uygulanacak
ilke ve kurallar ile anlaþmazlýklarýn çözüm mekaniz-
malarýnýn hukuki temellerini oluþturmuþtur. GATT
çerçevesinde belirli aralýklarla pek çok müzakere turu
gerçekleþtirilmiþ, bu anlaþma Uruguay Turu ile uluslararasý
bir örgüt olan Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ - World
Trade Organization WTO) dönüþmüþtür.

GATS NEDÝR?
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GATT çerçevesinde, 1986'da Uruguay'da baþlayan 8.
Çok Taraflý Ticaret Görüþmelerinde (Uruguay Turu-
Uruguay Round), mallardan sonra hizmetlerin de
serbestleþtirilmesi müzakerelerine geçilmiþ, bu çalýþmalar
1993 yýlý Aralýk ayýnda tamamlanmýþtýr. 125 ülke
sözkonusu müzakerelere katýlmýþ ve Ülke Taahhüt ve
Muafiyet Listeleri oluþturulmuþtur. Uruguay Turunda alý-
nan kararlar üye ülkelerin hükümetleri tarafýndan 12-15
Nisan 1994 tarihleri arasýnda Fas'ýn Marakeþ kentinde
imzalanmýþ ve Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasý (GATS) 1
Ocak 1995 tarihinde yürürlüðe girmiþtir. 

Bu anlaþma uluslararasý hizmet ticaretine iliþkin temel
kavram, kural ve ilkeleri ortaya koyan ilk çok taraflý anlaþ-
madýr. Özellikle hizmetler sektöründe anýlan anlaþma kap-
samýnda ülkeler, yabancý hizmet sunucularýna uyguladýklarý
kýsýtlamalarý kapsayan Taahhüt
ve Muafiyet Listelerini oluþtur-
muþ ve anýlan listeler, GATS'ýn
eki olarak kabul edilmiþtir.

DTÖ kapsamýnda, bugüne
deðin imzalanmýþ bulunan
sayýsýz çok taraflý ticaret ve
yatýrým anlaþmasý bulunmak-
tadýr. Her ne kadar anlaþmanýn
hiçbir baðlayýcýlýðý bulunmayan
önsözünde, dünyadaki yaþam
standardýnýn yükseltilmesi,
çevre standardlarýnýn korunup
geliþtirilmesi, dünya ölçeðinde
adil gelir daðýlýmýnýn saðlanmasý,
vb. gibi "yüce" ilkeler yer alsa da,
baðlayýcý hükümlere bakýldýðýn-
da bu ilkelerin hayata geçi-
rilmesinin ne derece olanaksýz
olduðu hemen göze çarpmak-
tadýr. Çünkü hükümlerdeki
yegane ortak temel; bütünleþtir-
ilmiþ, uygulanabilir ve kalýcý bir
çok taraflý ticaret sistemi
geliþtirmek ve bu ilkeleri koru-
mak; sermayenin karþýlýklý çýkar
esasýna dayalý bir þekilde, dünya
ticaretinde ve yatýrýmlarda
karþýlaþtýðý engelleri ortadan kaldýrmaktýr. 

Özetle, 1945'lerde uluslararasý ticaretin çerçevesi çizi-
lerek, Genel Ticaret Anlaþmasý (GATT) oluþturulmuþ,
uzun süren çalýþmalar sonrasýnda 1986 yýlýna gelindiðinde,
GATT içerisinde sürekli mal ticareti ön plana çýkmýþ, mal
ticaretinde "uluslararasý kurallar ne olmalý?" sorusuna
yanýtlar aranmýþ ve 1986 yýlýnda da Uruguay Turu müza-
kere kapsamý içerisine hizmetler konusunun da dahil
edilmesi ihtiyacý duyulmuþtur. Çünkü Uruguay Turu

sýrasýnda, 2002 yýlý rakamlarýyla, 3.5 trilyon ABD Dolarlýk
"hizmet ticareti"nin önemi fark edilmiþtir. Dolayýsiyla,
hizmet ticareti uluslararasý ticaretin önde gelen ülkeleri
tarafýndan düzenlenmesi gerekli bir konu olarak tespit
edilmiþtir.

Daha önce geliþmiþ ülkeler tarafýndan OECD
bünyesinde yaratýlmak istenen Çok Taraflý Yatýrýmlar
Anlaþmasý (MAI) tartýþmalarý sýrasýnda baþta ABD tarafýn-
dan öne sürülen birçok tezin, özellikle bazý Avrupa ülkeleri
tarafýndan kabul edilemez bulunmasý nedeni ile baþarýla-
mayan serbestleþtirme çabalarý, þimdi kapsamý daha da
geniþletilerek GATS içinde çözümlenmek istenmektedir.

1986 yýlýnda baþlayan bu çalýþmalar, 1995 yýlýna kadar
sürmüþ ve Türkiye'de bu dönemde Hizmet Ticareti Genel
Anlaþmasý'nýn (GATS) gerek "yazým grubu", gerekse

"müzakere grubu"nda aktif
olarak yer almýþtýr. Türkiye'nin
de kurucu üye olarak imza
attýðý ve 1 Ocak 1995 tarihinde
yürürlüðe giren Nihai Senet ile
ülke Taahhüt ve Muafiyet lis-
teleri, 25 Þubat 1995 tarihinde
TBMM'de onaylanmýþ ve 26
Mart 1995 tarihi itibarýyle,
Türkiye'nin DTÖ'ye üyeliði
resmi hale getirilmiþtir. Böylece,
GATS da bir "iç hukuk" düzen-
lemesi  haline gelmiþtir. 

Anlaþmaya göre, üye ülke-
ler hizmetlerin serbest dolaþýmý
konusunda yaptýklarý farklý
muameleleri ve çekincelerini
on yýl içerisinde kaldýrmak
zorundadýrlar. On yýl, 2005
yýlýnda dolacaktýr. 2000 yýlýnda
baþlayan yeniden görüþme
(müzakere) sürecinde birçok
ülke hizmet serbestisi konusun-
da çekincelerini belirtmeye
baþlamýþtýr. Taahhüt
Listeleri'nde, yabancý gerçek ve
tüzel kiþilerin, tanýmlanan

hizmet sektörlerinde ve hizmet sunum þekillerinde hangi
kýsýtlamalar dahilinde çalýþabileceði tanýmlanmýþtýr.
Muafiyet listelerinde ise, ikili anlaþmalardan doðan baþka
ülkeleri kayýrýcý hüküm ve kýsýtlamalar yer almaktadýr. 2005
yýlýnda tüm ülkeler, Muafiyet Listeleri ile varsa Taahhüt
Listesi'nde beyan edilenlerin dýþýndaki kýsýtlarýný kaldýrmak
durumundadýr. 

GATS çerçevesinde taahhüt listelerine alýnan sektör-
lerde pazara giriþe iliþkin ulusal mevzuatlarýn ve / veya bazý
þartlarýn olup olmadýðýna bakýlmýþ veya bunlarýn varlýðýna
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raðmen sektör yabancýlarýn pazara giriþine açýlmak isten-
miyorsa, "kapalý" olarak deðerlendirilmiþtir.

GATS'a taraf ülkelerin Uruguay turu çerçevesinde yap-
týklarý ikili ve çok taraflý müzakereler sonunda sunduklarý
hizmet ticareti taahhüt listeleri ile muafiyet listeleri,
Anlaþmanýn ayrýlmaz parçalarýný oluþturmaktadýr. Taahhüt
Listeleri'nde yer alan açýklamalar, ülkelerde söz konusu
alanlardaki mevcut durumun (mevzuatlarýn) gelecekte
daha kýsýtlayýcý unsurlar içermeyeceðinin tüm üyelere lis-
teler yolu ile deklare edilmesidir.

Ülke kýsýtlarýnýn tanýmlanmasý sýrasýnda, ulusal poli-
tikalarýmýza aykýrý olmasý, ulusal  güvenlik, kamu saðlýðý ve
kamu düzeninin bozulmasý tehlikesinin kanýtlanmasý duru-
munda, yabancý tüzel ya da gerçek kiþinin "Pazara Giriþ
Koþullarý"nýn kýsýtlanmasý konusu  hükme baðlanmýþtýr.

Vurgulanmasý gereken bir diðer hüküm ise, evsahibi
ülkenin anlaþmaya taraf diðer ülkelerin hizmet sunucularý
ile, kendi hizmet sunucularý arasýnda bir ayrým yapmamasý
ve eþit muamele göstermesidir.

Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasý (GATS), esasen
hizmet ticaretinin uzun vadede serbestleþmesini öngörmek-
le birlikte, kýsa vadede, hizmetler alanýnda ülkelerin
durumlarýný belirlemeyi de amaçlamaktadýr. Bu sayede,
taraf ülkelerin hizmet ticaretinde mevcut durumdan daha
kýsýtlayýcý önlemlere yönelmesi engellenebilmektedir.
Ancak halihazýrda, DTÖ üyesi ülkelerin GATS
çerçevesinde hizmet ticaretine yönelik taahhüt listeleri
farklýlýklar göstermektedir.

Tüm görüþmeler, Birleþmiþ Milletler (BM)'in
"Provisional Central Product Classification No:77" ile
Dünya Ticaret Örgütü'nün 120 numaralý Sektörel
Sýnýflandýrma Listesi'nde yer alan tanýmlar bazýnda yapýl-
maktadýr. 120 no.lu belge dahilinde tanýmlanan sektörler,
hizmet ve ticarete konu olan hizmetlerin tamamýný içer-
mektedir. Dolayýsýyla, devletin verdiði hizmetler, eðer
ticarete konuysa ve ekonomik kazanç saðlayan bir eylem
içeriyorsa, bu hizmetler de anlaþmanýn kapsamý içerisine
girmektedir.

GATS süreci, ülkemizin ve mühendis-mimarlarýn aley-
hine iþlemektedir. Hem pazara giriþ, hem de milli muamele
açýsýndan, ülkemiz Taahhüt Listesi'nde bir kýsýtlama bulun-
mamaktadýr. Bu konuyla ilgili olarak TMMOB'nin yapmýþ
olduðu çeþitli giriþimlere raðmen, Hazine Müsteþarlýðý
GATS ile ilgili taahhütlerini bildirmiþ ve o taahhütlerde
Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði�nin bütün görüþ-
leri bir tarafa býrakýlarak, mühendislik-mimarlýk alanlarýn-
da hiçbir çekince konulmamýþtýr. Bu haliyle, yabancýlarýn
Odalara geçici üyeliði koþulu dýþýnda bir engel kalmamýþtýr. 

TMMOB GATS Çalýþma Grubu

Makina Mühendisleri
Odasý'nýn Ýzmir'deki

Kongre Merkezi
Tamamlanýyor

Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi'nin yapýmýný
sürdürdüðü Ýþ, Sosyal-Kültürel Etkinlik, Kongre ve Sergi
Merkezi'nin Ýþ Merkezi Bölümünün açýlýþý 24 Ocak 2004
tarihinde gerçekleþtirildi. TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç
ve Makina Mühendisleri Odasý Baþkaný Emin Koramaz'ýn
da aralarýnda bulunduðu çok sayýda davetlinin katýldýðý
açýlýþta bir konuþma yapan Makina M.O. Ýzmir Þube
Baþkaný Doðan Albayrak, "Kongreler ve fuarlar kenti
olmasýný özlediðimiz Ýzmir'e bu önemli altyapýyý
kazandýrmaktan onur duyuyoruz. Kongre Merkezi'ni de
en kýsa zamanda tamamlayacaðýz. Elimizdeki satýþa
sunulan alanlarýn satýþýyla ve kentimizden göreceðimiz
destekle Kongre Merkezi'ni 15 Nisan 2004 tarihinde
bitirebiliriz" dedi. Doðan Albayrak, Ýzmir Ýktisat
Kongresi'ne yer arayýþlarýnýn sürdüðü bu süreçte,
Makina Mühendisleri Odasý Kongre ve Sergi Merkezi'nin
sahip olduðu teknik olanaklar ve altyapý özellikleri ile bu
organizasyonun rahatlýkla gerçekleþtirilebileceði ideal
yer olduðunu ifade etti. Doðan Albayrak, merkezin
yapýmýnda emeði geçenlere, Makina M.O. Genel

Merkezi'ne, Makina M.O. Þubeleri'ne ve sürekli moral
desteklerini esirgemeyen TMMOB Yönetim Kurulu'na
teþekkür etti.
Makina Mühendisleri Odasý Kongre ve Sergi Merkezi,
Ýzmir'in Ýmar Planý'nda Yeni Kent Merkezi olarak belir-
lenen bölgede, Anadolu Cad. No:40 Bayraklý adresinde
yer almaktadýr. Ýþ Merkezi'nde 50 ve 100 m²'lik 110 adet
büro bulunuyor. Kongre Merkezi'nde bulunan 850 kiþi
kapasiteli büyük salonun kapasitesi revize projelerle
1400 kiþiye çýkarýlabilmektedir. Kongre Merkezi'nde
büyük salonun yaný sýra 200'er kiþilik 2 adet, 100'er kiþi-
lik 2 adet çok amaçlý toplantý salonlarý ve 4500 m² kapalý
sergi alaný yer almaktadýr. Kongre/Sempozyum vb.
etkinliklerde kullanýlmak amacýyla Eðitim katýnda 75, 40,
30, 20, 20, 20 kiþilik 6 adet çok amaçlý toplantý salonlarý
bulunmaktadýr. Çatý katýnda 750 kiþi kapasiteli bir
restoran bulunmaktadýr.
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14 Aralýk 2003 tarihli Yönetim Kurulu
toplantýsýnda;
4..TMMOB siyaseti, toplumsal yaþamýn bütün  alanlarýný

kapsayan bir süreç olarak görmekte, geçmiþten bu yana meslek
alanlarýmýzdaki olaylarýn ve geliþmelerin toplumsal yaþamdaki
etkilerini sorgulamakta, üyelerinin, TMMOB, Oda ve diðer
birim yöneticilerimizin siyasal etkinliklerde bulunmasýný ve bu
baðlamda 28 Mart 2004 tarihinde yapýlacak yerel seçimlerde
aday olmalarýný temel hak ve özgürlüklerin ve seçilme hak-
larýnýn kullanýlmasý olarak kabul etmekte ve saygýyla karþýla-
maktadýr. Ancak, Yönetim Kurulumuzun 13 Aralýk 2003 tari-
hinde Odalarýmýzýn Baþkanlarý ile yaptýðý toplantýdaki görüþler
doðrultusunda, bu adaylýklarýn örgütümüzün kamusal denetim
iþlevlerini zaafa uðratmamasý ve örgütümüzün herhangi bir bi-
riminin ilgili partilere ya da adaylara kurumsal desteði anlamýna
gelmediðini açýklýkla belirtmek için, yerel seçimlerde aday olan
TMMOB, Oda ve diðer birimlerinde görev yapan yöneticilerim-
ize,  bu görevlerinden ayrýlmalarý için çaðrý yapýlmasýna,

4TMMOB Yönetim Kurulu toplantý gündemlerinin
Odalarýmýza gönderilmesine, kararlarýný gönderen Ýnþaat
Mühendisleri Odasý ve Makina Mühendisleri Odasý dýþýndaki
Odalarýmýzdan Yönetim Kurulu kararlarýný düzenli bir þekilde
Birliðimize göndermelerinin istenmesine,

27 Aralýk 2003 tarihli Yönetim Kurulu
toplantýsýnda;
4Adana'da Çamlýca Arsalarý olarak bilinen bölgenin Adana

Büyükþehir Belediyesi tarafýndan imara açýlmasý kararýna karþý
dava açýlmasýna,

4Ýstanbul Deprem Master Planý konusunda Mimarlar Odasý
sekreterliðinde TMMOB Afet Komitesi tarafýndan hazýrlanan
taslaðýn, 

a) Geliþtirmeye açýk bir çerçeve metin olarak kabulüne, 

b)Doðal afetlerde can ve mal kaybýný önleyecek saðlýklý,
güvenli yerleþim alanlarý yaratmanýn öncelikle siyasi iktidarýn
sorumluluðunda olduðundan hareketle, bu sorumluluðun
gereklerinin rant yaratýlmasýna imkan vermeyecek, halkýn
katýlýmýný esas alan bir anlayýþla yerine getirilmesini saðlamak
ve bu amaçla yapýlmasý gereken çalýþmalarý belirlemek amacýy-
la, demokratik bir baský gücünün oluþturulmasý çalýþmalarýnýn
sürdürülmesine ve bu çalýþmalarýn Mimarlar Odasý sekereter-
liðinde yürütülmesine oybirliðiyle,

13 Þubat 2004 tarihli Yönetim Kurulu
toplantýsýnda;
4TBMM Genel Kurulu gündemine getirilen, mesleki alan-

larýmýz ile üyelerimizi doðrudan ilgilendiren kamu hizmetlerinin
ve sosyal devletin tasfiyesine yönelik bir düzenleme olan Kamu
Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý ve ekleri niteliðindeki diðer
ilgili kanunlarýn TBMM'nden geri çekilmesi için, TMMOB
olarak ya da diðer kuruluþlarla birlikte ülke düzeyinde afiþ,

bildiri, kitlesel basýn açýklamalarý, miting vb. etkinlik ve
eylemlilikler planlamaya, yayýnlamaya ve gerçekleþtirmeye,
diðer kuruluþlarýn bu tür etkinliklerini desteklemeye,

4Ýnþaat Mühendisleri Odasý'nýn Oda Denetleme Kurulu
Üyelerinin istifalarý sonucunda Denetleme Kurulu'nun karar verme
çoðunluðunu kaybetmesi nedeniyle Odanýn TMMOB Denetleme
Kurulu tarafýndan denetlenmesi istemi üzerine, ÝMO�nýn TMMOB
Denetleme Kurulu tarafýndan denetlenmesine,

4TMMOB Yüksek Onur Kurulu, Oda Onur Kurullarý ve
Oda Yönetim Kurullarýnýn örgüt içi eðitiminin saðlanmasý
amacýyla TMMOB'nin idare hukukunda yeri, iþlevi, merkezi
idare ile olan iliþkisinin niteliði, TMMOB Yüksek Onur Kurulu
ve Oda Onur Kurullarýnýn konumu, iþlevleri ve sorumluluklarý,
disiplin soruþturmalarýnda izlenecek usul ve esaslar ana baþlýk-
larýndan oluþacak bir Eðitim Seminerinin TMMOB Yüksek
Onur Kurulu Üyeleri, Oda Onur Kurullarýndan en az üç üye ve
Oda Yönetim Kurulu Üyelerinden en az bir üyenin katýlýmýyla
8 Mayýs 2004 tarihinde yapýlmasýna,

4TMMOB Genel Kurulu hazýrlýklarýnýn da görüþüleceði
TMMOB 37.Dönem son Danýþma Kurulu toplantýsýnýn 24
Nisan 2004, TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Baþkanlarý ortak
toplantýsýnýn 15 Mayýs 2004 Cumartesi günleri yapýlmasýna,

29 Þubat 2004 tarihli Yönetim Kurulu
toplantýsýnda;
4 Ýçiþleri Bakanlýðý Emniyet Genel Müdürlüðü Karayollarý

Trafik Güvenliði Kurulu'nda 2004 yýlý içerisinde Birliðimizi
Ýnþaat Mühendisleri Odasý adayý Cumhur Aydýn'ýn asýl,
Makina Mühendisleri Odasý adayý Ali Ekber Çakar'ýn yedek
olarak temsil etmelerine,

4TMMOB Ana Yönetmeliði'nin Oda Onur Kurullarýyla
ilgili 78 inci maddesi "Oda Onur Kurulu çalýþmalarýnda
TMMOB Disiplin Yönetmeliði uygulanýr" hükmünü içermesi
nedeniyle TMMOB Disiplin Yönetmeliði'nin TMMOB'ne
baðlý tüm Odalar için geçerliði olduðuna,

4Ýçiþleri Bakanlýðý Kontrolörlüðü'nün gereði için Birliðimize
ilettiði iki inþaat mühendisi ve dört  mimar hakkýndaki
Soruþturma Raporu'nun gereði için Ýnþaat Mühendisleri Odasý
ve Mimarlar Odasý'na gönderilmesine ve sonuçlarý hakkýnda
Birliðimizin bilgilendirilmesinin istenmesine,

4Biyomühendis unvaný alanlarýn Kimya Mühendisleri
Odasý'na kaydolmalarýna ve bu kararýn TMMOB Genel
Kurulu'na sunulmasýna,

4Kocaeli Depremzedeler Derneði ve S.S. Kocaeli Evsiz
Depremzedeler Dayanýþma Konut Yapý Kooperatifi'nin teknik
destek talebinin kabulüne,

karar verilmiþtir.

TMMOB Yönetim Kurulu�ndan
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02 Aralýk 2003

4KESK'in çaðrýsýyla Kamu Yönetimi Temel Kanunu'na
iliþkin yapýlacaklarla ilgili Yapý Yol-Sen'de yapýlan toplan-
týya TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç ve
Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç katýldý.

03 Aralýk 2003

4TMMOB Kimya Mühendisleri Odasý tarafýndan
Ýzmir'de yapýlan III.Uluslararasý Ambalaj Kongresi ve
Sergisi'ne TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç
ve Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras katýldý. TMMOB
Yönetim Kurulu Baþkaný Kongrede açýlýþ konuþmasý yaptý.

4TMMOB Ýzmir Bölge toplantýsý 60 kiþinin katýlýmýyla
yapýldý.  ÝKK Sekreteri Mehmet Güzel'in açýlýþ konuþmasýy-
la baþlayan toplantýya TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný
Kaya Güvenç, Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras,
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Göçebe katýldý.

04 Aralýk 2003

4TMMOB Makina Mühendisleri Odasý tarafýndan
Ýzmir'de gerçekleþtirilen III.Ulusal Hidrolik Pnömatik
Kongresi ve Sergisi'ne TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný
Kaya Güvenç, Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras ve
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Göçebe katýldý. TMMOB
Yönetim Kurulu Baþkaný Kongre'de açýlýþ konuþmasý yaptý.

4TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný ve Yönetim Kurulu
Üyeleri TMMOB Ýzmir Ýl Koordinasyon Kurulu tarafýndan
düzenlenen "Yeni Yasal Düzenlemeler ve TMMOB" konu-
lu Panel'e katýldý. TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Panel
açýlýþýnda bir konuþma yaptý.

05 Aralýk 2003 

4KESK'in 4688 sayýlý "Kamu Görevlileri Sendikalarý
Kanunu" gereðince 15-30 Aðustos 2003 tarihleri arasýnda
gerçekleþtirilen görüþmeler sürecinde kamu emekçilerinin
ekonomik, sosyal, sendikal ve demokratik haklarýna iliþkin
taleplerini siyasi iktidara ve kamuoyuna duyurmak amacýy-
la 23 Aðustos 2003 tarihinde yapýlan kitlesel basýn açýkla-
masý nedeniyle 14 yöneticisi hakkýnda 20.Asliye Ceza
Mahkemesi'nde görüþülmekte olan duruþmasýna TMMOB
Genel Sekreteri M.Fikret Özbilgin ve Genel Sekreter
Yardýmcýsý Hakan Genç katýldý.

412 yýl önce Birtan Altýnbaþ'ý iþkencede öldürmekten
sorumlu tutulan emniyet görevlilerinin yargýlandýklarý

duruþmaya Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin ve Genel
Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç katýldý.

4TMMOB Çanakkale Bölge toplantýsý 40 kiþinin
katýlýmýyla yapýldý. ÝKK Sekreteri Sabahattin Doðancý'nýn
açýlýþ konuþmasýyla baþlayan toplantýya TMMOB Yürütme
Kurulu Üyesi Alaeddin Aras ve Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Göçebe katýldý.

4TMMOB Kocaeli Bölge toplantýsý  65 kiþinin
katýlýmýyla yapýldý. ÝKK Sekreteri Serhat Girgin'in açýlýþ
konuþmasý ile baþlayan toplantýya TMMOB Yürütme
Kurulu Üyesi Hüseyin Yeþil ve Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Aydoðdu katýldý.

06 Aralýk 2003

4TMMOB Edremit ve Balýkesir Bölge toplantýlarý
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras ve
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Göçebe'nin katýlýmýyla
gerçekleþti.  ÝKK Sekreteri Kemal Tura'nýn açýlýþ konuþ-
masýyla baþlayan Edremit toplantýsýna 31,  Balýkesir toplan-
týsýna 20 kiþi katýldý.

4TMMOB Hatay Bölge toplantýsý 40 kiþinin katýlýmýyla
yapýldý. ÝKK Sekreteri Zahi Ekmekçioðlu'nun açýlýþ konuþ-
masýyla baþlayan toplantýya TMMOB II.Baþkaný Oðuz
Gündoðdu ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Kadir
Daðhan katýldý.

07 Aralýk 2003

4TMMOB Gaziantep Bölge toplantýsý 95 kiþinin
katýlýmýyla yapýldý. ÝKK Sekreteri Erol Karabay'ýn açýlýþ
konuþmasýyla baþlayan toplantýya TMMOB II.Baþkaný
Oðuz Gündoðdu ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Kadir
Daðhan katýldý.

08 Aralýk 2003

4Ankara Savaþ Karþýtý Platform'un Ýstanbul'da yaþanan
þiddet ve terör eylemleriyle ilgili olarak Yüksel Caddesi�nde
yaptýðý basýn açýklamasýna Genel Sekreter Yardýmcýsý
Hakan Genç katýldý.

4Baþbakanlýk Ýnsan Haklarý Danýþma Kurulu
(Olaðanüstü) 6.Toplantýsýna TMMOB Yürütme Kurulu
Üyesi Alaeddin Aras katýldý.

10 Aralýk 2003

4TMMOB adýna Elektrik Mühendisleri Odasý

TMMOB GÜNCESÝ
1 Aralýk 2003 - 29 Þubat 2004
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Sekreterliði�nde düzenlenen "TMMOB IV.Enerji
Sempozyumu" Milli Kütüphane Salonu'nda çalýþmalarýna
baþladý. Sempozyum Yürütme Kurulu Baþkaný Kemal
Ulusale, Elektrik Mühendisleri Odasý  Yönetim Kurulu
Baþkaný Cengiz Göltaþ ve TMMOB Yönetim Kurulu
Baþkaný Kaya Güvenç'in açýlýþ konuþmalarýyla baþlayan ve
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Hilmi Güler'in katýlarak
konuþma yaptýðý  Sempozyum 12 Aralýk 2003 günü akþamý
sona erdi.

4TMMOB Saymaný A.Betül Uyar DSÝ'nin eleman
alýmlarýnda kadýn mühendislerin baþvuru yapamayacaðý
yönlü verilen ilan ve Genel Müdür Veysel Eroðlu'nun açýk-
lamalarýyla ilgili olarak TMMOB IV. Enerji Sempozyumuna
katýlan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný�nýn açýkla-
malarýnýn yeterli olmamasý nedeniyle açýlýþ sonrasý Bakana
sorular yönelterek Sempozyuma katýlan kadýn
mühendislerle birlikte basýna açýklama yaptý.

4TMMOB Saymaný A. Betül Uyar ayný akþam CNN-
Türk'te DSÝ Genel Müdürü�nün katýldýðý canlý yayýn "Soru-
Cevap" programýna telefon ile baðlanarak Bakaný kadýn
mühendislere yönelik uygulamalarýndan dolayý eleþtirdi.

4Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen
Deprem Þurasý Paneli'ne TMMOB II.Baþkaný Oðuz
Gündoðdu katýldý. Toplantý sonuna doðru söz alarak
Deprem Þurasý�na iliþkin görüþlerini aktardý.

11 Aralýk 2003

4TMMOB Saymaný A.Betül Uyar ve Genel Sekreter
Yardýmcýsý Hakan Genç vergi mükellefiyetliði, Maliye
Bakanlýðý'nýn KDV Kanunu ile ilgili 89 no�lu Genel Tebliði
ve diðer mali konulardaki uygulamalarla ilgili görüþmeler
yapmak üzere, TÜRMOB Ankara Þubesi Baþkaný ve
yöneticilerini ziyaret etti.

4Türk Eczacýlar Birliði Olaðan Genel Kurulu'na
TMMOB II.Baþkaný Oðuz Gündoðdu katýldý ve açýlýþta
güncel konulara deðinen bir konuþma yaptý.

4KESK'in Kamu Reformu ve 2004 yýlý bütçesine yöne-
lik taleplerini kamuoyu ile paylaþmak, demokratik tepki-
lerini ifade edebilmek amacýyla "hizmet üretmeme" eylemi
ile ilgili yapýlan basýn açýklamasýna TMMOB Yürütme
Kurulu Üyesi Necmi Ergin, Yönetim Kurulu Üyesi Hakký
Atýl ve Genel Sekreterlik çalýþanlarý katýldý.

4Türkiye Ziraatçiler Derneði tarafýndan düzenlenen
3.Ulusal Tarým Kongresine TMMOB Genel Sekreteri
M.Fikret Özbilgin katýldý.

13 Aralýk 2003

4TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Baþkanlarý toplan-
týsý yapýldý. Gündemdeki bilgilendirme genel durum deðer-
lendirmesi, Genel Kurullar süreci, 50.Yýl çalýþmalarý, yerel

seçimlerle ilgili konular, Odalara kayýt koþullarý ve üyelik
ödentileri, Mühendislik Mimarlýk ve TMMOB yasalarýnda
deðiþiklik giriþimleri ile ilgili bilgilendirme ve genel deðer-
lendirme konularýnýn görüþüldüðü toplantýya Çevre
Mühendisleri Odasý, Elektrik Mühendisleri Odasý, Fizik
Mühendisleri Odasý, Gýda Mühendisleri Odasý, Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odasý, Ýç Mimarlar Odasý, Ýnþaat
Mühendisleri Odasý, Jeofizik Mühendisleri Odasý, Kimya
Mühendisleri Odasý, Makina Mühendisleri Odasý,
Metalurji Mühendisleri Odasý, Meteoroloji Mühendisleri
Odasý, Mimarlar Odasý, Petrol Mühendisleri Odasý, Peyzaj
Mimarlarý Odasý, Þehir Plancýlarý Odasý Baþkanlarý, Maden
Mühendisleri Odasý ve Orman Mühendisleri Odasý'nýn
II.Baþkanlarý, 19 TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve
TMMOB Genel Sekreterliðinden 5 kiþi olmak üzere
toplam 42 kiþi katýldý. Katýlýmcýlarýn bir bölümü toplantý
sonrasýnda Mimarlar Odasý tarafýndan verilen akþam
yemeðine katýldýlar.

14 Aralýk 2003

4TMMOB Yönetim Kurulu toplantýsý yapýldý. 

16 Aralýk 2003

4Türkiye Ýsrafý Önleme Vakfý Mütevelli Heyeti Baþkaný
ve Diyarbakýr Milletvekili Prof.Dr. Aziz Akgül Birliðimizi
ziyaret etti ve  2004 yýlýnýn Ýsrafý Önleme Yýlý ilan edilmesi
konusunda destek istediði görüþmeye TMMOB Yönetim
Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç ve Genel Sekreter M.Fikret
Özbilgin katýldý.

4Rekabet Kurumu ile ilgili dava konusunda Danýþtay
10.Daire Baþkaný Zefer Kantarcýoðlu ile  yapýlan görüþmeye
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç ve
Hukuk Müþaviri Nurten Çaðlar Yakýþ katýldý.

17 Aralýk 2003

4TMMOB Yüksek Onur Kurulu toplantýsý yapýldý.

4T.Eczacýlar Birliði Genel Kurulu sýrasýnda yaptýðý
konuþmadan dolayý KESK Genel Baþkaný Sami Evren'in
þahsýnda KESK örgütüne yönelik yapýlan saldýrýlarla ilgili
"KESK'e sahip çýkmak demokrasi ve barýþa sahip çýkmak-
týr" þiarýyla  demokrasi güçleri, sendikalar, siyasi partiler ve
meslek odalarýyla birlikte Eðitim Sen 1 Nolu Þube önünde
KESK tarafýndan yapýlan kitlesel basýn açýklamasýna
TMMOB pankartý altýnda katýlým saðlandý.

4Ýnþaat Mühendisleri Odasý Adana Þubesi'nin 25.kuru-
luþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda TMMOB Yönetim
Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç'in konuþmacý olarak katýldýðý
"Nasýl Bir Yerel Yönetim, Nasýl Bir Kamu Yönetimi
Reformu" konulu söyleþiye, TMMOB Saymaný A.Betül
Uyar, Yönetim Kurulu Üyeleri Sýtký Erduran ve Mehmet
Göçebe katýldý. 
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4Ziraat Mühendisleri Odasý Adana Þubesi Kurucusu
Ý.Akýn Özdemir'in ölümünün 25. yýlý nedeniyle düzenlenen
Anma Etkinlikleri kapsamýnda  TMMOB Yönetim Kurulu
Baþkaný Kaya Güvenç, Yücel Sayman ve Mehmet
Bekaroðlu'nun konuþmacý olarak katýldýðý ve Ziraat
Mühendisleri Odasý Baþkaný Gökhan Günaydýn'ýn yönet-
tiði  "Cumhuriyetin 80:yýlýnda Ýnsan Haklarý, Demokrasi ve
Laiklik" konulu Panel'e  TMMOB Saymaný A.Betül Uyar,
Yönetim Kurulu Üyeleri Sýtký Erduran ve Mehmet Göçebe
katýldý.  

4TMMOB Adana Bölge toplantýsý 55 kiþinin katýlýmýy-
la yapýldý. Adana ÝKK Sekreteri Hasan Hüseyin Yapýcý'nýn
açýlýþ konuþmasýyla baþlayan toplantýya TMMOB Yönetim
Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, TMMOB Saymaný A.Betül
Uyar, Yönetim Kurulu Üyeleri Sýtký Erduran ve Mehmet
Göçebe katýldý. Toplantýda TMMOB Yönetim Kurulu ve
Oda Baþkanlarý toplantýsýnda görüþülen konular tartýþýldý.

18 Aralýk 2003

4TMMOB Saymaný A.Betül Uyar Ýnþaat Mühendisleri
Odasý Adana Þubesi�nin 25.Yýl etkinlikleri kapsamýnda
düzenlediði Prof. Dr. Cevat Geray ve Doç. Dr. Tarýk
Þengül'ün konuþmacý olarak katýldýðý "Yerel Yönetimler ve
Kamu Yönetimi Temel Kanunu" konulu Panele yönetici
olarak katýldý.

19 Aralýk 2003

4TMMOB adýna Makina Mühendisleri Odasý
Sekreterliðinde düzenlenen "TMMOB Sanayi Kongresi"
Milli Kütüphane Salonu'nda çalýþmalarýna baþladý. Kongre
Yürütme Kurulu Baþkaný Yavuz Bayülken, Makina
Mühendisleri Odasý  Yönetim Kurulu Baþkaný Emin
Koramaz ve TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya
Güvenç'in açýlýþ konuþmalarýyla baþlayan Kongre, 20
Aralýk 2003 akþamý sona erdi.

4Malatya Ýnönü Üniversitesi tarafýndan düzenlenen "1.
Kamu Yönetimi Sempozyumu'nun 2.gün etkinliklerine ve
bu etkinlikler kapsamýnda yer alan Kamu Yönetimi Temel
Kanunu'nun tartýþýldýðý, Prof. Dr. Cevat Geray'ýn yönettiði
Panele, TMMOB Saymaný A.Betül Uyar, KESK Genel
Baþkaný Sami Evren, Türkiye Barolar Birliði Baþkaný
Özdemir Özok, DÝSK Genel Sekreteri Musa Çam konuþ-
macý olarak katýldý. A.Betül Uyar, Sempozyumun
kapanýþýnda gerçekleþtirilen deðerlendirme oturumuna ve
ayný gün akþamý Malatya Güneþ TV'nin canlý yayýn Kamu
Yönetimi Temel Kanunu Açýk Oturumuna da konuþmacý
olarak katýldý. 

22 Aralýk 2003

4TMMOB adýna Ýnþaat Mühendisleri Odasý, Mimarlar
Odasý ve Þehir Plancýlarý Odasý'nýn birlikte düzenlediði
"TMMOB Konut Kurultayý" Milli Kütüphane Salonu'nda

çalýþmalarýna baþladý. Kurultay sekreteryasý  adýna Aydan
Erim, Ýnþaat Mühendisleri Odasý Baþkaný Taner Yüzgeç,
Mimarlar Odasý Baþkaný Yücel Gürsel, Þehir Plancýlarý
Odasý Baþkaný Nevzat Uðurel ve TMMOB Yönetim Kurulu
Baþkaný Kaya Güvenç'in açýlýþ konuþmalarýyla baþlayan
Kurultay 23 Aralýk 2003  akþamý sona erdi.  

24 Aralýk 2003

4Filistin Büyükelçiliðinden Ýbrahim Tamim Birliðimizi
ziyaret ederek TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya
Güvenç ile görüþtü.

4Türk Tabipleri Birliði'nin ülke düzeyinde gerçek-
leþtirdiði bir günlük iþ býrakma eylemine TMMOB olarak
destek verildi. Ankara Numune Hastanesi'nde TTB
Yöneticilerinin yaptýðý basýn toplantýsýna katýlanTMMOB
Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç bir konuþma
yaparak, eylemdeki saðlýk çalýþanlarýný selamladý.

42004 yýlý mali bütçesinin TBMM'de görüþülmesine
baþlanýlmasý üzerine KESK tarafýndan bütçeyi protesto
etmek, bütçe ile ilgili görüþ ve taleplerini bir kez daha gün-
deme getirmek üzere TBMM Dikmen Kapýsý önünde
KESK Genel Baþkaný Sami Evren tarafýndan yapýlan kitle-
sel basýn açýklamasýna TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný
Kaya Güvenç, Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin ve
Danýþman E.Serdar Karaduman katýlarak destek verdi.

4TMMOB Saymaný A.Betül Uyar, KDV mükelle-
fiyetliði ve Maliye Bakanlýðý'nýn KDV Kanunu ile ilgili 89
no�lu Genel Tebliði, hakkýnda görüþmelerde bulunmak
üzere Ankara Defterdar Yardýmcýsý Harun Kaynak'ý ziyaret
etti.

26 Aralýk 2003

4Tasfiye halindeki Türkiye Halk Bankasý Personeli
Yardýmlaþma Vakfý ve Halk Emlak A.Þ.�nin Ihlamur Sokak
No:10 Sýhhýye Ankara adresindeki gayrimenkullerin top-
tan satýþ ihalesine TMMOB Saymaný A.Betül Uyar ve
Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin katýldý. TMMOB teklif
mektubunda satýþa çýkarýlan taþýnmazlarla ilgili görüþlerini
ve gayrimenkullere ilgisinin devam ettiðini belirtti.

4Elektrik ve Makina Mühendisleri Odasý'nýn meslekte
25, 40, 50 yýl hizmet ödül törenlerine TMMOB Yönetim
Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, Yürütme Kurulu Üyesi
Hüseyin Yeþil,  Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin katýldý.

4Ýnsan Haklarý Vakfý'nýn kuruluþ kokteyline TMMOB
Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç ve Yürütme Kurulu
Üyesi Hüseyin Yeþil katýldý.

27 Aralýk 2003

4TMMOB Yönetim Kurulu toplantýsý yapýldý.
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29 Aralýk 2003

4Avrupa Birliði Genel Sekreterliði'nin "Mesleki
Niteliklerin Karþýlýklý Tanýnmasý Kanunu Tasarýsý Taslaðý"
ile ilgili düzenlemiþ olduðu toplantýya TMMOB adýna
Mimarlar Odasý Genel Sekreteri Fatih Söyler ve Ýnþaat
Mühendisleri Odasý Genel Sekreteri Gülay Karaküçük
katýldý. Konuyla ilgili toplantýlar her hafta rutin olarak
sürmektedir.

4TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Ekrem Poyraz'ýn vefat
eden kýzý Evrim Poyraz'ýn cenaze törenine katýlým saðlandý.

06 Ocak 2003

4Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetmeliði'nin hukuksal açý-
dan deðerlendirilmesi ve dava açýlmasý konusunda Türk
Tabipleri Birliði'nde yapýlan toplantýya Türk-Ýþ, Disk, TTB
temsilcileri ile TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin
Aras, Hukuk Müþaviri Nurten Çaðlar Yakýþ ve Çalýþma
Grubu üyesi Müjdat Aydýn katýldý.

4TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç,
KESK Genel Baþkaný Sami Evren ve Türk Tabipleri Birliði
II.Baþkaný Metin Bakkalcý katýlýmýyla Türkiye Büyük
Millet Meclisi'ne sevk edilen Kamu Yönetimi Temel
Kanunu tasarýsý ve genel deðerlendirme toplantýsý  yapýldý.

4Avrupa Birliði Genel Sekreter Yardýmcýsý Þükran
Yazýcý ile TMMOB Genel Sekreteri M.Fikret Özbilgin
"Mesleki Niteliklerin Karþýlýklý Tanýnmasý Kanunu Tasarýsý
Taslaðý" konusunda görüþtü.

07 Ocak 2003

4TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç
YÖK Baþkaný Prof. Dr. Erdoðan Teziç ile telefon görüþmesi
yaptý. Görüþmede, YÖK Kanun Tasarýsý, genel olarak yük-
sek öðretim, özel olarak da mühendislik-mimarlýk eðiti-
minin sorunlarý konusunda görüþlerini aktardý. Bu görüþme
üzerine YÖK Baþkaný en kýsa zamanda bir araya gelme
dileklerini iletti.

09 Ocak 2004

4TMMOB Yönetim Kurulu toplantýsý yapýldý.

12 Ocak 2004

4TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý 50.yýl Kutlama
Programý Tarým Haftasý Etkinlikleri kapsamýnda düzenle-
nen "Tarým ve Mühendislik" konulu Uluslararasý
Sempozyum'a TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya
Güvenç, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Nazmi Ozan ve Genel
Sekreter M.Fikret Özbilgin katýldý. CHP Genel Baþkaný
Deniz Baykal, Tarým ve Köyiþleri Bakaný Prof.Dr. Sami
Güçlü'nün de katýlarak konuþma yaptýðý sempozyum
açýlýþýnda Ziraat Mühendisleri Odasý Baþkaný Gökhan
Günaydýn'ýn açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan bir konuþma

yapan TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç
küreselleþme, mühendislik, eðitim ve yatýrým konularýna
deðindi.

13 Ocak 2004

4TÜPRAÞ'ýn Ýzmit, Ýzmir, Kýrýkkale, Batman ve Körfez
rafinerilerinden Ankara'ya gelen iþçilerle birlikte
TÜPRAÞ'ýn özelleþtirme ihalesinin yapýldýðý saatlerde
Özelleþtirme Ýdaresi önünde yapýlan kitlesel basýn açýkla-
masýna TMMOB Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç
katýldý. 

14 Ocak 2004

4TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve Ýçiþleri
Komisyonu'nun "Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý"
gündemli toplantýlarýna TMMOB görüþlerini aktarmak
üzere TMMOB Saymaný A.Betül Uyar ve Genel Sekreter
Yardýmcýsý Hakan Genç katýldý. Toplantýlarda TMMOB ve
diðer hiçbir kuruluþa söz hakký verilmediði gibi Ýçiþleri
Komisyonu toplantýsý açýlýþ sonrasý gizli olarak sürdürüldü
ve tasarý komisyonlarda kabul edildi.

15 Ocak 2004

4Kamu Yönetimi Temel Kanunu'nun TBMM Anayasa
Komisyonunda görüþmelerine katýlmak isteyen TMMOB,
KESK ve diðer ilgili demokratik kitle örgütleri temsilcileri
Meclis'e alýnmadý. CHP'nin de protesto ederek çalýþ-
malarýndan çekildiði tasarý komisyonda kabul edildi.

4Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý'nýn TBMM
Komisyonlarýnda görüþülmesi ve yapýlan engellemelerle
ilgili olarak TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya
Güvenç basýn açýklamasý yaptý. Baþkan açýklamasýnda
"Açýk tartýþma ortamlarýnýn engellenmek istenmesinin
arkasýndaki temel neden, Tasarýnýn ülkemizin ve çalýþan-
larýn çýkarlarýyla taban tabana zýt olmasý ve iktidarýn bu
gerçeðin ortaya çýkmasýna engel olma isteðidir" dedi.

16 Ocak 2004

4Ortadoðu Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi
Uygulama ve Araþtýrma Merkezi tarafýndan gerçekleþti-
rilen "Türkiye'nin Afet Yönetim 5. Yuvarlak Masa
Toplantýsý"na TMMOB adýna  TMMOB Afet Komitesi
üyesi Mimar Hasan Kývýrcýk katýldý.

20 Ocak 2004

4Ulusal TV'nin "Güne Bakýþ" canlý yayýn programýna
telefonla katýlan TMMOB Saymaný A.Betül Uyar, geçen
hafta TBMM Ýçiþleri, Plan Bütçe ve Anayasa
Komisyonlarýnda görüþülerek kabul edilen Kamu Yönetimi
Temel Kanunu üzerine yaþanan Meclis süreci ve tasarýya
iliþkin TMMOB görüþlerini aktardý. 

4Avrupa Birliði Genel Sekreterliði tarafýndan oluþturu-
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lan  "Mesleki Yeterliklerin Düzenlenmesi ve Tanýnmasý
Hakkýnda Kanun Tasarýsý Taslaðý"  Çalýþma Grubu toplan-
týsýna TMMOB adýna  Ýnþaat Mühendisleri Odasý Genel
Sekreteri Gülay Karaküçük,  ve TMMOB Danýþmaný
E.Serdar Karaduman katýldý.

21 Ocak 2004

4TMMOB Yüksek Onur Kurulu toplantýsý yapýldý.

4TMMOB Denetleme Kurulu toplantýsý yapýldý.

22 Ocak 2004

4TMMOB ve Oda Sayman Üyeleri, Hukuk ve Mali
Müþavirlerinin katýlýmýyla toplantý yapýldý. Toplantýda
Odalara üyelik ve üyelik ödentilerinin tahsil yöntemi, Vergi
Mükellefiyetlikleri, Kurumlar Vergisi, Geçici Vergi, Katma
Deðer Vergisi, Maliye Bakanlýðý'nýn 89 Seri Numaralý
Katma Deðer Vergisi Genel Tebliði konularý görüþüldü.

4Türkiye Devrimci Ýþçi sendikalarý konfederasyonu�nun
düzenlemiþ olduðu I. Ulusal Sosyal Politika Kongresi açýlýþý-
na TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç
katýldý.

4Yönetim kurulu Baþkaný Kaya Güvenç Ulusal Kanal�a
güncel konularla ilgili deðerlendirmelerde bulundu.

23 Ocak 2004

4TMMOB Yönetim Kurulu toplantýsý yapýldý.

24 Ocak 2004

4Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Özel Ýdareler ve
Sözleþmeli Personel Kanun taslaklarýna iliþkin Meslek
Odalarý, Sendikalar, Sivil Toplum Örgütleri ve Siyasi
Partiler tarafýndan Ýzmir'de ortaklaþa düzenlenen "Kamu
Reformu Aldatmacasýna Hayýr" Mitingine TMMOB
Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç katýlarak bir konuþ-
ma yaptý.

4Makina Mühendisleri Odasý'nýn Ýzmir'de "Ýþ Sosyal-
Kültürel Etkinlik ve Kongre Merkezi"nin "Ýþ Merkezi
Bölümünün" açýlýþýna TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný
Kaya Güvenç katýldý.

4Pir Sultan Abdal Kültür Derneði tarafýndan "Sivas
Katliamý'nýn 10.Yýlý Anma Etkinlikleri" nedeniyle düzenle-
nen plaket törenine TMMOB Genel Sekreteri M.Fikret
Özbilgin katýlarak TMMOB'ye verilen Aný Plaketi'ni aldý.

4Ankara Emek ve Demokrasi Platformu'nun Ulus
Heykel'i önünde gerçekleþtirdiði basýn açýklamasýna Genel
Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç katýldý.

4Türkiye Devrimci Ýþçi Sendikalarý
Konfederasyonu'nun düzenlemiþ olduðu I. Ulusal Sosyal
Politika Kongresi kapsamýnda yapýlan �Yaþam Boyu Sosyal
Koruma� çalýþtayýna  TMMOB Genel Sekreter Yardýmcýsý

Hakan Genç katýlarak TMMOB görüþlerini aktardý .

26 Ocak 2004

4Türk Tabipleri Birliði'nde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
Yönetmeliði'nin hukuksal açýdan deðerlendirilmesi ve dava
açýlmasý konusunda yapýlan toplantýya Türk-Ýþ, Disk, TTB
temsilcileri ile TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin
Aras, Hukuk Müþaviri Nurten Çaðlar Yakýþ katýldý.

27 Ocak 2004

4SHP Genel Baþkaný Murat Karayalçýn, MYK üyesi
Uður Celasun'la birlikte Yerel Yönetim seçimlerinde
yaþanan süreç ile ilgili bilgilendirme yapmak üzere
Birliðimizi ziyaret etti. Görüþmeye TMMOB Yönetim
Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, TMMOB Saymaný A.Betül
Uyar ve Genel Sekreterlik çalýþanlarý katýldýlar.

4TBMM'de CHP Grup Baþkanlýðý'nýn Kamu Yönetimi
Temel Kanunu'nun Genel Kurul'a sevkedilmesi sürecinde
yapýlacak eylemlilik hattýný görüþmek üzere, demokratik
kitle örgütlerini çaðrýlandýrdýðý toplantýya TMMOB
Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç ve TMMOB
Saymaný A.Betül Uyar katýldý. 

28 Ocak 2004

4TBMM'de CHP Grup Baþkanlýðý'nda Kamu Yönetimi
Temel Kanunu ile ilgili sürdürülen toplantýya TMMOB
Saymaný A.Betül Uyar katýldý. Toplantýda katýlýmcý
örgütler arasýndan TÜRK-ÝÞ, DÝSK, KESK, TTB ve
TMMOB'ninde içinde yer aldýðý eylemlilik hattý Yürütme
Kurulu oluþturulmasý kararý alýndý.

4Ankara Görme Engelliler Spor Klübü yöneticileri
Birliðimizi ziyaret ederek çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi ve
destek istedi. Görüþmeye TMMOB Yönetim Kurulu
Baþkaný Kaya Güvenç, Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin
ve Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç katýldý.

29 Ocak 2004

4Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý ile ilgili olarak
oluþturulan Yeknik Komite ilk toplantýsýný TMMOB�nde
yaptý. 6 Mart Mitingine kadar çalýþmalarýný sürdüren
Teknik Komite toplantýlarýna TMMOB adýna Sayman A.
Betül Uyar katýldý.

30 Ocak 2004

4Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý ile ilgili olarak
ortak eylem kararý alan 11 örgüt temsilcileri toplantýsý
TBMM�nde yapýldý. 

4Ankara Sosyal Demokrasi Koordinasyonu CHP
Ankara Büyükþehir Belediye Baþkan aday adayý Þükrü
Yalnýz Birliði ziyaret etti.
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03 Þubat 2004

4TRT-2 Gece Haberlerine telefonla katýlan Kaya
Güvenç Konya�da çöken Zümrüt Apartmanýyla ilgili
düþüncelerini aktardý.

05 Þubat 2004

4TBMM'de CHP Grup Baþkanlýðý'nda Kamu Yönetimi
Temel Kanunu ile ilgili oluþturulan eylemlilik hattý
Yürütme Kurulu toplantýsýna TMMOB Saymaný A.Betül
Uyar katýldý.

4TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç
Konya'da 11 katlý Zümrüt Apartmaný�nýn yýkýlmasý ile ilgili
TRT 2'de canlý yayýnlanan Ýþ Günü programýna katýldý.

06 Þubat 2004

4TBMM gündeminde olan Kamu Yönetimi Temel
Kanunu ile ilgili geliþmeler konusunda bilgilendirme yap-
mak ve yaþanan sürece iliþkin görüþ ve önerilerin deðer-
lendirileceði TMMOB ve Oda Baþkanlarý ortak toplantýsý
yapýldý. Toplantýya TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný
Kaya Güvenç, II.Baþkan Oðuz Gündoðdu, Yönetim Kurulu
Üyesi Remzi Sönmez, Genel Sekreterlik ve  Çevre
Mühendisleri Odasý, Elektrik Mühendisleri Odasý,  Harita
ve Kadastro Mühendisleri Odasý, Ýnþaat Mühendisleri
Odasý, Jeofizik Mühendisleri Odasý, Maden Mühendisleri
Odasý, Makine Mühendisleri Odasý, Meteoroloji
Mühendisleri Odasý, Mimarlar Odasý, Þehir Plancýlarý
Odasý Baþkanlarý ile Orman Mühendisleri Odasý temsilcisi
katýldý.

09 Þubat 2004

4TBMM'de görüþülmekte olan Kamu Yönetimi Temel
Kanunu'na karþý 12 Kuruluþun Baþkan düzeyinde temsil
edildiði ortak eylem programý TMMOB'de yapýlan basýn
toplantýsýnda TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya
Güvenç tarafýndan açýklandý.

10 Þubat 2004

4Hükümetin hazýrlayarak TBMM'ye sevk ettiði ve
Komisyonlardan geçip Meclis Genel Kurulu'nda görüþüle-
cek olan   Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý'nýn geri
çekilmesi için baþlatýlan eylemlilik çerçevesinde TBMM
Dikmen Kapýsý önünde yapýlan basýn açýklamasýna kitlesel
katýlým saðlandý. TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya
Güvenç tarafýndan yapýlan açýklama sonrasý Siyasi Parti
Gruplarý ve milletvekilleriyle görüþme yapýldý.

4Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç TÜRK-ÝÞ,
HAK-ÝÞ, DÝSK ve KESK Baþkanlarýyla birlikte Filistin
Büyükelçiliðini ziyaret etti.

11 Þubat 2004

4Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý'na iliþkin

yapýlacak çalýþmalarýn görüþülmesi amacýyla yapýlan
toplantýya TMMOB Saymaný A.Betül Uyar, Teknik
Görevli Murat Sümer ve Çevre Mühendisleri Odasý,
Elektrik Mühendisleri Odasý, Fizik Mühendisleri Odasý,
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý, Jeofizik
Mühendisleri Odasý, Jeoloji Mühendisleri Odasý ve Maden
Mühendisleri Odasý temsilcileri katýldý. 

43795 sayýlý "Bazý Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarýna
Unvan Verilmesi Hakkýnda Kanun" ile ilgili yapýlan toplan-
týya TMMOB Genel Sekreteri M.Fikret Özbilgin, Genel
Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç ve Elektrik Mühendisleri
Odasý, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý, Ýnþaat
Mühendisleri Odasý, Jeofizik Mühendisleri Odasý, Jeoloji
Mühendisleri Odasý, Makina Mühendisleri Odasý ve
Mimarlar Odasý temsilcileri katýldý.

4Kaya Güvenç Dicle Haber Ajansýnýn çaðrýsý üzerine,
haber merkezinde muhabirlerle güncel konular üzerine bir
söyleþi yaptý..

13 Þubat 2004

4TMMOB Yönetim Kurulu toplantýsý yapýldý.

14 Þubat 2004 

4TMMOB Petrol Mühendisleri Odasý Genel Kurulu
yapýldý. Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB   Yönetim
Kurulu Üyesi Sýtký Erduran'ýn görev aldýðý Genel Kurul
açýlýþýnda TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç
bir konuþma yaptý.

4Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý tarafýndan 13-15 Þubat
2004 tarihleri arasýnda Kýzýlcahamam�da yapýlan �Ýmar ve
Þehirleþme Kanunu Tasarýsý Taslaðý� atölye
çalýþmasýnaTMMOB II. Baþkaný Oðuz Gündoðdu, Sayman
A. Betül Uyar, Yönetim Kurulu Üyeleri Celal Beþiktepe, M.
Remzi Sönmez ve Çevre M.O., Elektrik M.O., Harita ve
Kadastro M.O., Ýnþaat M.O., Jeofizik M.O., Jeoloji M.O.,
Maden M.O., Mimarlar O., Peyzaj Mimarlarý O. ve Þehir
Plancýlarý Odasý temsilcileri katýldýlar.

17 Þubat 2004 

4Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarýsýna yönelik
yapýlan çalýþmalar kapsamýnda, yürütülen çalýþmalara
destek veren örgüt baþkanlarý toplantýsý yapýldý.

4Petrol-Ýþ tarafýndan TÜPRAÞ'ýn özelleþtirilmesine
iliþkin Özelleþtirme Yüksek Kurulu Kararýnýn iptali için
açýlacak dava ile ilgili olarak Ankara Bölge Ýdare
Mahkemesi önünde kitlesel olarak yapýlan basýn açýkla-
masýna TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç ve Genel Sekreter
M.Fikret Özbilgin, Elektrik, Kimya, Makine, Metalurji
Mühendisleri Odalarýmýzýn Baþkan ve Yöneticileri katýldý.
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18 Þubat 2004

4Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsýna karþý
yapýlan eylemler çerçevesinde TBMM Dikmen Kapýsý
önünde KESK Genel Baþkaný Sami Evren tarafýndan
yapýlan basýn açýklamasýna kitlesel katýlým saðlandý.

4Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý'nýn TBMM
Genel Kurulu'nda görüþülmesi nedeniyle TÜRK-ÝÞ tarafýn-
dan TBMM Dikmen Kapýsý önünde yapýlan basýn açýkla-
masýna TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç,
TMMOB Saymaný A.Betül Uyar ve Genel Sekreter
M.Fikret Özbilgin katýldý. Yapýlan açýklama sonrasý
TBMM'de Kanun Tasarýsýnýn görüþmeleri izlendi. 

4Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý�na karþý
yürütülecek faaliyetleri deðerlendirmek amacýyla Emek
Platformu Baþkanlarý toplantýsý yapýldý. Toplantýoya
TMMOB Baþkaný ve Saymaný katýldýlar. 

19 Þubat 2004

4Bergama Ovacýk Altýn Madeni Ýþletimi ve Son
Geliþmeler üzerine bir basýn toplantýsý düzenlendi.
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç tarafýn-
dan yapýlan basýn toplantýsýna TMMOB Yürütme Kurulu
Üyesi Necmi Ergin ve Genel Sekreterlik çalýþanlarý, Çevre
Mühendisleri Odasý, Jeoloji Mühendisleri Odasý ve Kimya
Mühendisleri Odalarýmýzýn Baþkanlarý ve Metalurji
Mühendisleri Odasý'nýn yöneticileri katýldý.

4Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý ile ilgili
sürecin deðerlendirilmesi gündemiyle 11 örgüt Baþkanýnýn
katýlýmýyla Türk-Ýþ'de yapýlan toplantýya TMMOB
Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç ve TMMOB
Saymaný A.Betül Uyar katýldý.

4Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý ile ilgili
sürecin deðerlendirilmesi gündemiyle, Türk-Ýþ�de yapýlan
Emek Platformu toplantýsýna TMMOB Yönetim Kurulu
Baþkaný Kaya Güvenç ve TMMOB Saymaný A.Betül Uyar
katýldý.

4Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nda yapýlan
"Ýþyeri Saðlýk Birimleri ve Ýþyeri Hekimlerinin Görevleri  ile
Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik"in 21.
maddesinde, iþyerlerinin iþ saðlýðý ve güvenliði açýsýndan
hangi risk grubuna gireceði ile ilgili kurulan "Risk Gruplarý
Komisyonu" toplantýsýna TMMOB adýna Kimya Yüksek
Mühendisi Müjdat Aydýn katýldý.

4Baþbakanlýk Ýnsan Haklarý Danýþma Kurulu toplantýsý-
na TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras katýldý.

4KESK tarafýndan Kýzýlay Postanesi önünde Kamu
Yönetimi Temel Kanununa iliþkin olarak yapýlan Basýn
Açýklamasýna TMMOB Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan
Genç katýldý.

20 Þubat 2004

4Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý tarafýndan 20-22 Þubat
2004 tarihleri arasýnda Bolu-Abant'ta yapýlan "Kentsel
Dönüþüm Yasasý Taslaðý" Atölye çalýþmasý'na TMMOB
Saymaný A.Betül Uyar, Yönetim Kurulu Üyeleri H.Ali
Ulusoy,  M.Remzi Sönmez ve Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odasý, Jeofizik Mühendisleri Odasý, Jeoloji
Mühendisleri Odasý, Makina Mühendisleri Odasý,
Mimarlar Odasý ve Þehir Plancýlarý Odasý Baþkan ve tem-
silcileri katýldý. 

4Ýstanbul Üniversitesi Stratejik Araþtýrmalar Merkezi
tarafýndan düzenlenen Kamu Yönetimi Temel Kanunu
Tasarýsý Sempozyumu 1.gün çalýþmalarý kapsamýnda yer
alan Panele  TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya
Güvenç konuþmacý olarak katýldý.

21 Þubat 2004

4TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Genel Kurulu
yapýldý. Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB Genel Sekreter
Yardýmcýsý Hakan Genç'in görev aldýðý Genel Kurul
açýlýþýnda TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç
bir konuþma yaptý. 

4TMMOB Maden Mühendisleri Odasý Genel Kurulu
yapýldý. Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB Yönetim Kurulu
Üyesi Hakký Atýl'ýn görev aldýðý Genel Kurul açýlýþýnda
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç bir
konuþma yaptý.

23 Þubat 2004

4Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý ile ilgili
sürecin deðerlendirilmesi gündemiyle TTB�nde yapýlan
Emek Platformu toplantýsýna TMMOB Yönetim Kurulu
Baþkaný Kaya Güvenç ve TMMOB Saymaný A.Betül Uyar
katýldý.

4TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç
TRT-1'de yayýnlanan konut konulu canlý yayýn "Susma
Konuþ" programýna katýldý

24 Þubat 2004

4Ýmar ve Þehirleþme Kanunu Tasarýsý Taslaðýna iliþkin
toplantý yapýldý. Toplantýya TMMOB Saymaný A.Betül
Uyar, Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Sönmez ve Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odasý, Ýnþaat Mühendisleri Odasý,
Jeofizik Mühendisleri Odasý, Jeoloji Mühendisleri Odasý
temsilcileri katýldý.

4Biyomühendislerin kaydolacaklarý Odanýn belirlenmesi
amacýyla TMMOB Yönetim Kurulu Kararý ile oluþturulan
Komisyon toplantýsý yapýldý. Toplantýya TMMOB Yürütme
Kurulu Üyesi Alaeddin Aras, Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir
Daðhan, Ali Nazmi Ozan, Gýda Mühendisleri Odasý ve
Kimya Mühendisleri Odasý temsilcileri katýldý.
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4Kamu Yönetimi temel Kanunu Tasarsýna karþý yapýla-
cak 6 Mart Mitingi ile ilgili olarak Tüm-Bel-sen�de yapýlan
Teknik Komite ve Tertip Komitesi toplantýsýna TMMOB
Saymaný A. Betül Uyar ve Teknik Görevli Murat Sümer
katýldý.

25 Þubat 2004

4KESK'in Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsýnýn
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geri çekilmesi istemiyle
Kýzýlay'da yapýlan kitlesel basýn açýklamasýna katýlým sað-
landý.

4TTB'de yapýlan Emek Platformu Baþkanlar Kurulu
toplantýsýna TMMOB Saymaný A.Betül Uyar ve TMMOB
Teknik Görevlisi Murat Sümer katýldý.

43795 sayýlý "Bazý Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarýna
Unvan Verilmesi Hakkýnda Kanun" ile ilgili Milli Eðitim
Bakanlýðý'nda 27.02.2004 günü yapýlacak toplantýya katýla-
cak Turan Pazarlý, Mustafa Çobanoðlu ve Prof.Dr. Alp
Esin'den oluþan TMMOB Heyeti toplantýsý yapýldý.

26 Þubat 2004

4Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsýna karþý KESK
tarafýndan yapýlan eylemler çerçevesinde TBMM Dikmen
Kapýsý önünde yapýlan Kitlesel Basýn açýklamasýna katýlým
saðlandý.

4Emek Platformu Teknik Komite toplantýsýna TMMOB
Saymaný A.Betül Uyar katýldý.

4TBMM'de görüþülmekte olan Kamu Yönetimi Temel
Kanunu Tasarýsý ve ekleri niteliðindeki diðer kanunlar ile
ilgili geliþmeler, eylemlilik süreci ve 6 Mart 2004 Cumartesi
günü Ankara'da merkezi olarak gerçekleþtirilecek
"Tasarýlarý Geri Çek" mitingi ile ilgili hazýrlýklarý görüþmek
üzere yapýlan Oda Yazman üyeleri toplantýsýna Sayman A.
Betül Uyar ve Genel Sekreter M. Fikret Özbilgin katýldýlar.

4Jeofizik Mühendisleri Odasý tarafýndan 26-28 Þubat
2004 tarihleri arasýnda düzenlenen TURKIOG 2004 3rd
Turkish International Oil&Gas Exhibition and
Caspian&Black Sea Oil and Gas Conference'na TMMOB
II.Baþkaný Oðuz Gündoðdu katýldý.

27 Þubat 2004

4Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nda mesleki
hizmetler kapsamýnda çalýþacak yabancýlarýn ve bunlarý

çalýþtýracak firmalarýn maðduriyetlerinin önlenebilmesi ile
ilgili olarak Çalýþma Genel Müdürü Cengiz Delibaþ ve
Bakanlýk yetkililerinin katýlýmý ile yapýlan toplantýya
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, Genel
Sekreter M.Fikret Özbilgin katýldý.

4Milli Eðitim Bakanlýðý�nda 3795 sayýlý �Bazý Lise, Okul
ve Fakülte Mezunlarýna Unvan Verilmesi hakkýnda
Kanun� uyarýnca çýkartýlmak istenen Yönetmelikle ilgili
yapýlan, toplantýya TMMOB adýna Elektrik Mühendisleri
Odasýndan Turan Pazarlý, Ýnþaat Mühendisleri Odasý�ndan
Mustafa Çobanoðlu ne Makina Mühendisleri Odasý�ndan
Ahmet Eniþ katýldý.

28 Þubat 2004

4TMMOB Tekstil Mühendisleri Odasý Genel Kurulu
yapýldý. Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB Ýzmir Ýl
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mehmet Güzel�in görev
aldýðý Genel Kurula Kaya Güvenç yazýlý bir mesaj iletti.

4TMMOB Fizik Mühendisleri Odasý Genel Kurulu
yapýldý. Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB Genel Sekreter
Yardýmcýsý Hakan Genç�in görev yaptýðý Genel Kurul�da
Kaya Güvenç bir konuþma yaptý.

4TMMOB Gýda Mühendisleri Odasý Genel Kurulu
yapýldý. Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB Yönetim Kurulu
Üyesi  Alaeddin Aras'ýn görev aldýðý Genel Kurul'da
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç ve Genel
Sekreter M. Fikret Özbilgin katýldý. TMMOB Baþkaný
Genel Kurul açýlýþýnda bir konuþma yaptý.

4TMMOB Metalurji Mühendisleri Odasý Genel Kurulu
yapýldý. Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB Yönetim Kurulu
Üyesi  Hakký Atýl'ýn görev aldýðý Genel Kurulun açýlýþýnda
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç bir
konuþma yaptý.

29 Þubat 2004

4TMMOB Yönetim Kurulu toplantýsý yapýldý.

4 Emek Platformu�nu oluþturan örgüt Baþkanlarýnýn
Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý M. Ali Þahin�i
ziyaretine Yönetim kurulu Baþkaný Kaya Güvenç katýldý.
karþýlýklý olarak Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsýyla
ilgili görüþ alýþveriþinde bulunuldu.



Ocak-Þubat-Mart 2004 / Sayý 34

42

Adana ÝKK:
- Þ.Urfa'da, katledilen Hasan Balýkçý'nýn 05 Aralýk 2003 ve 31
Aralýk 2003 tarihlerinde yapýlan duruþmalarýna katýlým sað-
landý.
Ankara ÝKK:
- 1-2 Kasým 2003 tarihlerinde AFSAD ile birlikte orman-
larýmýzýn yaðmalanmasýna karþý Yüksel Caddesi�nde Fotoðraf
Sergisi açýldý.
- 5 Kasým 2003 tarihinde TTB ve SES'in gerçekleþtirdiði basýn
açýklamasýna destek verildi.
- 22 Kasým 2003 tarihinde Ýstanbul'daki bombalý saldýrýlarý
kýnamak amacýyla Kýzýlay'da gerçekleþtirilen basýn açýklamasý-
na katýlým saðlandý.
- 8 Aralýk 2003 tarihinde Ankara Savaþ Karþýtý Platform'un
Ýstanbul'daki saldýrýlarla ilgili yaptýðý basýn açýklamasýna
katýlým saðlandý.
- 11 Aralýk 2003 tarihinde Kamu Yönetimi Temel Kanunu ile
ilgili olarak KESK tarafýndan Kýzýlay'da gerçekleþtirilen basýn
açýklamasýna katýlým saðlandý.

Ýstanbul ÝKK:
- 8 Kasým 2003 tarihinde Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu'nun
gerçekleþtirdiði oturma eylemine katýlým saðlandý.
- 11 Kasým 2003 tarihinde Yeni Ceza Ýnfaz Kanunu Tasarýsý ile
ilgili olarak Ýstanbul Tabip Odasý ve Ýnsan Haklarý Derneði ile
birlikte ortak basýn açýklamasý yapýldý.
- 15 Kasým 2003 tarihinde Sinagoglara yapýlan saldýrýlarla ilgili
basýn açýklamasý yapýldý.
- 19 Kasým 2003 tarihinde Yýldýz Teknik Üniversitesi
Oditoryumu'nda "YÖK ve Üniversite" konulu panel/forum
gerçekleþtirildi.
- 19 Kasým 2003 tarihinde Küresl Barýþ ve Adalet
Koalisyonu'nun gerçekleþtirdiði savaþa ve þiddete karþý
yürüyüþ eylemine destek verildi.
- 20 Kasým 2003 tarihinde Taksim ve Þiþli'deki bombalý
saldýrýlarý kýnayan bir basýn açýklamasý yapýldý.
- 22 Kasým 2003 tarihinde Taksim'de gerçekleþtirilen "Þiddete
ve Teröre Karþý Barýþ" mitingine katýlým saðlandý.
- 6 Aralýk 2003 tarihinde Lise Söyleþileri Deðerlendirme
Toplantýsý ve Kokteyli yapýldý.
- 10 Aralýk 2003 tarihinde Dünya Ýnsan Haklarý Günü
dolayýsýyla Ýstanbul Meslek Odalarý Koordinasyonu tarafýndan
yapýlan basýn açýklamasýna katýlýndý.
- 18 Þubat 2004 günü Kamu Yönetimi Temel Kanunu
Tasarýsýna karþý Ýstanbul'da Çaðlayan meydanýnda yapýlacak
miting hakkýnda basýný ve kamuoyunu bilgilendirmek amacýy-
la Türk-Ýþ, DÝSK, KESK, Ýstanbul Tabip Odasý ve Parti temsil-
cilerinin de bulunduðu bir basýn toplantýsý yapýldý. 
- 19 Þubat 2004 günü Aykut BARKA anýsýna ÝTÜ� de yapýlan
"Türkiye'nin iki ucunda depremsellik" konulu panele katýlým saðlandý. 
- 22 Þubat 2004 günü Çaðlayan Meydanýnda yapýlan "Sosyal
Devletin Tasfiyesine ve Kamu Yönetimi Temel Kanununa

Hayýr" mitingine "Sosyal Devletin Tasfiyesine ve Kamu
Yönetimi Temel Kanuna Hayýr", "Eþit, Parasýz, Bilimsel
Eðitim" pankartlarýyla 200'e yakýn üyeyle katýlým saðlandý.
- 27 Þubat 2004 günü Emek Platformu'nun 2001 yýlýnda
organize ettiði "IMF ve Ekonomik Kriz" ile ilgili yapýlan basýn
açýklamasý sonucunda 7. Asliye Ceza Mahkemesi 2911 sayýlý
kanun gereðince aralarýnda ÝKK Sekreteri Münür Aydýn'ýn da
bulunduðu 19 kiþinin 18 ay hapis ve 142.365.000.-TL ile ceza-
landýrýlmasýna karar vermesi üzerine, bu konuyla ilgili DÝSK
Genel Merkezi'nde basýn açýklamasý yapýldý. 
- 24 Þubat 2004 günü KESK Þubeler Platformunun Kamu
Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsýna karþý Þiþli Etfal Hastanesi
önünde  yapmýþ olduðu basýn açýklamasýna katýlým saðlandý.
- 26 Þubat 2004 günü KESK Þubeler Platformunun Kamu
Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsýna karþý Aksaray Metro
önünde  yapmýþ olduðu basýn açýklamasýna katýlým saðlandý.

Ýzmir ÝKK:
- 4 Aralýk 2003 tarihinde "Yeni Yasal Düzenlemeler ve
TMMOB" konulu panel gerçekleþtirildi. Panele TMMOB
Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç ve Yürütme Kurulu
Üyesi Alaeddin Aras ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet
Göçebe katýldýlar.
- DSÝ Genel Müdürlüðü özelinde AKP'nin kadrolaþmasýna
yönelik basýn açýklamasý yapýldý.
-Kamu Yönetimi Temel Kanunu Taslaðýna iliþkin meslek
odalarý, sendikalar, siyasi partiler tarafýndan 8 Ocak 2004 tar-
ihinde Bozyaka SSK Hastanesi ve 12 Ocak 2004 tarihinde
Hatay Bahçelievler Taþkýn Ýlköðretim Okulu'nda gerçekleþtir-
ilen "Ýþyerini Terketmeme" eylemlerine katýlým saðlandý.

Kýrklareli ÝKK:
- 9 Ocak 2004 tarihinde, Kýrklareli Demokrasi Platformu'nun
düzenlediði ve yerel seçimlere yönelik olarak ilin öznel
koþullarýnýn tartýþýldýðý deðerlendirme toplantýsýna katýlýndý.
- 17 Ocak 2004 tarihinde "Hava Kirliliði" konulu bir panel
düzenlendi.
- 29 Ocak 2004 tarihinde Kýrklareli Valiliði'nin çaðrýsý ile "Ýl
Mahalli Çevre Kurulu" toplantýsýna katýlýndý.

Mersin ÝKK:
- 13 Aralýk 2003 tarihinde orman arazileri ile ilgili Anayasa
deðiþikliklerini konu alan bir panel gerçekleþtirildi.

Van ÝKK:
- 14 Kasým 2003 tarihinde Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi ile
birlikte "Mühendislik ve Mimarlýkta Etik" konulu söyleþi
gerçekleþtirildi. Söyleþiye TMMOB II. Baþkaný Oðuz
Gündoðdu konuþmacý olarak katýldý.
- 24 Kasým 2003 tarihinde, Ýstanbul'da yaþanan bombalý
saldýrýlarý kýnamak amacýyla, KESK, Memur-Sen, Hak-Ýþ ve
Türk-Ýþ ile birlikte ortak basýn açýklamasý yapýldý.
- 23 Aralýk 2003 tarihinde Van Kültür Sarayý'nda TMMOB
Dayanýþma Konseri düzenlendi.

ÝKK GÜNCESÝ 
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TMMOB web sitesi yeniden yapýlandýrýlarak, hizmete
sunuldu. TMMOB web sayfalarý TMMOB etkinlikler-
ine, çalýþmalarýna, arþivlerine, kamuoyunun, Odalarýn,
Oda birimlerininin, araþtýrmacýlarýn internet üzerinden
ulaþmasýný saðlamak üzere tasarlandý. Geliþen web
teknolojileri çerçevesinde, GNU/GPL lisansýna tabi
Serbest Yazýlým araçlarý kullanýlarak hazýrlanan site içer-
iði, veri tabanýna yapýsýna aktarýlarak ile tüm bilgilerin
eriþilebilirliðinin artýrýlmasý hedeflenmiþtir.

TMMOB baþlýðý altýnda;
· TMMOB Hakkýnda
· Odalar
· Ýl Koordinasyon Kurullarý
· Basýn Duyurularý
· Diðer Örgütlerle Ortak Etkinlikler
· 50. Yýl
· TMMOB ve Oda Etkinlikleri
· TMMOB Arþivi
· Baðlantýlar

Yayýnlar baþlýðý altýnda;   

· TMMOB Bülteni
· Kitaplarýmýz   
TMMOB Kurullarý baþlýðý altýnda;
· Yönetim Kurulu
· Denetleme Kurulu
· Yüksek Onur Kurulu
· Danýþma Kurulu

TMMOB Tüzesi baþlýðý altýnda;
· Yasal Çerçeve
· Ana Yönetmelik
· Yönetmelikler

TMMOB Etkinlikleri yer almaktadýr.

TMMOB WEB SÝTESÝ YENÝDEN YAPILANDIRILDI 

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Sempozyumu Kitabý
Yayýnlandý. DÝSK - KESK - TMMOB - TTB tarafýndan
organize edilen sempozyumdaki sunuþlardan oluþan
kitap örgüt baþkanlarý tarafýndan ortak olarak imza-
lanan önsözle yayýnlandý. TMMOB yayýnlarýndan çýkan
kitap 7 000 adet basýlarak katýlýmcý örgütlere ve ortak
oluþturulan protokole daðýtýldý. 

Kitabýn önsözünde Kanun tasarýsýyla ilgili olarak
�Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý, ülkem-
izin uluslararasý sermayenin sýnýrsýz ve kuralsýz
egemenliðine teslim edilmesi sürecinde önemli bir
aþamadýr. Tasarýdaki demokrasi, katýlým, þeffaflýk,
bilgiye eriþim, vb. içi boþaltýlmýþ kavramlarýn, eðreti
duran genel doðrularýn arkasýnda, kamusal alanýn,
sosyal devletin tasfiyesi gizlenmeye çalýþýlmaktadýr.
Halkýn ve emekçilerin katýlým ve uygulamada
denetleme hakkýna iliþkin en küçük bir mekanizma
dahi bulunmamaktadýr. Yoksulluðun yaygýnlaþtýðý
ve derinleþtiði ülkemizde, toplumun temel
ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýný esas almasý gereken
kamu hizmeti ticari bir iþletmeye dönüþtürülmekte,
merkezi hükümetten yerel yönetimlere ve oradan
da özelleþtirilerek sermayeye devredilmesi hede-

flenmektedir. Ýnsanca yaþamýn, eðitimin, saðlýðýn, sosyal
güvenliðin bir hak olduðu ve devletin görevinin bütün yurt-
taþlarýn bu haklardan parasýz, sürekli ve eþit olarak yarar-
lanmasýný saðlamak olduðu unutturulmak istenmektedir.
Kamu hizmetinin tasfiye sürecinde çalýþanlar da, önce
sözleþmeli statüye geçirilerek, ayný tasfiye sürecine sokul-
maktadýr. Keyfiyete, güvencesizliðe, kuralsýzlýða ve örgütsü-
zlüðe açýk bir istihdam modeli öngörülmektedir. Kamu,

denetim iþlevinden vazgeçerek, teftiþ
kurullarýný laðvetmektedir. Sayýþtay denetimi
ise, dýþ denetim için yeterli yapýlanma içinde
bulunmamaktadýr. Hükümet, bu düzenlem-
eye eklemlemeyi düþündüðü kamu personeli,
yerel yönetimler, imar ve belediye gelirleri
düzenlemesiyle birlikte, kamusal alaný
bütünüyle tasfiye ederek; ülkemizi küresel ser-
mayeye ve sömürge koþullarýna teslim etmek-
tedir.� denilmekte. 

Kanun Taslaðý hakkýnda bilgilendirici
olduðunu düþündüðümüz kitabý, Oda
Birimlerimiz ve Ýl Koordinasyon
Kurullarýmýz vasýtasýyla edinebilirsiniz.
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