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TMMOB Yönetim Kurulu’ndan
20 Mart 2004 tarihli Yönetim Kurulu
toplantýsýnda;
8 Taþýnmaz kültür varlýðý olarak kabul edilen Zeugma
Mozaikleri'nin, Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan
Haziran ayýnda Ýstanbul'da yapýlacak olan NATO
toplantýsý için sergilenmek üzere Topkapý Müzesi'ne
nakledilmesine karþý TMMOB olarak ya da diðer
meslek ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte dava
açýlmasý ve açýlan ya da açýlacak davalara müdahil
olunmasý için Gaziantep Ýl Koordinasyon Kurulu
Sekreterliði'ne yetki verilmesine,
8Balýkesir Belediyesi tarafýndan alýnan "yeþil alanlarýn
yapýlaþmaya açýlmasý" kararýna karþý dava açýlmasýna,

03 Nisan 2004 tarihli Yönetim Kurulu
toplantýsýnda;
8TMMOB 38. Olaðan Genel Kurulu'nun çoðunluklu
olarak 20-21-22 Mayýs 2004 tarihinde Saat 10:00'da
TMMOB'nde (Atatürk Bulvarý No:131 Kat:9 BakanlýklarAnkara), bu toplantýda çoðunluk saðlanamadýðý
takdirde Genel Kurulun 27-28-29 Mayýs 2004 tarihlerinde Saat 09:00'da DSÝ Toplantý Salonu'nda çoðunluk aranmaksýzýn toplanmasýna; seçimlerin çoðunluk
saðlandýðý takdirde 23 Mayýs 2004, çoðunluk aranmaksýzýn 30 Mayýs 2004 Pazar günü Saat 09:00-17:00 arasýnda TMMOB Mimarlar Odasý Binasýnda yapýlmasýna ,
8 1 Mayýs'ýn ülke düzeyinde kutlanabilmesi için bu

doðrultuda yapýlacak miting, basýn açýklamasý v.b.
etkinliklerde yer almaya, baðlý birimlerimizin ve üyelerimizin katýlýmlarýnýn saðlanmasý için gerekli çalýþmalarýn yapýlmasýna

18 Nisan 2004 tarihli Yönetim Kurulu
toplantýsýnda;
8Bergama- Ovacýk Altýn Ýþletmesi Giriþimi Konusunda
TÜBÝTAK - YDABÇAÐ Uzmanlar Komisyonu Raporunun
Eleþtirisi" adlý kitabý nedeniyle, Newmont (Normandy)
Madencilik A.Þ. tarafýndan Jeoloji Mühendisleri Odasý
aleyhine açýlan tazminat davasýnýn,
- TMMOB'nin söz konusu iþletme ile ilgili olarak, yargý
kararlarýna uyulmasý ve yöre halkýnýn çýkarlarýnýn
korunmasý taleplerine ve iþletmenin çevre açýsýndan
risk taþýmasý nedeniyle kamu yararýna uygun olmadýðý
görüþlerine karþý bir içerikte bulunmasý,
- TMMOB'nin ve Odalarýnýn kendi uzmanlýk alanlarýndaki geliþmeleri kamu yararý açýsýndan sorgulama,
kamuoyuna açýklama hak ve yükümlülüðünün davacý
þirket tarafýndan tartýþmaya açýlmasý nedeniyle
TMMOB'ne yönelik bir müdahale niteliði taþýmasý,
- TMMOB'nin örgütsel bütünlüðünü tartýþmaya yönelik
bir giriþim olmasý,
nedenleriyle, davaya müdahil olunmasýna oybirliðiyle,

karar verilmiþtir.
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ODALARIMIZIN GENEL KURUL SONUÇLARI
Bültenimizin basým tarihi itibarýyla Orman Mühendisleri Odasý dýþýndaki 22 Odamýzýn Genel
Kurullarý tamamlanmýþtýr. Görev daðýlýmýný yapmýþ olan odalarýmýzýn Kurullarýnýn listelerini,
henüz görev daðýlýmýný yapmamýþ olan Odalarýmýzýn seçim sonuçlarýný
aþaðýda sizlere sunuyoruz.*

ELEKTRÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI
TMMOB Yürütme Kurulu üyesi Alaeddin Aras'ýn
gözlemci olarak katýldýðý Genel Kurul, 16-17-18 Nisan
2004 tarihlerinde, TODAÝ Toplantý salonu’nda gerçekleþtirildi.
Elektrik Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu
Kemal B. Ulusaler
Mehmet Turgut
M. Sýtký Çiðdem
Hüseyin Önder
Cem Kükey
Medet Þir
Volkan Gürcan
Elektrik Mühendisleri Odasý Onur Kurulu
Olgun Sakarya
Mustafa Demirören
Ahmet T. Uzunkaya
E. Sabri Aksüt
Seyit Ali Gürsoy
Ekeltrik Mühendisleri Odasý Denetleme Kurulu
Metin Telatar
Hasan Azar
Gýyasi Güngör
Mustafa Kurt
Hüseyin Özdemiroðlu
Azim Þahin
Sevil Bulutlar
TMMOB Yönetim Kurulu Adayý
Hüseyin Yeþil
Haþim Aydýncak
Olgun Yurt
TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý
Sýrdaþ Karaboða

TMMOB Denetleme Kurulu Adayý
Mustafa Özdemir

GEMÝ MAKÝNALARI ÝÞLETMELERÝ
MÜHENDÝSLERÝ ODASI
TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Göçebe’nin
gözlemci olarak katýldýðý Genel Kurul, 13-14 Nisan 2004
tarihlerinde, Ýstanbul-Kadýköy Gündüz Aybay Denizcilik
Müzesi Toplantý Salonu’nda gerçekleþtirildi.
Gemi Mak. Ýþlet. Müh. Odasý Yönetim Kurulu
Süleyman Savaþ
Feramuz Aþkýn
Muammer Yaðýz
Ali Kuþoðlu
Ýsmail Deha Er
Hakan Tuna
Cengiz Deniz

Baþkan
II. Baþkan
Yazman Üye
Sayman Üye
Üye
Üye
Üye

Gemi Mak. Ýþlet. Müh. Odasý Onur Kurulu
Habib Kalkan
Fahrettin Küçükþahin
Gökçen Seven
Erdoðan Sütunç
Osman Þahin
Gemi Mak. Ýþlet. Müh. Odasý Denetleme Kurulu
Atilla Çiftçigüzeli
Vedat Savaþ
Süleyman Taþkýn
TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý
Hakan Günay
Erdal Angýlý
Nihat Aslan

*Yönetmeliðimiz gereði TMMOB Yönetim ve Yüksek Onur Kurulu adaylarýnýn TMMOB Delegesi olmasý gerektiðinden,
bu koþulu yerine getirmeyen adaylarýn isimlerine yer verilmemiþtir. Görev daðýlýmýný yapmýþ olan Odalarýmýz kurullarý daðýlým
esasýna göre, henüz görev daðýlýmý yapmamýþ olan odalarýmýzýn mazbatalarý elimize ulaþanlarýnýn kurullarý mazbata sýralamasýna göre, mazbatasýný henüz almamýþ olan Odalarýmýzýn kurullarý liste sýralamalarýna göre verilmiþtir.
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TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý

Ýç Mimarlar Odasý Yönetim Kurulu

Suay Umut

Durul Onaran
Yaþan Yigeno
Þaha Ýzgi
Pýnar Erdil
Hicran Özalp
Feyyaz Ataç
Cem Artantaþ

TMMOB Denetleme Kurulu Adayý
Ersoy Erdem

HARÝTA VE KADASTRO
MÜHENDÝSLERÝ ODASI
TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Sýtký Erduran'ýn
gözlemci olarak katýldýðý Genel Kurul 16-17-18 Nisan 2004
tarihlerinde, Akar International Hotel Toplantý Salonu’nda
gerçekleþtirildi.
Harita ve Kadastro Müh. Odasý Yönetim Kurulu
Sebahat Yýldýz
Atilla Karaçelebi
Hakan Güngör
Ertðrul Candaþ
Hüseyin Ülkü
A. Fahri Özten
Cengiz Daðdelen
Harita ve Kadastro Müh. Odasý Onur Kurulu
M. Tevfik Özlüdemir
M. Nevzat Düzaðaç
Hüseyin Kanbolat
Zeynel Abidin Öztürk
S. Selçuk Savcý

Sacit Atis
Gürkan Kasýmhocaoðlu
H. Tahsin Çelebi
Turgut Kaçar
Levent Tümer
Ýç Mimarlar Odasý Denetleme Kurulu
Nilgün Çarkacý
Mesut Çelik
Kaan Çaðýrman
TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý
B. Burak Kaptan
Iþýk Örsel
Nilgün Çarkacý
TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý
Turgut Kaçar

Harita ve Kadastro Müh.Odasý Denetleme Kurulu

TMMOB Denetleme Kurulu Adayý

Hayriye Þendiç
Zuhal Akyüzlü
Yusuf Ziya Demir
Oktay Gazioðlu
Pelin Tekinsoy
M. Adem Þentürk
Ayhan Yüeksekkaya

Hasan Tahsin Çelebi

TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý

JEOFÝZÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI
TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Ali Rýza Tanrýverdi'nin
gözlemci olarak katýldýðý Genel Kurul, 10-11 Nisan 2004
tarihlerinde, Yýlmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleþtirildi.
Jeofizik Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu

Orhan Kasap

A. Uður Gönülalan
Ýmam Çelik
Orhan Güreli
Salih Karakýsa
Berkan Ecevitoðlu
Ahmet Aytünür
Burcu Gündoðdu

TMMOB Denetleme Kurulu Adayý

Jeofizik Mühendisleri Odasý Onur Kurulu

Hasan Doðan

Rüçhan Yýlmaz
Ersin Çevikayak
Çetin Koçak
Vasfi Pektaþ
M. Ali Ak

Nail Güler
Reþat Ünal
Zeki Karahan
TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý

ÝÇ MÝMARLAR ODASI
TMMOB Yönetim Kurulu Yedek üyesi Osman
Balaban'ýn gözlemci olarak katýldýðý Genel Kurul, 10-11
Nisan 2004 tarihlerinde, Petrol Ýþ Ankara Þube Toplantý
Salonu’nda gerçekleþtirildi.
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Ýç Mimarlar Odasý Onur Kurulu

Baþkan
II. Baþkan
Yazman
Sayman
Üye
Üye
Üye
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Jeofizik Mühendisleri Odasý Denetleme Kurulu

TMMOB Yüksek Onur Kurulu

Altan M. Ýçerler
Seyfullah Tufan
M. Tankut Kýlýnç

Mustafa Asar

TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý
Oðuz Gündoðdu
Melih Baki
Þevket Demirbaþ
TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý
Mustafa Cevher
TMMOB Denetleme Kurulu Adayý
Cemal Kaya

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI
TMMOB II.Baþkaný Oðuz Gündoðdu’nun gözlemci
olarak katýldýðý Genel Kurul, 17-18 Nisan 2004 tarihlerinde, Metropol Sinemasý’nda gerçekleþtirildi.
Makina Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu
Emin Koramaz
S. Melih Þahin
Ali Ekber Çakar
Ahmet Eniþ
Elif Öztürk
Tahsin Akbaba
Haydar Þahin
Makina Mühendisleri Odasý Onur Kurulu
Arife Kurtoðlu
Ýlter Çelik
Zafer Ýlker
Hasan Durak
Zeki Arslan

TMMOB Denetleme Kurulu
Kirami Kýlýnç

METEOROLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ
ODASI
TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Kadir Daðhan'ýn
gözlemci olarak katýldýðý Genel Kurul, 10-11 Nisan 2004
tarihlerinde, Ýnþaat Mühendisleri Odasý Toplantý
Salonu’nda gerçekleþtirildi.
Meteoroloji Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu
Mustafa Diren
Ahmet Taþpýnar
A. Erhan Angý
Hayrettin Akoðlu
Hasan Aksu

Baþkan
II. Baþkan
Yazman
Sayman
Üye

Meteoroloji Mühendisleri Odasý Onur Kurulu
Adnan Baþaran
Seyfettin Aydýn
Serkan Tepe
Cem Dalgün
Uður Þirin
Meteoroloji Müh. Odasý Denetleme Kurulu
Cüneyt Geçer
Yüksel Malkoç
Bilal Bektaþoðlu
TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý
Ýsmail Küçük
Mustafa Diren
A. Erhan Angý

Makina Mühendisleri Odasý Denetleme Kurulu

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý

Selahattin Alsancak
Yýldýrým Çakar
Metin Yücel
Murtaza Ergen
Servet Tetik
Selçuk Sümer
Halil Köybaþý
Hasan Esen
Nejet Ulukurtlar
Nizamettin Durakoðlu
Fikret Ekici

Adem Taþçý

TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý
Mehmet Soðancý
Elif Öztürk
S. Melih Þahin

TMMOB Denetleme Kurulu Adayý
A. Deniz Özdemir

MÝMARLAR ODASI
TMMOB Yönetim Kurulu üyesi M. Remzi Sönmez'in
gözlemci olarak katýldýðý Genel Kurul, 16-17-18 Nisan 2004
tarihlerinde, DSÝ Toplantý Salonu’nda gerçekleþtirildi.
Mimarlar Odasý Yönetim Kurulu
Fatih Söyler
Necip Mutlu
Bülend Tuna
Aysel Çetinsoy
Oktay Ekinci
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Erkan Karakaya
Ý. Can Diril
Mimarlar Odasý Onur Kurulu Üyeleri
E. Betül Gemalmaz Dikici
Ali Ekinci
Mustafa Ulusoy
Recep Esengil
Kamuran Sami
Mimarlar Odasý Denetleme Kurulu Üyeleri
Süleyman Birdal
H. Barbaros Toz
Aykut Akýncý
Engön Timurcan
Hilal Savcý
Raþit Gökçeli
Maide Gülay
TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý
M. Sabri Orcan
Saltuk Yüceer
TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý

Ayþegül Oruçkaptan
Rahime Tunçtan Akbaþ
Arzu Dolanay
Gaye Çulcuoðlu
Birsen Baltacý
Senem Gökçe Okulu
Özgür Yerli
Peyzaj Mimarlarý Odasý Onur Kurulu
Engin Nurlu
Meltem Özayas
Veli Ortaçeþme
Nurcihan Ergüleci
Muzaffer Yücel
Peyzaj Mimarlarý Odasý Denetleme Kurulu
Safa Het
Ali Rýza Karagüzel
M. Akif Çalýþkan
Ayþin Tümer
Alpay Týrýl
TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý

TMMOB Denetleme Kurulu Adayý

A. Betül Uyar
Rahime Tunçtan Akbaþ
Songül Top

Kazým Özcan

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý

PEYZAJ MÝMARLARI ODASI

Halim Perçin

TMMOB Yürütme Kurulu üyesi Necmi Engin'in
gözlemci olarak katýldýðý Genel Kurul, 17-18 Nisan 2004
tarihlerinde, Petrol-Ýþ Ankara Þube Toplantý Salonu’nda
gerçekleþtirildi.
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Peyzaj Mimarlarý Odasý Yönetim Kurulu

TMMOB Denetleme Kurulu Adayý
Oya Akkan
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ODA GENEL KURULLARI
SONUÇ BÝLDÝRGELERÝ
Genel Kurullarýný tamamlayarak bir sonuç bildirgesi yayýnlamýþ ve Birliðimize iletmiþ olan
Odalarýmýzýn Genel Kurul Sonuç Bildirgelerini aþaðýda sizlere ulaþtýrýyoruz.
TMMOB ÇEVRE MÜHENDÝSLERÝ
ODASI 7.OLAÐAN GENEL KURULU
SONUÇ BÝLDÝRGESÝ
Bugün, Dünyamýz ve Türkiye karanlýk bir dönemin
içinden geçmektedir.
Dünyayý kendilerine sýnýrsýz bir pazar haline getirmek
isteyen emperyalist güçler; baþta Ortadoðu olmak üzere
dünyanýn deðiþik coðrafyalarýnda, insaný ve geleceðimizi
yok etme çabalarýna iþgallerle, kitlesel katliamlarla devam
etmektedirler.
Bu küresel paylaþým savaþlarýnýn ortasýnda yer alan ve
açlýðýn, yoksulluðun, iþsizliðin ve toplumsal yozlaþmanýn
can yakýcý bir biçimde yaþandýðý ülkemiz ise; IMF ve Dünya
Bankasý politikalarýndan, (GATS) Hizmet Ticareti-Genel
Anlaþmasý gibi uluslararasý anlaþmalardan, Avrupa Birliði
uyum sürecinden nasibini almaktadýr.
Dünya Bankasý politikalarýnýn bir parçasý olan, "Kamu
Yönetimi Reformu" adý altýndaki devletin yeniden
örgütlenmesi çalýþmalarý, yani kurumsal hizmetlerin ticarileþtirilmesi ise; altyapý hizmetlerini, dolayýsýyla doðrudan
çevre mühendisliði mesleðini ve meslektaþlarýmýzý olumsuz
yönde etkilemektedir.
Bu genel politika süreçleri, ülkemizde çevre alanýný da
tüccar zihniyetiyle sermayenin hizmetine sunmakta, çevre
alanýna iliþkin politika yoksunluðu ve yasal karmaþa ile
kamusal denetim ve yaptýrým eksikliðinin sonuçlarý
karþýmýza; Çevre ve Orman Bakanlýklarýnýn birleþtirilmesi,
doðal kaynaklarýmýzýn uluslararasý maden tekellerinin
insafýna býrakýlmasý, orman alanlarýmýzýn ve sit alanlarýmýzýn yaðmasý, "mobil santrallerin" hukuka raðmen
iþletilmeye alýnmasý olarak çýkmaktadýr.
Yaþanan bu karanlýk tablonun karþýsýnda Çevre
Mühendisleri Odasý, bilim ve emek ekseninde kamu
yararýný savunmaya devam edecektir.
28 Mart Yerel Yönetim Seçimlerinin belirsizliðinde ve
Yerel Yönetimler Yasa Tasarýsý ile çevre mevzuatýndaki

düzenlemelerin karmaþasýnda, yeni ve zorlu bir çalýþma
dönemine baþlayacak olan Çevre Mühendisleri Odasý,
kuruluþunun 12. yýlýnda da;
Yaþanabilir Bir Dünya,
Aydýnlýk Bir Türkiye yolunda
Ýnsana, doðaya ve geleceðine sahip çýkarak yoluna
devam etmekte inançlý ve kararlýdýr.
TÜM KADINLARA DAYANIÞMA DUYGULARIMIZI ÝLETÝYORUZ!
Hepinizin bildiði gibi, eski DSI Genel Müdürü Veysel
Eroðlu 29 Kasým 2003 tarihinde talihsiz bir açýklama yapmýþtý. DSÝ'de açýlacak personel alým sýnavýnda kadýn
mühendisleri istihdam etmeyeceðini dile getiren Eroðlu
açýklamasýnda; "DSÝ'nin iþ yapmasý lazým, hanýmlarýn sýkýntýsý ile mi uðraþacaðýz... Kaçmak isterler, yalvarýp yakarýp
rapor alýrlar... haa bu iþi yapacak haným yok mudur? Vardýr,
bir bakýma kadýnlýktan uzaklaþmýþlardýr, erkekleþmiþlerdir."
demiþti.
Kendisi de inþaat mühendisi olan Veysel Eroðlu, Ýnþaat
Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu tarafýndan Onur
Kurulu'na sevk edilmiþtir.
8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nün arifesinde geçen,
Çevre Mühendisleri Odasý 7. Olaðan Genel Kurulu'ndan,
cinsiyet ayrýmcýlýðý ve insan haklarý ihlali yapan Veysel
Eroðlu' na ve diðer tüm çaðdýþý yaklaþýmlara bir kez daha
seslenmek istiyoruz.
Kadýn çevre mühendisleri; kadýn titizliði, kadýn estetiði,
kadýn bilgisi ve kadýn emeðiyle kadýn mühendisler olarak
çalýþmaya devam edeceklerdir.
Kadýn çevre mühendisi meslektaþlarýmýzýn ve tüm
kadýnlarýn Dünya Kadýnlar Günü'nü kutluyor, insanca ve
eþitlikçi yaþam mücadelelerinde dayanýþma duygularýmýzý
iletmek istiyoruz.
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU
OLSUN!
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TMMOB ELEKTRÝK MÜHENDÝSLERÝ
ODASI 39.GENEL KURULU
SONUÇ BÝLDÝRGESÝ
EMO 39. GENEL KURULU OLARAK BÝR KEZ
DAHA HAYKIRIYORUZ:
ÜLKEMÝZÝN
ENERJÝ-TELEKOMÜNÝKASYONBÝLÝÞÝM ALTYAPILARI SATILAMAZ! KAMU ÖZEL
ÞÝRKET, YURTTAÞ MÜÞTERÝ DEÐÝLDÝR!
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý (EMO), 39.
Olaðan Genel Kurulu'nu "Ülkemize, Mesleðimize,
Geleceðimize ve Onurumuza" sahip çýkma kararlýlýðýný bir
kez daha vurgulayarak gerçekleþtirdi. 16-17 Nisan'da
Ankara'da TODAÝE Konferans Salonunda toplanan Genel
Kurulumuzda Odamýzda son iki yýlda yürütülen çalýþmalarý,
dünyadaki ve ülkemizdeki geliþmeleri ve bu geliþmelerin
mesleðimiz, meslektaþlarýmýz, ülkemiz ve halkýmýz
üzerindeki etkilerini deðerlendirerek geleceðe iliþkin politikalarýný oluþturdu. 18 Nisan'da yapacaðýmýz seçimlerle de
yeni dönemde görev alacak yöneticilerimizin seçimi ile
Genel Kurul Sürecimiz tamamlanmýþ olacaktýr. Daha
güçlü, daha örgütlü bir Oda, üreten, sanayileþen, hakça
bölüþen, demokratik bir Türkiye için çalýþmalarýmýzý ve
mücadelemizi sürdüreceðiz.
EMO, bu genel kurulunu 50.yýlýna varmýþ olmanýn
gururu ile yapmaktadýr. Bu 50 yýllýk süreç ne yazýk ki askeri
darbeler, sað siyasi iktidarlar altýndaki siyasi çatýþma ortamlarý, baskýlar ve yasaklamalar ortamýnda kýsýrlaþan ülkemiz
demokrasisi ve örgütlenme kýsýtlýlýklarý altýnda geçirilmiþtir.
Bütün bu olumsuzluklar içerisinde bile EMO, özellikle
1970'lerden bu yana, ülkemizin kalkýnma ve sanayileþmesinde bilim ve teknoloji politikalarýnýn önemine
vurgu yapan, kamu yararý ve adil paylaþýmdan yana yurtsever, toplumcu bir çizgiyi savunan çalýþma ve mücadelesini sürdüre gelmiþtir. Bütün bu süreç içerisinde söylediklerinin haklýlýðý ve doðruluðu ilerleyen zaman dilimlerinde
defalarca kanýtlanmýþtýr.
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yana, üretimi, yatýrýmý, kalkýnmayý, bilimi, teknolojiyi,
demokrasiyi, ülke potansiyelini harekete geçirmeyi eksenine koyan EMEK PROGRAMI'ný yaþama geçirmektedir"
diyen Odamýz ve benzeri tüm demokrasi güçlerinin sesine
kulaklarýný týkadýlar. ABD ve müttefiklerinin dünya
ölçeðinde hegomanyasýný pekiþtirmek, dünyayý yeniden
paylaþmak ve düzenlemek, enerji kaynaklarý ve iletim hatlarýný denetimleri altýna almak için dünyada ve bölgemizde
estirdikleri terör, iþgal ve katliamlara kayýtsýz kaldýlar.
Ülkemizin küresel sermayeye entegrasyonunu saðlamak
adýna, tüm kamusal hizmetleri, yeraltý ve yerüstü zenginliklerimizi, kamu kaynaklarýmýzý, ulusal tesislerimizi çok uluslu þirketlere yeni rant alanlarý olarak sunan birçok yasa
çýkardýlar, birçok yasada da köklü deðiþiklikler yaptýlar.
Bizleri üretimden,yaþamýmýzý ve geleceðimizi planlama
süreçlerinden koparýyorlar.
Halkýmýzýn ve mühendislerin her çivisine emeðini ve
bilgisini koyduðu, öz deðerlerimiz olan altyapý kuruluþlarý
birer birer satýlmakta, kamu özel þirkete, yurttaþ müþteriye
dönüþtürülmeye çalýþýlmaktadýr.
Elektrik Mühendisleri Odasý 39. Olaðan Genel Kurulu,
bu politikalardan sorumlu yetkililere ve politikalarýn maðduru kamuoyuna bir kez daha seslenmektedir:
"Ülke altyapýsýnýn, yerüstü ve yeraltý kaynaklarýmýzýn
satýþýndan vazgeçilmelidir. Bu deðerler babanýzýn malý deðil
tüm halkýn alýnteriyle oluþturulmuþ kuruluþlardýr.
"Verimliliðin mülkiyetle ilgili olduðu safsatadýr.
Özelleþtirmenin gerekçesi olarak sunulan verimlilik,
hizmette kalite ve fiyatlarda ucuzluk dünyada iflas etmiþtir.
"Kapitalist küreselleþmenin dünya çapýnda yarattýðý
korkunç yoksulluk ve eþitsizlik, neoliberalizmin sözcüleri
tarafýndan bile kabul edilmektedir. Ülke altyapýsýnýn satýþý,
mevcut olan iþsizlik ve yoksulluðu daha da arttýracaktýr.
"Küresel egemenler, tüm dünyayý kendi çýkarlarýna göre
yeniden tasarlamaya çalýþmaktadýrlar. Enerji, iletiþim ve su
kaynaklarýnýn kontroluna dayanan vahþi paylaþým savaþýnda ülkemizin yeri Afganistan, Irak, Filistin halklarýnýn
katillerinin yaný deðildir.

Yine yakýn dönemlerde görev yapan tüm siyasal iktidarlar da emperyalist güçlerin, IMF ve Dünya Bankasý politikalarýnýn tavizsiz savunucusu ve uygulayýcýsý oldular.
Muhalefette iken halka verdikleri sözleri unuttular. Üretim
ekonomisi yerine, rant ve borç ekonomisini esas aldýlar.
Kamu bankalarýnýn ve halkýmýzýn tasarruflarýnýn hortumlanmasýna çanak tuttular. Bütçelerde yatýrýma, istihdama,
çalýþanlara, eðitime, saðlýða, sosyal güvenliðe ve diðer
toplumsal hizmetlere ayýrdýklarý payý her geçen gün azalttýlar. Demokratik oluþumlarýn hak arama çabalarýný antidemokratik uygulamalarla bastýrmaya çalýþtýlar.

"Son 20 yýla damgasýný vuran özelleþtirme politikalarýnýn sonuçlarý bu kadar ortada iken, üretim santralleri ve daðýtým þebekelerinin hýzla özelleþtirileceðine dair
bakanlýk politikalarý terkedilmelidir. Ulusal kaynaklarýmýzý
öne çýkaran, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarýmýzý
devreye sokan bir üretim politikasý izlenmelidir. Enerji sektörünün tahrip edilen kamusal alt yapýsý yeniden oluþturulmalý, bakanlýk ve baðlý kuruluþlarýnýn merkezi bir plânlama
içerisinde koordinasyonu yeniden saðlanmalýdýr.

"Ýþsizliðin, yoksulluðun, yolsuzluðun, krizlerin, ülkemizin içerisinde bulunduðu olumsuz koþullarýn sorumlusu
yýllardýr uygulanan IMF politikalarýdýr, çözüm emekten

"Türk Telekom gibi ülkemizin en karlý kuruluþlarýndan
biri olan, her bölgeye hizmet saðlayan, teknolojik
altyapýmýzý geliþtiren stratejik bir kuruluþun satýþýndan
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vazgeçilmelidir. Bilgi toplumundan bahsederken, enformasyon, biliþim altyapýsýný uluslararasý tekellere devretmek
ülkemizin bu alanda sömürge olmasýna yol açacaktýr.

TMMOB içerisinde de baðlý odalar ile ortak dil ve ortak
aklýn geliþtirilmesinde öncü olacaktýr.

"Hükümet tarafýndan alelacele Meclis'ten çýkarýlmaya
çalýþýlan Kamu Yönetimi Yasa Tasarýsý geri çekilmelidir.
Kamu yönetiminin köklü bir reforma tabi tutulmasý, bu
konuda bir dizi yasa deðiþikliðine gidilmesi konusunda
hiçbir kuþkumuz bulunmamaktadýr. Ancak bu tasarý, sosyal
devlet yerine düzenleyici devleti, yurttaþ yerine müþteriyi,
hak yerine sadakayý getirmekte, kamu çalýþanlarýný tasfiyeye yönelmektedir. Yerelleþtirme adý altýnda kamu hizmetleri piyasaya devredilmektedir.

Yaþasýn 50.yýlýnýn gururunu yaþayan EMO Örgütlülüðü

"Ülke ekonomisinin sözde özerk, gerçekte uluslararasý
tekeller ve piyasaya baðýmlý, yönetmelikleri bile yabancý
dilden çeviri üst kurullar tarafýndan yönetilmesine son verilmelidir.
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý, dün olduðu gibi
yarýn da, ülkemizin geliþmesinde ve çaðdaþlaþmasýnda
uygulanacak programlarýn IMF ve Dünya Bankasý gibi
kuruluþlarýn direktiflerine göre deðil, kendi gücümüze ve
doðal kaynaklarýmýza dayalý üretim ekonomisi ve sanayileþmeden yana kalkýnma stratejilerini bilim ve teknoloji
temeline oturtan bir politikayla yürütülmesinin takipçiliðini yapmaya devam edecektir.
Emperyalistlerin Büyük Orta Doðu Projesine yamanmanýn rüzgarýný da arkasýna alan gerici güçlerin,
Cumhuriyetin 84 yýllýk kazanýmlarýnýn yaný sýra emekdemokrasi güçlerinin aðýr bedeller ödeyerek kazandýðý
demokratik hak ve örgütlenmelere yönelteceði sinsi
saldýrýlarýn yoðunlaþacaðý günlere giriyoruz. Bunlara karþý
verilecek mücadelenin zirvede-daralan-kolayca kýrýlacak
kahramanlýk mücadeleleri yerine bütün emektendemokrasiden-baðýmsýzlýktan yana güçlerin dayanýþmasýna,
ortak, akýllý mücadelesine dayanan bir hat izlemesi her
zamankinden büyük önem kazanmaktadýr. Çalýþma
alanýmýz, üyelerimiz, organlarýmýz, örgüt birimlerimiz, diðer
Odalarýmýz, TMMOB, diðer toplumsal muhalefet güçleriyle böylesi bir mücadeleyi birlikte, ortaklaþa örerek
yürüme sorumluluðumuz daha da artmýþ bulunmaktadýr.
EMO, siyasal iktidarýn yaþamýn bütün alanlarýný
yönetme ve denetleme politikalarýnýn örgütümüze yansýmasýna karþý ortak taraflarýmýzý ön plana çýkararak baðýmsýz yapýsýný koruyacak, örgütün kaynaklarýný göz önünde
bulundurarak etkinliklerin dayanýþma içinde programlanmasý ve yaþama geçirilmesini saðlayacaktýr.
EMO, bütün bunlarý yaparken ayný zamanda ortak iþ
yapabilme kültürünün oluþmasýný da gözetecek, alanýndaki
emekten, demokrasiden, barýþ ve baðýmsýzlýktan yana tüm
toplumsal güçlerle ortaklaþa bir mücadeleyi örmeye katký
koyucu olacaktýr.

Yaþasýn 50. yýlýndaki TMMOB Örgütlülüðü,
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý
39. Dönem Olaðan Genel Kurulu
17 Nisan 2004

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO
MÜHENDÝSLERÝ ODASI
39. OLAÐAN GENEL KURUL
SONUÇ BÝLDÝRGESÝ
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý 39. Olaðanüstü
Genel Kurulu, TMMOB ve Odamýzýn 50. kuruluþ yýlýnda,
16-17 Nisan 2004 tarihlerinde, 273 delegenin katýlýmýyla
Ankara'da gerçekleþtirilmiþtir. Genel Kurulumuz, onurlu
geçmiþi ve toplum yararýný ilke edinen tutumuyla toplumumuzda kendisine saygýn bir yer edinmiþ olan TMMOB'nin
ve Odamýzýn 50. kuruluþ yýldönümünü kutlamaktadýr.
Genel Kurulumuz, bilimin ve aklýn yol göstericiliðinde
yürüttüðü mücadelesini toplum ve kamu yararý ekseninde
sürdürmeyi temel bir örgütsel görev olarak kabul etmektedir.
Genel Kurulumuz, insanlýða küreselleþme olarak
sunulan ve baþýný ABD'nin çektiði emperyalist ülkelerin,
Afganistan'ýn ve arkasýndan Irak'ýn iþgaliyle Ortadoðu
coðrafyasýný Büyük Ortadoðu Projesi (BOP) çerçevesinde
biçimlendirmeye çalýþtýklarý, Ýsrail'in Filistin'i yok etme giriþimlerinin hýz kazandýðý, BOP ekseninde yeniden yapýlandýrýlan NATO'nun Haziran ayýnda Ýstanbul'da
toplanacak zirvesi öncesinde, Kýbrýs'ta ABD'nin ve AB'nin
de müdahil olduklarý bir referandum sürecinin yaþandýðý bir
dönemde toplanmýþtýr. Bu dönem ayný zamanda, Türkiye'yi
yeniden yapýlandýrmak amacýyla AKP hükümetince hazýrlanan ve "reform" olarak sunulan bir dizi yasal düzenlemenin tartýþýldýðý bir sürece rastlamaktadýr. Bu reformlarýn
kaynaðýnda ise emperyalizmin dayatmalarý yatmaktadýr.
Türkiye, emperyalizmin küresel ölçekte yürüttüðü
yeniden yapýlanma süreçlerine en hevesli uyum gösteren
ülkelerden biri konumundadýr. Dünya Ticaret Örgütü,
Dünya Bankasý ve IMF gibi örgütlerin direktifi ve denetimi
altýnda uygulanan ekonomik politikalar ile Türkiye bir
sömürgeleþme sürecine sokulmuþtur. Hizmet Ticareti
Genel Antlaþmasý (GATS) ile genel olarak bütün kamusal
hizmet alanlarý piyasalaþtýrýlarak Türkiye hükümetinin
verdiði sýnýrsýz taahhütlerle yabancý sermayenin istilasýna
açýlmakta; özel olarak GATS Antlaþmasýnda Uzmanlýk
Gerektiren Hizmetler kapsamýnda deðerlendirilen
mühendislik mimarlýk hizmetlerinin de bugün dünya
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pazarýnýn yüzde 72'sini elinde bulunduran 4 büyük
emperyalist ülkenin kontrolüne geçmesi süreci iþlemektedir.
Kapitalizmin küreselleþme programý kapsamýnda yürüttüðü yoðun propaganda ile Türkiye'de toplumsal düþünce,
sýnýfsal istemler, planlama kavramý ve ulusal-bölgeselkentsel planlama saf dýþý edilmiþ, ülke çýkarý, toplumsal
gelecek, dayanýþma ve ahlaki deðerler terk edilmiþtir.
Bireysellik, özel alan, serbest piyasa, rekabetçilik, yerellik,
yönetiþim, sivil toplumculuk, yolsuzluk, müþteri odaklýlýk
yükselen deðerler haline gelmiþtir.
Ülkemizde faizlerin düþtüðünü, ödemeler dengesinin
rayýna oturduðunu, kapasite kullanýmýnýn büyüdüðünü,
IMF programýna uyulduðunu söyleyen Hükümet ve sermaye çevreleri, çizdikleri pembe tablolarla halký avutmaya
çalýþýyorlar. Oysa, iþsizliðin, açlýðýn, yoksulluðun arttýðý,
yurt dýþýna göç ve özellikle beyin göçünün hýzlandýðý
Türkiye'de; 20-24 yaþ arasýndaki gençlerden lise mezunlarýnýn yüzde 45'i, üniversite mezunlarýnýn yüzde 32'i iþ
bulamamakta, iþsiz mühendislerin sayýsý on binlere ulaþmaktadýr. Son üç yýl içinde iþsiz sayýsýnýn iki katýna çýktýðý
Türkiye, OECD ülkeleri içinde iþsizliðin en yüksek
yaþandýðý dördüncü ülke konumundadýr. Bu süreçte,
ülkemizdeki kamu yatýrýmlarý da önemli ölçüde azalmýþ,
2004 yýlý bütçesinde %4'e düþürülmüþtür. Kamu yatýrýmlarýndaki daralma, özel sektörümüzü de derinden etkilemiþ,
IMF ve Dünya Bankasýnýn dayatmalarýyla uygulamaya
konulan Kamu Ýhale Kanunu ile özel sektörümüz yok olma
konumuna sürüklenmiþtir. Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odasý, bu dayatmalara karþý durulmasý, haksýz rekabetin önlenmesi, nitelikli hizmet üretilmesi için
mücadele etmeye devam edecektir.
Yerel seçimlerden güçlenerek çýkan AKP iktidarý; uluslararasý sermaye ve yerli sermaye sýnýfýnýn istekleri doðrultusunda hýzla adýmlar atmaya devam edecek, anayasa
deðiþikliðini gündeme getirecek, IMF'nin istekleri doðrultusunda kanunlar çýkaracak, TBMM Komisyonlarýnda
bekleyen kanun taslaklarýný Meclis gündemine getirerek
"Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarýsý", "Ýmar ve Þehirleþme
Yasa Tasarýsý", "Kentsel Dönüþüm Yasa Tasarýsý", "Mahalli
Ýdarelerin Yeniden Yapýlandýrýlmasý ve Belediyeler Yasa
Tasarýsý", 2b kapsamýndaki orman arazilerinin satýþýna
yönelik yasal düzenleme tasarýlarý baþta olmak üzere bir çok
tasarýyý yasalaþtýrmaya çalýþacak; kamu arazilerini yok
pahasýna satacak, kamu iþletmelerini ise özelleþtirme yoluyla iç ve dýþ sömürgenlere peþkeþ çekecektir. Bütün bu politikalarýn sonucu olarak, üretimden uzaklaþtýrýlan
Türkiye'de sosyal devlet tasfiye edilmekte, kamusal alanlar
yok edilmekte, milyonlarca insan eðitim, saðlýk ve barýnma
haklarýndan yoksun býrakýlmakta, yoksulluk ve iþsizlik
derinleþerek sürmekte; kentsel hizmetler ticarileþtirilmekte, rantýn kýskacý altýna alýnan kentlerin tarihi ve kültürel
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deðerleri, ormanlarý, yeþil alanlarý, sahilleri yok edilmekte,
hazine arazileri yaðmalanmakta, çevresel kirlilik ülkemizi
bir ekolojik felaketin eþiðine getirmekte; çýkarýlan onlarca
yasal düzenleme ile insanlýðýn tüm kazanýmlarý geri
alýnýrken geleceðimiz de ipotek altýna alýnmaktadýr.
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý, önemli bir
bölümü uluslararasý anlaþmalar kapsamýnda TBMM gündemine getirilecek olan, toplumu, mühendislik ve mimarlýk alanlarýný ve mesleðimizi yakýndan ilgilendiren bu yasal
düzenlemeleri dün olduðu gibi bugün de dikkatle izleyecek,
ülke ve meslek alanýmýza etkileri üzerinde tartýþma yürütecek ve oluþturduðu politikalarý kamuoyu ile paylaþacaktýr.
Bu baðlamda, Kentsel Dönüþüm Yasasý, Kamu Ýhale Yasasý,
Mera Yasasý, Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulu tarafýndan
yürütülen hizmetlerde Harita Mühendislik Hizmetlerine
iliþkin Coðrafi Bilgi Sistemi uygulamalarý, Lisanslý Ölçme
Bürolarý, Emlak Müþavirliði, Numarataj hizmetleri ve buna
iliþkin mevzuatýn oluþturulmasý konularý baþta olmak üzere
bir dizi baþlýk üzerine yoðunlaþýlacaktýr. Mühendisler ve
mimarlar arasýnda kastlaþmaya ve bölünmeye yol açma
riski taþýyan yetkin mühendislik konusunda; Odamýz platformlarýnda baþlamýþ bulunan tartýþma süreci, en geniþ üye
katýlýmý bazýnda geniþletilerek ele alýnacak ve diðer meslek
disiplinleri ile ortak toplantýlar düzenlenerek TMMOB'ye
taþýnacaktýr.
TMMOB tarafýndan geçmiþte, özellikle de 70'li yýllarda
düzenlenen konut sorunu, ulaþtýrma, enerji, madencilik vb.
bir dizi baþlýkta düzenlenen etkinlikler ve ortaya atýlan
görüþler bugün dahi güncelliðini koruyabilen, bilimi ve
mühendisliði toplumla buluþturan, ülkemizin karþý karþýya
kaldýðý sömürü politikalarýný teþhir eden, siyasal iktidarlarca gündeme getirilen politikalarýn halkýmýzýn deðil, egemen
sýnýflarýn çýkarýna olduðunu gösteren çok deðerli etkinliklerdir. Bu deðerli etkinliklerden biri de Odamýzýn
yürütücülüðünde gerçekleþtirilen "Toprak Reformu
Kongresi"dir ve bugün de toprak ve tarým konusunda en
önemli kaynaklardan biri olmaya devam etmektedir.
Önümüzdeki çalýþma döneminde "Meslek Sorunlarýnýn
Tartýþýlmasý ve Geleceðe Yönelik Politikalarýn Belirlenmesi"
baþlýklý kurultayýmýzda dile getirilen öneriler temelinde var
olan durumun analizi yapýlarak alternatif çözümler ve politikalar üretilecek, "Tarým Reformu Kongresi" gibi
mesleðimize ve toplumumuza iliþkin etkinlikler gündeme
alýnacaktýr. Kadastro, arazi ve toprak kullaným politikalarý,
kamu taþýnmazlarýnýn kamu yararý doðrultusunda kullanýlmasý, orman kadastrosu ve 2b konularý baþlýca etkinlik
konularý olacaktýr.
IMF direktifleri doðrultusunda iktisadi adýmlarý yaþama
geçiren AKP iktidarý, eðitim ve bilim alanýnda da müdahalelerde bulunmaktadýr. Ülkemizin saygýnlýðýný koruyabilen önemli kurumlarýndan biri olan TÜBÝTAK yönetiminin bir kereliðine hükümet tarafýndan atanmasýný
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öngören yasa, üniversitelere yönelik olarak, baþta üniversite bileþenlerinin görüþleri göz ardý edilerek hazýrlanan
YÖK yasa tasarýsý olmak üzere bir dizi baþlýkta gerçekleþtirilen müdahaleler, kuran kursu faaliyetlerinin yeniden
düzenlenmesine yönelik çabalar, meslek liselerinin kuruluþ
amacýna aykýrý yeni düzenlemelerle katsayýlar deðiþtirilerek
üniversiteye giriþte imam-hatip liselerinin önünün açýlmasý
giriþimleri bu müdahalelerin baþlýca örnekleridir.

lükten, barýþ ve demokrasiden, demokratik ve laik sosyal
hukuk devletinden yana mücadeleyi yine insanlýðýn tarihsel mücadelesi içerisinde sürdürmeye kararlýdýr.

Gündeme getirilen yasal düzenlemelerle kamuda ve
özel sektörde çalýþanlarýn ekonomik, sosyal ve özlük haklarýna yeni bir saldýrý gerçekleþtirilmektedir. Performansa
dayalý, keyfiyete, güvensizliðe, kuralsýzlýða, sendikasýzlýða ve
örgütsüzlüðe açýk bir istihdam modeli yaþama geçirilmeye
çalýþýlmaktadýr. Mühendis ve mimarlarýn da özlük haklarýna yönelik bu saldýrýdan etkilenecekleri açýktýr. Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odasý; ücretli çalýþanlarýn
ekonomik, sosyal ve özlük haklarýna yönelik bu saldýrýlara,
örgütlü gücüyle karþý duracak; çalýþanlarýn grevli toplu
sözleþmeli sendika hakký, siyasal partilere üye olma ve
faaliyette bulunma hakký baþta olmak üzere bu alanda,
TMMOB'nin diðer bileþenleri, sendikalar ve demokratik
toplumsal kitle örgütleri ile birlikte mücadele verecektir.

TMMOB'ne baðlý Jeoloji Mühendisleri Odasý 19.
Olaðan Genel Kurulu 13-14 Mart 2004 tarihlerinde
Ankara'da toplanmýþ, insanlýðýn kaderine sahip çýkabilmesinin yolunun, baðýmsýzlýktan, eþitlik ve özgürlükten,
barýþ ve demokrasiden, insan haklarýndan, sýnýfsýz,
sömürüsüz ve savaþsýz bir dünyadan geçtiðine olan inançla
gündemindeki konularý deðerlendirmiþtir.

Harita ve Kadastro Mühendisliðini diðer disiplinlerden
ayýran en önemli özelliði, teknolojiyi en yoðun olarak kullanan ve çok sayýda mesleki disiplinle ortak çalýþma
yürüten bir disiplin olmasýdýr. Mesleðimizde, olaðanüstü
teknolojik ilerlemelere baðlý olarak yaþanan geliþmeler yeni
uygulama baþlýklarýný ortaya çýkarmýþtýr. Bu alanlarda
mesleðimizin teknik ve bilimsel iþlevlerinin geliþtirilmesi,
bu geliþmeler üzerine politikalar üretilmesi, üniversitelerimiz ile kurulacak iletiþim ve meslek içi eðitim programlarýnýn yaþama geçirilmesiyle meslektaþlarýmýzýn bu sürece
adapte edilmeleri ve bütün bunlarýn kamuoyu ile paylaþýlmasý Odamýzýn temel görevleri arasýndadýr.
Mesleki sorunlarýmýzýn aþýlmasýnda ve yeni geliþmelere
uyum saðlamada önem taþýyan bir diðer konu ise teknik
standartlarýn oluþturulmasýdýr. Sonuçlanma aþamasýna
gelen "Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim
Yönetmeliði" bu açýdan atýlan önemli bir adýmdýr. Ayný þekilde, bir çok mesleki uygulama baþlýðýnda benzer adýmlarýn atýlmasý gereklidir. Bu uygulamalarýn en
önemlilerinden biri, ülkemizde de giderek daha yaygýn bir
uygulama alaný bulan Coðrafi Bilgi Sistemleridir (CBS).
Coðrafi Bilgi Sistemlerinin hukuksal altyapýsý, veri organizasyonu ve paylaþýmýnýn nasýl gerçekleþtirileceðine iliþkin
düzenlemeler, e-devlet uygulamalarýnda CBS'nin yeri
Odamýzýn çalýþmalarýnda gündem baþlýklarý arasýnda yer
almaktadýr.
Genel Kurulumuz, ülkemizde yaþanan tüm olumsuz
geliþmelere karþýn emekçi sýnýflarýn onurlu mücadelesine
mühendislerin katýlýmýný örgütleyen TMMOB ve
Odamýzýn yýllardýr sürdürdüðü emekten, eþitlikten, özgür-

JEOLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI
19.OLAÐAN GENEL KURUL
SONUÇ BÝLDÝRGESÝ

Genel Kurul, bilim ve aklýn yol göstericiliðinde yürüttüðü mücadelesini toplumcu bir düþünce ve kamu yararý
ekseninde sürdürmeyi temel bir görev olarak kabul etmektedir.
Genel Kurul, emperyalizmin yeni adý olan ve insanlýða
küreselleþme olarak sunulan ve baþýný ABD ve AB'nin çektiði emperyalist devletlerin tüm dünyayý kan gölüne
çevirdiði bir dönemde toplanmýþtýr. Bu saldýrganlýðýn en
yakýnýmýzdaki adresi baþta Afganistan ve Irak olmak üzere
tüm Ortadoðu halklarýdýr. ABD, Irak'ta iþgalini sürdürdüðü
bu günlerde, Irak'ta birlikte yaþayan halklar arasýnda da
nefret yaratmaya çalýþýlarak iþgalin sürekliliðini ve
meþruiyetini sürdürme çabasýndadýr.
Bugün tek kutuplu hale gelen dünyada kapitalizm, sistemin bütün deðer yargýlarýný dünyanýn her yerine egemen
kýlmaya çalýþmaktadýr. Ulusötesi sermayenin "yeni dünya
düzeni" ve "küreselcilik" ideolojisiyle, dünyamýzýn giderek
daha çok sosyo-ekonomik eþitsizlikler, savaþlar, göçler,
soykýrýmlar, açlýk, yoksulluk ve ekolojik bozulmalarla bir
felakete doðru sürükleniþine tanýk oluyoruz.
Bu süreçte zengin ülkeler daha zengin, yoksul ülkeler
daha da yoksullaþmaktadýr. Geri kalmýþ ülkelerin tüm kaynaklarý, geliþmiþ ülkelere aktarýlmakta, siyasal iktidarlar ise
çokuluslu tekellerin çýkarlarýný koruyan, onlarýn sözcüleri
durumuna getirilmiþtir.
Ekonomi politikalarýnda, uluslararasý sermayenin de
yönlendirmesiyle özellikle son 20 yýldýr vahþi kapitalizme
teslim olan ülkemiz, dýþ politikasýnda da ABD stratejik ittifakýna dayanmýþ, ABD ve zamanla askeri gücü haline gelen
NATO'nun hegomanyacý anlayýþýnýn uygulayýcýsý olmuþ,
bu özellikleriyle de ABD'nin saldýrgan politikalarýnýn icra
organý haline gelmiþtir. Dünyada ve Türkiye'de gelinen
noktada ülkemizin demokrasi ve emek yanlýsý güçleri tarihi
bir sorumlulukla karþý karþýyadýr. Genel Kurulumuz insanlýðýn bu olumsuz durumdan kurtulmasýnýn yolunun,
kaçýnýlmaz ve deðiþtirilemez olarak sunulan reçeteler
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konusunda kuþkucu, baðýmsýz ve toplumcu düþünebilmekten geçtiðine inanmaktadýr.

mayeye teslim edilmek istenmektedir. Açýktýr ki bütün bu
düzenlemeler yeni liberal küresel modelin bir dayatmasýdýr.

Ýçinde yaþadýðýmýz dönemde emperyalist sistemle
eklemlenme doðrultusunda dayatýlan Petrol, Doðalgaz,
Enerji Piyasalarý, Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri ve Serbest
Bölgeler, Doðrudan Yabancý Yatýrýmlar, Ýþ Yasasý, Ýhale
Yasasý gibi birçok yeni yasa çýkarýlýyor. ABD, AB, DTÖ ve
uluslararasý finans kuruluþlarý tarafýndan dikte edilen, bu
sömürgeleþtirme yasalarýný tamamlamak üzere Maden,
Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler ile Personel Rejimi
yasalarý da çýkarýlmak üzeredir. Sermaye dolaþýmýnýn ve
hizmet sektörleri ticaretinin serbestleþtirilmesi, bunlarýn
önündeki engellerin kaldýrýlmasý, ulusal sýnýrlarýn yok
edilmesi, kamu yönetimi ve denetiminin daraltýlmasý,
refleksinin yok edilmesi, doðal zenginliklerimizle ilgili yetkilerinin yerel yönetimlere devredilmesi, özelleþtirme ve
serbest piyasa yöntemleri ile elden çýkarýlmasý, devletin
planlama, yönlendirme ve denetleme iþlevlerinden ve
"sosyal devlet"ten uzaklaþtýrýlmasýný hedefleyen bu yasalar,
jeoloji mühendisliði uygulamalarýný da birçok alanda
doðrudan etkileyecek hükümler içermektedir.

59. Hükümetin siyasi kadrolaþma konusundaki ýsrarcý
giriþimi ve çabalarý devam etmektedir. Birçok Bakanlýkta
ve bu Bakanlýklara baðlý Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda
kendi siyasal kadrolarýna yer açmak için yüzlerce çalýþaný
hiçbir haklý gerekçesi olmadan görevlerinden uzaklaþtýrýlýp,
sürgüne gönderilmiþtir. 59. Hükümet bu güne kadar yürütmüþ olduðu bu baský, kýyým ve sürgün politikalarý ile birlikte siyasal kadrolaþma çabalarýna karþý gerek sendikalarýn
gerekse meslek örgütlerinin tepkilerini görmezden gelerek
ve kulaklarýný týkayan çalýþmalarýna devam etmektedir.

Küreselleþme sürecinin temel motorlarýndan biri olan
Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde imzalanan Hizmet
Ticareti Genel Anlaþmasý (GATS) ile hizmet sektörü
tümüyle uluslar arasý sermayeye açýlmaktadýr. Türkiye bu
anlaþmaya kamunun küçültülmesi, kamu hizmetlerinin
ticarileþtirilmesi, özelleþtirme ve emek piyasasýnýn esnekleþtirilmesi açýsýndan en çok taahhütte bulunan ülkelerden
biri konumdadýr.
Hizmet Ticareti Genel Antlaþmasý (GATS) ile
"Mimarlýk Hizmetleri", "Mühendislik Hizmetleri",
"Müteahhitlik ve Ýlgili Mühendislik Hizmetleri", "Bilgisayar
Hizmetleri","Çevre Hizmetleri", "Kentsel Planlama ve
Peyzaj Hizmetleri", "Test ve Analiz Hizmetleri" alanlarýnda
dileyen ülkeler hizmet sunumu talep edebilmektedir. Bu
hizmetlerin serbestleþtirilmesi ile yabancý mimar ve
mühendislerin her türlü hakka sahip olarak ülkemizde
hizmet üretmeleri mümkündür. Bu kapsamda, yabancý
yatýrýmcýlarýn yerli mühendisler ile çalýþma zorunluluðu
ortadan kalkacaktýr. GATS Antlaþmasýnda Uzmanlýk
Gerektiren Hizmetler kapsamýnda deðerlendirilen
mühendislik hizmetlerinin de dünya pazarýnýn bugün
%75'ini elinde bulunduran 4 emperyalist ülkenin kontrolüne geçmesi süreci yaþanmaktadýr.
Kamu
hizmetlerinin
kar
güdüsüne
teslim
edilmesi(piyasaya açýlmasý) noktasýnda Kamu Yönetimi
Temel Kanun Tasarýsý önemli bir rol oynamaktadýr. Tasarý
ile devletin asli ve sürekli görevleri; adalet, iç ve dýþ güvenlik, maliye, dýþ ticaret, uluslar arasý iliþkiler ve din hizmetleri olarak sýnýrlandýrýlarak kamunun mal ve hizmet üretimindeki etkinliði daraltýlmakta, kamu hizmetlerinin büyük
bir kýsmý toplumsal yarar yerine kar güdüsünü esas alan ser-
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Genel kurul, önümüzdeki süreçte giderek þiddetlenecek
olan bu "küresel" saldýrýya karþý, baþka alanlarda olduðu
gibi, TMMOB ve baðlý odalarda da etkili bir karþý duruþ
oluþturulmasýnýn asgari demokratlýk, yurtseverlik ve insanlýk görevi olduðu bilincindedir. Bu anlamda, maden yasa
tasarýsý, altýn iþletmeciliði, bor madenleri, yeraltýsuyu,
petrol ve doðalgaz, nikel, kobalt trona yataklarýmýzýn
talaný, çevrenin tahribatý, kaynaklarýmýzýn ulus ötesi þirketlere peþkeþi, Irak'ýn emperyalistlerce iþgali, halklarýn
kardeþliði konularýnda duyarlýlýðý ve karþý duruþu
önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek sürdürme kararlýðýnda olduðunu duyurur.
Maden Kanunu, Petrol Piyasasý Kanunu ile kamusal
fayda hýzla terk edilerek yeraltý ve yerüstü kaynaklarýmýz
hýzla yerli ve yabancý tekellerin çýkarlarýna altýn tepsi ile
sunulmaktadýr. 59. Hükümetin özelleþtirme ve ticarileþtirme politikalarý tam bir ekonomik ve sosyal çöküþ
yaratmaktadýr. Türkiye'nin tek baþýna yýllýk vergi gelirinin
%20'sini karþýlayan, sadece 2003 yýlýnda 13 milyar dolarlýk
satýþ gerçekleþtirmiþ olan Tüpraþ'ýn özelleþtirilmesi gerçekleþtiðinde, devletin bir yýlda 4,5 milyar dolar vergiden
mahrum býrakýlacaðý bir peþkeþte sonuçlanmýþ olacak. Eti
Alüminyum A.Þ. Seydiþehir Alüminyum Tesisleri de 14
Aðustos 2003 tarih 25199 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak özelleþtirme kapsamýna alýnmýþtýr. Bu çerçevede
ETÝBANK'ýn da parçalanarak satýþýna baþlanmýþtýr.
Enerji yatýrýmlarýnýn özelleþtirilmesi sürecinde, elektrik,
doðalgaz piyasasý yasalarý tartýþýlmadan, 2001 yýlý içinde
kabul edilmiþ, enerji alanýndaki son piyasa yasasý olan
Petrol Piyasasý Kanunu da yasalaþmak üzere yeniden
TBMM gündemine gelmiþtir.
Ýmar Yasasý ile halkýn can güvenliðinin ve saðlýklý
çevrelerde yaþama hakkýnýn, tamamen piyasa koþullarýna
ve rantiye iliþkilerine terk edilmesi kabullenilemez.
Özü itibari ile birbirine benzeyen söz konusu piyasa
yasalarý ile kamu kuruluþlarýnýn ve kamu hizmetlerinin
özelleþtirilerek, sermayeye devredilmesi hedeflenmektedir.
Küresel pazara ve ekonomiye uyumu IMF'ye verilen
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yeni niyet mektuplarýyla teyit eden AKP hükümeti
özelleþtirilmelerin hýzlanacaðýný, çalýþanlarýn dolayýsýyla
mühendislerin ücretlerinin düþük tutulacaðýný, kamu
yatýrýmlarýnýn en aza indirileceðini taahhüt etmiþtir.
Türkiye tarihinin hiç bir döneminde bu ölçüde "piyasalara"
tabi hale geldiði görülmemiþtir. Vahþi kapitalizmin, küresel
program kapsamýnda büyük medya aracýlýðýyla yürüttüðü
yoðun propaganda ile Türkiye'de toplumsal düþünce sýnýfsal istemler, planlama kavramý saf dýþý edilmiþ, ülke çýkarý,
kamu ve toplum yararý, toplumsal gelecek, dayanýþma ve
ahlaki deðerler terk edilmiþtir. Bireysellik, özel alan, sivil
toplumculuk, yolsuzluk ve müþteri yükselen deðerler haline
gelmiþtir.
Ekonomik alanda yaþanan bütün gerçekliklere raðmen,
faizlerin düþtüðünü, ödemeler dengesinin rayýna oturduðunu, kapasite kullanýmýnýn büyüdüðünü, faiz dýþý
fazlanýn tutturulduðunu ve kýsacasý programa uyulduðunu
söyleyen hükümet ve sözcüleri büyük medya, pembe tablolarla yaklaþan yerel seçimler öncesi halký uyutmaya ve
gerçekleri gizlemeye çalýþmaktadýr. Oysa iþsizlik artmakta,
gelir daðýlýmý bozulmakta, reel ücretler düþmektedir. Ýþsizlik
milyonlarla, iþsiz mühendislerin sayýsý ise onbinlerle açýklanmaktadýr.
59. Hükümetin ekonomik tercihleri hala yoksul, ezilen
kesimleri vergilendirme yolu ile sermayeye kaynak aktarma
biçiminde artarak devam etmektedir. Sermayeye ait gelir
vergisi, kurumlar vergisi ve harçlara muafiyetler getirilirken
ya/ya da düþürülürken, dolaylý vergilerin (KDV, ÖTV, Özel
iþlem, Özel iletiþim, Deprem, Çevre Temizlik Vergisi vs.)
sürekli artýrýlmasý yoluyla fatura yine ezilen emekçi kesimlere çýkarýlmaktadýr.
Genel kurulumuz, tüm bu olumsuz geliþmelere karþýn,
emekçi sýnýflarýn onurlu mücadelesine mühendislerin
katýlýmýný örgütleyen TMMOB ve Odamýzýn yýllardýr
sürdürdüðü emekten, özgürlükten, barýþ ve demokrasiden
yana mücadeleyi, insanlýðýn tarihsel mücadelesi kapsamýnda sürdürmeye kararlý olduðunu ilan eder.
Bu nedenlerle,
"Demokrasinin evrensel deðerlerine, insanlýðýn temel
hak ve özgürlüklerine dayalý bir toplumsal yaþamýn önündeki tüm engeller ve baþta l2 Eylül Anayasasý yürürlükten
kaldýrýlmalý, eþitlik, özgürlük, barýþ, demokrasi ve insan
haklarýna dayalý yeni bir Anayasa, toplumsal kesimlerin
katýlýmý ve tartýþmasýyla hazýrlanmalýdýr.
"Türkiye'nin bugüne kadar imza attýðý ikili ve çok taraflý
bütün askeri, siyasi ve ekonomik uluslararasý anlaþmalar,
baðýmsýzlýk ve komþu ülkelerle dostluk temelinde gözden
geçirilmeli, Bölge ülkeleri ve halklarýyla barýþ ve kardeþlik
temelinde siyasi, kültürel ve ekonomik iliþkilerimiz
güçlendirilmelidir.

"Ülkemizin tüm beþeri ve doðal varlýklarý üzerinde
kurulan sermaye egemenliðinin kaldýrýlarak, toplumsal
gönencimizin arttýrýlmasýna yönelik ulusal, bölgesel ve
kentsel düzeyde planlý ve kamusal bir ekonomi politikasý
esas alýnmalý, istihdam artýrýcý bir kalkýnma programý
baþlatýlmalýdýr.
"Özelleþtirmeler durdurulmalý, Kamu iþletmeciliði ve
planlama birlikte ele alýnarak, üreticiler ve halkýn aktif ve
demokratik bir katýlýmý, desteði ve denetlemesini saðlayacak bir yapýya kavuþturulmalýdýr.
"Eðitim ve saðlýk hizmetleri tüm yurttaþlar için eþit,
parasýz ve insanca bir yaþamýn gerektirdiði kalitede
olmalýdýr.
"Kamu kurumlarýnýn yeniden örgütlenmesinde küreselleþmeci bir yerelleþme yerine halkýn demokratik
katýlýmýný saðlayan bir yeniden yapýlanma yolu izlenmelidir.
"Vergilendirmede dolaylý vergilendirmeden vazgeçilerek gerçek gelirden vergi alýnmasý yoluna gidilmeli, kayýt
dýþý ekonomi kayýt altýna alýnmalýdýr.
"Türkiye'yi ve özel olarak da Ýstanbul'u depreme hazýrlamak, kentlileþme uygarlaþma projesidir. Depreme hazýrlanma, ekonomik, sosyal, kültürel kalkýnmanýn aracý olarak
deðerlendirilmelidir. Özellikle Ýstanbul'u depreme hazýrlayacak finans kaynaklarý, öncelikle l950'den bu yana kentin
üzerinden sermaye biriktiren güçlerin, bankalarýn, þirketlerin ve holdinglerin vergilendirilmesi yoluyla karþýlanmalýdýr.
"59 Hükümet gerici kadrolaþma, ceza, sürgün ve
emekçi karþýtý temel politikalarýndan derhal vazgeçmeli,
taraflarýn temsilcileri ile görüþerek onlarýn taleplerini eksen
alan bir yaklaþým içinde olmalýdýr.
"Halkýn katýlým ve denetimine kapalý merkezi ve yerel
yönetim anlayýþýnýn, yaþanan rüþvet ve yolsuzluklarýn kaynaðý olduðu görülmeli, halkýn kendi kendini yönetme
kültürünü geliþtirecek, halkýn demokratik katýlým ve denetimini saðlayacak bir yerel yönetim anlayýþý benimsenmelidir. Türkiye'yi yeniden yapýlandýracak temel deðiþiklikler, özlenen ve beklenen demokratik bir yönetim ve denetim anlayýþýna dayanmalýdýr.
"28 Mart yerel seçimler sürecinde, ranta karþý ödünsüz
bir tavrýn sahibi olduðunu ilan eden, geleneksel yerel yönetim anlayýþýnýn aþýlmasýný, demokratik yönetim kültürünün
geliþmesini, demokrasi düþüncesinin yerelde derinleþmesini, kent halkýnýn ve meslek örgütlerinin sürece doðrudan
katýlmasýný savunan programlarý desteklediðimizi
kamuoyuna duyururuz.
"Mimar ve mühendisler sadece ülkemiz emekçi halklarýnýn çýkarýndan deðil, tüm dünya emekçilerinin çýkarlarýndan sorumludur. Bu nedenle, odamýz, hemen yaný
baþýmýzda yaþanan Irak'ýn emperyalist ülkelerce iþgaline ve
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bölge halklarý arasýnda oluþturulmaya çalýþýlan muhtemel
düþmanlýklara karþý dururken, ABD emperyalizmine direnen Irak halklarýnýn yanýnda, halklarýn birlikte eþit ve
özgür yaþadýðý Irak'ý destekler, ülkemizin bu iþgale ortaklaþmasýna karþý mücadele eder.

TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ
ODASI 39. DÖNEM OLAÐAN GENEL
KURULU SONUÇ BÝLDÝRGESÝ
KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ SÖZ VERÝYOR
Biz Kimya Mühendisleri olarak Dünyada enerji ve
hammadde kaynaklarýný tüketen uygulamalardan kaçýnmaya ve bunlarý engellemeye çalýþýrken, dünyanýn artan
nüfusunun toplu gereksinmelerinin karþýlanmasý gerektiðinin de bilincindeyiz. Dünyanýn enerji ve hammadde
kaynaklarýnýn hoyrat kullanýmýnýn doðanýn ekolojik dengesini deðiþtirdiðinin farkýndayýz. Ne yazýk ki, dünyanýn
büyük ve saldýrgan ülkesi çýlgýn tüketimini karþýlamak için
dünyanýn bazý bölgelerini, özellikle Ortadoðu'yu yaðmalamayý seçmiþtir. Biz, kimya mühendisleri, bu durumdan çok
endiþe duyuyoruz. Ve böyle bir politikanýn bunu yapan
ülkelere de zarar verecek felaketlere neden olacaðýný
bütün dünyaya anlatmaya ve buna engel olmaya çalýþmaya
söz veriyoruz.
Ülkemizde de daha verimli bir üretim saðlama bahanesi ile yapýlan özelleþtirmelerin, hem ulusal kaynaklarýmýzýn
talan edilmesine neden olduðunu, hem de üretimi,
özelleþtirme yanlýlarýnýn iddia ettiklerinin tam tersine yok
ettiðini gözlemliyoruz ve bununla mücadele etmeye söz
veriyoruz.
Þu anda Mecliste olan Kamu Yönetimi Temel
Kanununun yerelleþme adý altýnda, kamu hizmetlerinin
paralý ve pahalý hale getirilerek, kamu hizmetlerinin tasfiye
edilmek istendiðinin, kamu çalýþanlarýnýn özlük haklarýnýn
yok edildiðinin farkýndayýz. Bunun olumsuz sonuçlarýný,
hem mühendislere, hem de halkýmýza anlatmaya söz veriyoruz.
Yaklaþan 28 Mart yerel seçimlerinde yukarýdaki açýkladýðýmýz ilkeleri destekleyen, kamu ve çevre yararýný ön
plana alan ve de çaðdaþ ve aydýnlýk bir Türkiye için çalýþacak adaylarý desteklemelerini halkýmýza öneriyoruz.

TMMOB MADEN MÜHENDÝSLERÝ
ODASI 39. OLAÐAN GENEL KURULU
SONUÇ BÝLDÝRGESÝ
Dünyamýz son 20 yýlý aþkýn bir süredir ciddi bir
dönüþüm sürecine girmiþtir. Kendini küreselleþme olarak
yeniden tanýmlayan emperyalizm, bu son yirmi yýlda
sömürüyü olabildiðince artýran, yoksulluðu derinleþtiren,
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savaþ ve þiddeti yükselten bir politik yönelime girmiþtir.
Yeni dünya düzeni olarak adlandýrýlan bu politikalar sonucunda küresel gelir eþitsizliði insanlýk tarihinin hiçbir döneminde olmadýðý kadar derinleþmiþtir. Bugün, dünyanýn en
zengin %1'lik nüfusunun elde ettiði toplam gelir, en alttaki
%57'lik nüfusun gelirine eþittir. 1960 yýlýnda dünya nüfusunun en zengin %20'si en fakir %20'sinden 30 kat fazla gelir
elde ederken, 1995 yýlýnda 82 kat daha fazla gelire sahip
olabilmiþtir. Son yirmi yýlda kiþi baþýna milli gelir, 70'den
fazla ülkede düþmüþtür. Dünya nüfusunun yarýsýndan
fazlasý, günde 2 Dolar'lýk gelirin altýnda yaþamaktadýr. En az
800 milyon insan açlýk yada yetersiz beslenme ile mücadele
etmek durumundadýr. Dünya nüfusunun 850 milyonu
okur-yazar deðildir. 2,5 milyar insan saðlýk hizmetlerinden
yoksundur ve 3,3 milyar insan temiz suya ulaþamamaktadýr.
Baþta ABD olmak üzere emperyalist devletlerin þemsiyesi altýnda güçlenen uluslararasý sermaye Yeni Dünya
Düzeni olarak adlandýrdýðý bu uygulamalarý Dünya
Bankasý, IMF ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumlar
aracýlýðýyla, GATT, GATS , Standby anlaþmalarý ve verdikleri krediler ile adým adým yaþama geçirmektedir. Bunu
yaparken tek tek ülkelerde kendilerine karþý çýkan
hükümetleri deðiþtirmekte, kendilerine uygun yeni
hükümetler kurmakta ve politikalarýný uygulamaktadýrlar.
Emperyalizm bu politikalarýný siyasi ve ekonomik olarak
gerçekleþtiremediði ya da gerçekleþtirmede zorlandýðý her
durumda, bilgi, iletiþim toplumu vb. söylemlerine karþýn,
þiddet
kullanmaktan
çekinmemektedir.
Dünya
hakimiyetine giden yolda bir araç olarak gördüðü enerji
kaynaklarýný kontrol etmek adýna önce Afganistan'a savaþ
açmýþ ardýndan, bir türlü bulunamayan kitle imha
silahlarýnýn varlýðý iddiasý ile Irak'ý iþgal etmiþtir. Bu iþgal ve
saldýrý politikasýnýn
süreceðini þimdiden söylemek
olanaklýdýr.
Yeni Dünya Düzeninin neo-liberalizm olarak
adlandýrdýðý insan ve toplum çýkarýný göz ardý eden, uluslararasý tekellerin çýkarlarýný gözeten bu piyasacý uygulamalar Ülkemize 1980 askeri darbesi süreci ile gündeme
sokulmuþ ve Özal Hükümeti ile uygulanmaya baþlamýþtýr.
Bu çerçevede önce Dünya Bankasý ile yapýsal uyum
kredileri anlaþmalarý yapýlmýþ, ekonominin temeli olan
KÝT'ler birer birer özelleþtirilmiþ ve kamu hizmetleri ticarileþtirilerek piyasa koþullarýna býrakýlmýþtýr.
Ekonomik alanda yapýlan piyasacý bu düzenlemelerden,
tüm diðer sektörler gibi madencilik sektörü de payýna
düþüne fazlasýyla almýþtýr. Madencilik sektöründe yaþanýlan
en temel sorun yerli kaynaklara dayalý, kamu yararý
gözeten, bilim ve teknolojiyi rehber alan baðýmsýz bir
madencilik politikasýnýn olmamasýdýr. Ülkemize çok uluslu
þirketler tarafýndan dayatýlan politikalar sonucu sektörümüzde görülen gerileme eðilimi devam etmektedir.
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Oysa bilinmelidir ki; madencilik, sanayinin temel girdisidir. Bu yanýyla madencilik bilimin, teknolojinin, refah ve
mutluluðun en temel sektörüdür. Oysa sektörümüzde
yaþanýlanlar bu gerçeðin çok dýþýndadýr. Sektörde yaþanýlan
özelleþtirme ve ticarileþtirme politikalarý sonucunda bugün
madencilik sektörünün temel taþlarý olan kamu kurumlarýnýn bir çoðu elden çýkartýlmýþ, kalan kýsmýn ise atalet
içersine sürüklenmiþtir.
Son yýllarda doðalgaza dayalý elektrik santralleri kurulmasýyla birlikte yerli kaynaðýmýz olan linyite olan gereksinim düþürülmüþ ve buna baðlý olarak Türkiye Kömür Ýþletmeleri Kurumu üretimden uzaklaþtýrýlarak yok edilme
sürecine sokulmuþtur.
Ülkemiz madenciliðine damgasýný vurmuþ olan
ETÝBANK 1998 yýlýnda 7 ayrý parçaya bölünmüþ, 5 parçasý
Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðýna devredilmiþtir.
Ülkemiz yer altý kaynaklarýný aramakla görevli olan
MTA'nýn 1985 yýlýnda çýkarýlan 3213 sayýlý Maden Yasasý
ile iþlevsizleþtirilmesi ve arama yatýrýmlarýna pay ayrýlmamasý nedeniyle, ülkemiz maden kaynaklarýný aramaktan
vazgeçer duruma getirilmiþtir
Bugün ülkemizin tek taþkömürü üreten kurumu olan
TTK yaþanýlan bu süreçte kapanma noktasýna gelmiþ ve
kurumun üretimden çekilerek rödovans karþýlýðý özel þirkete devrettiði bir çok sahada yýllar öncesinin koþullarýnda
çalýþýlmaya baþlanmýþtýr. Yine bu amaca hizmet etmek için
kendine özgü bir yasayla üretim yapan TTK 3213 sayýlý
kanun kapsamýna sokulmaya çalýþýlmakta ve böylece
havzada kamu eliyle yürütülen taþkömürü madenciliði
bitirilme noktasýna getirilmektedir.
Ayrýca DSÝ, Köy Hizmetleri, MÝGEM, Ýller Bankasý gibi
madencilik faaliyetlerinin uygulandýðý ve çok sayýda
meslektaþýmýzýn görev yaptýðý kurumlar küçültülmüþ ve
kapanma noktasýna getirilmiþtir.
Bu neo-liberal ekonomi politikalarý ile üretim sürecinden uzaklaþtýrýlan ülkemizde, baðlý olarak emeðe verilen
deðer de düþürülmüþ, çalýþanlarýn çalýþma koþullarý, özlük
haklarý geriletilmiþ ve ücretleri düþürülmüþtür. Çalýþma
yaþamýnda uygulanmaya çalýþýlan esnekleþtirme politikalarý
çerçevesinde iþ güvencesi de kaldýrýlmak istenmektedir.
Kamusal alanda yaþanýlan bütün bu deðiþimlere paralel
olarak yasal mevzuatta da deðiþiklik çalýþmalarý baþlatýlmýþ,
bu çerçevede Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarýsý, Yerel
Yönetimler Kanun Tasarýsý ve Personel Rejimi Kanun
Tasarýsý hazýrlanmýþtýr.
Halen Meclis Genel Kurulunda görüþülmekte olan
Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarýsý, mevcut kamu yönetimi iþleyiþini baþtan sona deðiþtirmektedir. Yerel yönetimlere yetki devri adý altýnda kamu hizmetlerinin özelleþtirilmesine yol açarak kamuda sözleþmeli çalýþmayý esas alan,

Köy Hizmetleri, DSÝ, Karayollarý ve Ýller Bankasý gibi en
temel altyapý kuruluþlarýnýn taþra teþkilatlarýný kapatarak,
kamu hizmetlerindeki merkezi yapýyý ortadan kaldýran bir
içeriðe sahip olan bu yasa ne gariptir ki reform olarak
sunulmaya çalýþýlarak bilinçler bulandýrýlmaktadýr.
Meclis gündeminde bulunan diðer bir yasa tasarýsý da
Maden Kanunu Tasarýsýdýr. Madencilik sektörünün içinde
bulunduðu sorunlarýn hiç birisini çözmeye aday görünmeyen bu kanun tasarýsý her hangi bir politika metnine de
dayanmamaktadýr.
Sektörümüz açýsýndan bir baþka sorunlu uygulama da
maden mühendisliði eðitiminde ki nitelik düþüklüðüdür.
Gerekli altyapýdan yoksun, bilinçsiz olarak maden
mühendisliði bölümü açýlmýþ sonuçta, eðitim niteliði
düþmüþ ve zaten var olan iþsizlik sorunu daha da artmýþtýr.
Mevcut AKP Hükümeti bütün bu olumsuzluklara ek
olarak siyasi kadrolaþma çabasýna hýz vermiþ, kamu yönetimine liyakat ilkesi yerine, hiçbir yeterliliði olmayan kendi
siyasi düþüncelerine yakýn kiþileri kamu kurum ve kuruluþlarýnýn sorumlu yerlerine getirmiþtir.
M aden Mühendisleri Odasý 39. Olaðan Genel Kurulu
tüm bu deðerlendirmelerin ýþýðýnda;
"ABD'nin baþýný çektiði savaþ ve þiddet politikalarýnýn
derhal son bulmasýný
"Dünya ekonomisinin, uluslararasý tekellerin daha fazla
kazanma hýrsý yerine insanlarýn refah ve mutluluðuna göre
yönlendirilmesini
"Ülkemizde uluslararasý tekellerin dayatmasýný reddeden, toplumsal çýkarlarý gözeten ekonomik, sosyal ve
siyasal bir politikanýn oluþturulmasýný ve uygulamasýný,
"Anayasa, yasa, yönetmeliklerde gerekli deðiþiklikler
yapýlarak tüm antidemokratik uygulamalara son verilmesini, demokrasinin tüm kurum ve kurallarýyla yaþama geçirilmesini
"Ülkemizde üretilen deðerlerin toplumsal refahýn
saðlanmasýna yönelik kullanýlmasýný
"Ülke sanayisinin desteklenmesi temelinde, ulusal ve
toplumsal çýkarlar çerçevesinde bir madencilik politikasý
oluþturulmasýný ve uygulanmasýný,
"Bu politikalarda kamu giriþimciliðinin temel bir unsur
olarak desteklenmesini ve güçlendirilmesini
"Kamu Yönetimi Temel Kanunu Yasa Tasarýsýnýn geri
çekilmesini
"Maden Kanunu Yasa Tasarýsýnýn Odamýz görüþ ve
önerileri doðrultusunda yeniden düzenlenmesini
"Madenciliðimizin temel kurum ve kuruluþlarý olan
TKÝ, ETÝBANK, MTA, TTK'nýn güçlendirilerek üretime
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yönlendirilmesini

rihinin en üst seviyesine taþýnmasýna neden olmuþtur.

"Yerli kaynaklara dayalý bir enerji politikasýnýn oluþturularak linyit kaynaklarýmýzýn deðerlendirilmesini,

Ülkemizin küresel sermayeye entegrasyonunu saðlamak
adýna tüm kamusal hizmetler, yeraltý ve yer üstü zenginliklerimiz, kamu kaynaklarýmýz ve ulusal tesislerimiz çok uluslu þirketlere rant alanlarý olarak sunulmaktadýr. Siyasi iktidar bu amaçla orman, maden, petrol, þeker, tütün, doðalgaz
ve enerji piyasasý yasalarý gibi bir çok yasa çýkarmakta ve bir
çok yasal düzenlemeyi de ayný anlayýþla gerçekleþtirmeye
çalýþmaktadýr.

"Çalýþanlarýn insanca bir çalýþma ortamý içerisinde,
insanca bir ücret karþýlýðýnda gelecek kaygýsý duymaksýzýn
çalýþma koþullarýnýn saðlanmasýný
"Kamu çalýþanlarýný grevli toplu sözleþmeli sendika haklarýnýn bir an önce tanýnmasýný
"Maden mühendisliði eðitiminin bilim ve teknolojinin
seviyesine uygun hale getirilerek kalitesinin yükseltilmesini
acil ve gerekli görmektedir.
Maden Mühendisleri Odasý 39. Olaðan Genel Kurul
delegeleri olarak, kuruluþunun 50. yýlýný yaþadýðýmýz
Odamýz ve TMMOB'nin daha uzun yýllar varlýðýný korumasý, bilim ve teknoloji ýþýðýnda mücadelesini sürdürmesini
dilerken, yukarýda sýraladýðýmýz temel düþüncelerle,
üretken, ürettiðini paylaþan, emeðe saygýlý, barýþ ve kardeþlikten yana demokratik bir ülke ve demokratik bir dünya
talebimizle üzerimize düþün görevleri yerine getireceðimizi
kamuoyuna bildiriyoruz.
Saygýlarýmýzla…

TMMOB MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ
ODASI 40. OLAÐAN GENEL KURULU
SONUÇ BÝLDÝRGESÝ
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý 40. Olaðan
Genel Kurulu 17-18 Nisan'da Ankara'da Metropol Kültür
Merkezinde toplanmýþtýr. 55.000'i aþkýn üyesi,18 Þubesi,
100'den fazla il/ilçe temsilciliði ile örgütlü bulunan Genel
Kurul toplantýsý sonucunda aþaðýdaki deðerlendirme, görüþ
ve önerilerin kamuoyuna duyurulmasý kararlaþtýrýlmýþtýr.
Emperyalist ülke ve tekeller, kapitalizmin daha büyük
sermayelere duyduðu gereksinmeler, maksimum kara dayalý
sömürüyü artýrma, yarý sömürge ve baðýmlý ülkelerdeki
birikmiþ, artý deðer ve tüm zenginlik kaynaklarýna el koyma
ve dünya geneline daha geniþ ölçeklerde derinlemesine ve
geniþlemesine hakim olma anlayýþýnda olan ABD ve müttefikleri bölgemizde iþgale basvurarak terör estirmektedir.
Bu dönemde siyasi iktidarlar, IMF ve Dünya Bankasý
patentli sürdürülen ekonomik ve sosyal politikalar sonucunda, ülkemiz yine ABD ve müttefiklerinin dayatmasý ile
kirli bir savaþýn eþiðine kadar taþýnmýþtýr.
Siyasi iktidarlar bu iki yýllýk dönemde üretim ekonomisi
yerine rant ve borç ekonomisini esas almayý sürdürmüþ,
bütçelerde yatýrýma, istihdama, eðitime, saðlýða, sosyal
güvenliðe ve diðer toplumsal hizmetlere ayýrdýklarý payý her
geçen gün azaltmýþtýr. Bu politikalar ülkemizdeki iþsizliðin
ve gelir daðýlýmýndaki sosyal adaletsizliðin Cumhuriyet ta-

16

Ýþsizliðin, yoksulluðun, yolsuzluðun, krizlerin ve ülkemizin içerisinde bulunduðu tüm olumsuz koþullarýn sorumlusu yýllardýr uygulanan IMF politikalarýdýr. Çözüm; emekten yana üretimi, yatýrýmý, kalkýnmayý, bilimi, teknolojiyi,
demokrasiyi ülke potansiyelini harekete geçirmeyi, hakça
paylaþmayý eksenine alan EMEK PROGRAMI'ný yaþama
geçirmektir. Odamýz bu doðrultudaki çalýþmalarýný sürdürmüþ ve bu dönemde de sürdürecektir.
Odamýz, yüreði ülkemiz ve halkýmýzdan yana atan tüm
demokratik oluþumlarla birlikte IMF politikalarýnýn
seçeneksiz olmadýðýný, baþka bir Türkiye ve Dünya'nýn
mümkün olduðunu her platformda dile getirecek ve aktif
görev üstlenecektir.
Odamýz 50.yýlýnda kuruluþundan bugüne meslek ve
meslektaþ sorunlarýnýn ülke ve toplum sorunlarýndan
baðýmsýz olamayacaðý anlayýþýyla, kamu yararýný gözeterek
uzmanlýk alanýndan hareketle yaþama müdahil olma
anlayýþýyla çalýþmalarýný sürdürmektedir. Ülke ve toplum
sorunlarýna iliþkin genel deðerlendirmelere paralel olarak
ülkemizde rant ekonomisine dayalý politikalar sonucunda
kamuda çalýþan meslektaþlarýmýzýn ekonomik ve sosyal
durumlarý gün geçtikçe kötüye gitmektedir. Ülkemizin
yatýrým, üretim, sanayileþme ve kalkýnmasýnýn temel unsuru olan meslektaþlarýmýzýn ücretleri, son 10 yýl içinde reel
olarak yarý yarýya düþmüþtür.
Özel sektörde ücretli olarak çalýþan üyelerimizin çoðunluðu iþ güvencesinden yoksun ve yoksulluk sýnýrý altýndaki
ücretlerle istihdam edilmektedir.
Yine üretime yönelmeyen politikalar sonucu serbest
çalýþan üyelerimiz gizli iþsiz konumuna itilmiþtir. Türkiye
Sanayisinin bugünkü yapýsý, mühendislerin bilgi, beceri ve
teknolojik geliþme düzeyini önemli ölçüde etkilemekte,
ayrýca ekonomik olarak da bu kesimin gücünü giderek
düþürmektedir. Yatýrýmlarýn azalmasý, istihdamýn büyük bir
çoðunluðunu karþýlayan KOBÝ'ler baþta olmak üzere mevcut tesislerin teknolojilerini yenileyememesi, AR-GE çalýþmalarýnýn yeterli düzeyde olmamasý, mühendisleri birer
teknisyen durumuna düþürmektedir. Ayrýca birçok
iþletmede mühendis istihdamý da azalmaktadýr.
Mühendisler meslek dýþý alanlarda çalýþtýrýlmakta veya üretimde egemen olan teknolojinin kullanýcýsý durumuna
düþürülmektedir.

Kasým-Aralýk 2003 / Sayý 33

Sanayileþmedeki yapýsal dönüþümler, yenilikçi geliþmeler (inovasyon), planlý ve yerinde uygulanan AR-GE politikalarý geliþtirilmeden ve mühendislerin eðitimi yapýsal
dönüþümlere esas çaðdaþ düzeye getirilmeden bu sorunlarýn çözümü olanaksýzdýr.
50. Kuruluþ yýldönümünde mesleki, demokratik, kitle
örgütü olmanýn sorumluluðuyla hareket ederek çaðdaþ,
baðýmsýz, demokratik ve sanayileþen bir Türkiye özlemiyle,
üyelerimizin sorunlarýnýn toplumun sorunlarýndan ayrýlamayacaðý bilinciyle, halktan ve emekten yana tavýr alan, bu
doðrultuda politikalar üreten ve mücadele veren Makina
Mühendisleri Odasý olarak aþaðýdaki taleplerimizi bir kez
daha kamuoyu ile paylaþýyoruz.
1) Küreselleþme sürecinde ülkemizde ulusal kaynaklarýmýzýn ve emeðin sömürülmesine izin verilmemeli,
ekonomik ve sosyal politikalarýn oluþumunda IMF, Dünya
Bankasý ve tekellerin çýkarlarý deðil halkýmýzýn çýkarlarý
esas alýnmalýdýr. Kamusal alanlarý ve hizmetleri rant alanýna dönüþtürmeyi hedefleyen, ülkemizi Pazar, halkýmýzý
müþteri, devleti tüccar kýlacak nitelikte hazýrlanan Kamu
Yönetim Temel Kanunu ve benzeri anlayýþla hazýrlanan
baðlý ve diðer yasal düzenlemeler geri çekilmelidir.
2) Emperyalist savaþlara ve iþgallere karþý çýkýlmalý,
savaþýn dünya halklarýna açlýk, yoksulluk getireceði bilinciyle halklarýn kardeþliði öne çýkarýlmalýdýr.
3) Özelleþtirme ve onun doðal sonuçlarýndan olan
taþeronlaþtýrma, sendikasýzlaþtýrma uygulamalarýna son
verilmelidir. Kamu çalýþanlarýnýn özlük, ekonomik ve
demokratik haklarýnýn kazanýmý için grevli, toplu
sözleþmeli sendikal haklar önündeki engeller kaldýrýlmalýdýr.
4) Makine Mühendisleri Odasý Haziran 2004 tarihinde
Ýstanbul'da yapýlacak olan NATO toplantýsýna karþý
Küresel Barýþ ve Adalet koalisyonu tarafýndan yürütülen
'Bush Gelme Ýstemiyoruz' kampanyasýnýn ve etkinliklerinin
aktif örgütleyicisi olacaktýr. Emperyalist iþgallere ve
savaþlara karþý ülke genelinde ve yerellerde yürütülen
eylem ve etkinliklere Odamýz ilkeleri ýþýðýnda destek olunmalýdýr.
5) Bütçeden saðlýða,eðitime, yatýrýma, araþtýrma ve
geliþtirmeye kaynak aktarýlmalýdýr. Rant ekonomisi terk
edilerek üretim ekonomisine geçilmelidir. Ulusal bilim,
teknoloji ve sanayi politikalarýnýn belirlenmesi ve gerçekleþtirilmesi için yenilikçi geliþmeler (inovasyon) ve AR-GE
yatýrýmlarýna destek verilmesi devlet politikasý haline getirilmelidir.Teknolojinin istihdam üzerindeki olumsuz etkileri
giderilmelidir.
6) Özgür düþünce ve yaratýcýlýk ortamýnýn oluþturulmasý için eðitimde araþtýrma, inceleme ve bilimsellik dýþýnda hiç bir kaygýnýn olmayacaðý bir ortam yaratýlmalýdýr.

Halkýn yararýna bilim üretilmelidir. Eðitim parasýz hale
getirilmeli, eðitimde varolan fýrsat eþitsizliði kaldýrýlarak
herkesin bu haktan eþit yararlanmasý saðlanmalýdýr.
7) Ülkemize dayatýlan dýþa baðýmlý enerji politikalarý
terk edilmeli, ülkemizin doðal kaynaklarýndan yararlanarak
enerji sorunu çözülmelidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn (jeotermal, rüzgar, güneþ vb.) etkin, yaygýn ve
kamu yararýna kullanýmýna iliþkin yasal düzenlemeler ve
teþvikler ilgili tüm kesimlerin görüþ ve önerileri dikkate alýnarak ivedilikle yaþama geçirilmelidir. Özellikle ülkemizde
önemli bir potansiyele sahip olan jeotermal enerji kaynaklarýnýn kamu yararýna kullanýmýný düzenleyecek,
özendirecek ilgili yasa ve yönetmelikler hazýrlanmalýdýr.
Enerjinin toplumsal bir hizmet olduðu bilinci ile, sektördeki tüm özelleþtirmeler geri alýnmalý verilen imtiyazlar
kaldýrýlmalýdýr.
8) AB Teknik mevzuatýnýn ülkemiz iç hukukuna yansýtýlmasý sürecinde sanayimizin korunmasý ve desteklenmesi yasal düzenlemeler ve uygulamalarla TMMOB ve
baðlý Odalarýnýn aktif rol üstlenmesine zemin yaratýlmalýdýr. Odamýzýn uzmanlýk alaný kapsamýndaki konularda
Onaylanmýþ Kuruluþ olarak görev almasý saðlanarak
hizmetin baþta KOBÝ'ler olmak üzere sanayi kuruluþlarýna
ekonomik ve hýzlý ulaþmasý gerçekleþtirilmelidir.
9) Ülkemizde önemli oranda can ve mal kayýplarýna
neden olan yangýnlarýn önlenmesinde önemli bir yasal
düzenleme olan Binalarýn Yangýndan Korunmasý Hakkýnda
Yönetmeliðin yaygýnlaþtýrýlarak uygulanmasý saðlanmalýdýr.
Uygulama aþamasýnda aksayan, eksik kalan yönlerin ilgili
tüm kurum ve kuruluþlarýn görüþü alýnarak gözden geçirilmesi saðlanmalýdýr.
10) 17 aðustos 1999 Depremi ardýndan Yapý Denetimi
konusunda bu güne dek yapýla gelen düzenlemelerin
tamamý yanlýþtýr. 595 Sayýlý KHK'nin Anayasa
Mahkemesince iptal edilmesinin ardýndan bu yasa yerine
çýkarýlan ve ülke sorunlarýný çözemeyeceðini ifade ettiðimiz
4708 sayýlý yasa artýk tüm kesimler tarafýndan tartýþýlýr hale
gelmiþtir.Yapý denetimi kurumsal bir alan olarak yeniden
düzenlenmelidir. Gündemde olan Ýmar ve þehirleþme
kanun tasarýsý TMMOB'ye baðlý Odalarýn görüþü alýnarak
ve mesleki denetim ve mesleki yeterlilik uygulamalarýnda
Meslek Odalarýnýn aktif rol üstlenmesine olanak verecek
þekilde ivedilikle düzenlenmelidir.
11) Genelde mühendis, mimar ve þehir plancýlarý ile
özelde makina mühendisliði ile ilgili olarak meslektaþlarýmýzýn kendi örgütüne, topluma karþý görev, sorumluluk ve ödevlerinin belirlenmesi amacýyla II. Mühendislik
Mimarlýk Kurultayýnda son þekli verilen Mesleki davranýþ
ilkeleri TMMOB Genel Kuruluna taþýnmalý ve sonuçlandýrýlmalýdýr.
12) Güvenli, verimli iþ ortamlarýnýn oluþturulmasý için
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Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliðine iliþkin tüm mevzuat TMMOB
ve baðlý odalarýn görüþ ve önerileri dikkate alýnarak ve "Ýþ
Güvenliði Mühendisliði" kavramýna uygun bir þekilde
yeniden düzenlenmelidir.

TMMOB METALURJÝ MÜHENDÝSLERÝ
ODASI 23. OLAÐAN GENEL KURULU
SONUÇ BÝLDÝRGESÝ

13) Güneydoðu Anadolu Bölgemizin kalkýnmasý, bölge
sanayinin geliþmesi, toplumsal refah ve huzurun saðlanmasý
sosyal yaþamýn yeniden düzenlenmesi ancak barýþçý,
demokratik ortamda mümkündür.Zorunlu göçlerle üretimden koparýlan ve kent varoþlarýna sürüklenen bölge
köylüsünün köylerine geri dönüþlerinin önü açýlmalý üretime tekrar katýlýmlarý saðlanmalýdýr. GAP projesi devlet
tarafýndan sahiplenmeli ve bitirilmesi için bütçe ayrýlmalýdýr.GAP projesinin ürettiði katma deðer projenin bitirilmesi için kullanýlmalýdýr.

Sayýn Baþkan, deðerli arkadaþlar; gelecek dönem çalýþma esaslarý ve sonuç bildirgesini bir baþlýk altýnda toplayarak, baþlýklar altýnda vermeye çalýþacaðýz.

14) Makine Mühendisliði eðitiminde kaliteyi arttýrmak
için ulusal akreditasyon çalýþmalarý yaygýnlaþtýrýlmalýdýr.Bu
konuda Odamýz makine, endüstri, iþletme, havacýlýk, uçak,
uzay Mühendisliði bölümlerinde verilen eðitim ve öðretimin hakem ve denetleyicisi olma sürecinde yeralmalýdýr.
Mesleki tanýnýrlýk konusunda yapýlan çalýþmalarda
TMMOB ve Odamýzýn görüþleri öncelikli olarak dikkate
almalýdýr.
15) Meslek yaþamýnda kadýn mühendislerin karþýlaþtýðý
sorunlar Oda örgütlülüðü içerisinde mühendislikte cinsiyet
ayrýmýnýn olamayacaðý ilkesi ile daha etkin olarak ele alýnmalý ve yeni hükümetin kadýný toplumdan ve üretimden
uzaklaþtýrýcý tavýrlarýna örgüt olarak direnç gösterilmelidir.
16) GATS Süreci bütünüyle halkýmýzýn çýkarlarýný
karþýsýndadýr. Mühendislik ve Mimarlýk hizmetlerinin
sadece 'Geçici Üyelik' koþuluna baðlý olarak açýlmýþ olmasý
kabul edilemez bir durum olduðundan, yeniden düzenlenmelidir.
Bizler TMMOB Makina Mühendisleri Odasý 40.
Dönem Genel Kurul Delegeleri olarak, ülkemiz ve dünyada var olan toplumsal sorunlarýn çözümünün bizimde
içinde bulunduðumuz emekçi sýnýflarla ortak mücadele
etmekten geçtiðini biliyoruz.
Yukarýda sýraladýðýmýz taleplerimizin gerçekleþmesi için
tüm birimlerimizle, demokratik kitle örgütleriyle iliþkilerimizi geliþtirerek, çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz.
Amacýmýzýn çaðdaþ, demokratik, sanayileþen bir
Türkiye hedefine ulaþma yolunda birlikte üretmek ve birlikte paylaþmak anlayýþýyla daha etkin ve daha güçlü bir
Makina Mühendisleri Odasý oluþturmaktýr.
50 yýldan bu yana Makina Mühendisleri Odasýnda
görev yapan, Odamýzý bugünlere taþýyan tüm meslektaþlarýmýzý bir kez daha saygýyla anýyoruz.
17/04/2004 ANKARA
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Dünya emperyalist-kapitalist sistemi, Türkiye üzerinde
saldýrýlarýný yoðunlaþtýrdýðý bir dönemde yaþamaktayýz. Bu
dönem, dýþ politikamýzda tam bir teslimiyetçiliði, iç poli
aydýnlanma devrimi karþýtý þeriatçý bir yapýlanmayý tam
olarak desteklemektedir. Yine bu yapýlanma, özelleþtirmelerle, kamu yönetiminde yapýlan deðiþikliklerle çok taraflý
yatýrým anlaþmalarý; MAI, TAI, tahkim anlaþmalarýný
uygulayarak Türkiye halkýný yoksullaþtýrmakta, açlýða, iþsizliðe ve sefalete sürüklemektedir. Doðal kaynaklarýyla
Türkiye'yi bir talan alanýna dönüþtürme uygulamalarý, en
çok sektörümüzü etkilemektedir.
Önümüzdeki dönem, saldýrýlarýn daha da artacaðý bilinciyle, büyük sorumlulukla mücadele etmeliyiz. Bu bilinçle
katýlýmcý, üretken, açýk, bilgilendirici bir anlayýþla Türkiye
demokrasisinin ve baðýmsýzlýðýnýn yaratýlacaðý mücadele
alanlarýný esas alarak çalýþmalarý deðerlendirmeliyiz.
Odanýn demokratik kitle örgütü olmasý nedeniyle, toplumsal demokrasi mücadelesinde, TMMOB bütünselliði
içerisinde diðer kitle örgütleriyle birlikte yer almasý; savaþýn
mühendisliðin önünde bir engel olduðu, insanlýðýn geleceðine, tarihi ve kültürel yapýsýna karþý yýkýcýlýðý nedeniyle,
her nerede olursa olsun, saldýrýlara karþý olunmasý;
özelleþtirilmelerin sektörümüzü yok ettiði, iþsizlik yarattýðý,
talaný, açlýðý ve yoksulluðu getirdiði bilinciyle
özelleþtirmelere karþý mücadele içinde olunmasý; sektörel
raporlarla toplumu aydýnlatacak çalýþmalarýn yapýlmasý,
meslektaþlarýn mesleki geliþmesine yardýmcý olmak amacýyla çeþitli etkinlikler yapýlmasý, iþyeri ve il temsilcilikleriyle
birlikte ortak çalýþmalara önem verilmesi; öðrencilerin
odayla olan iliþkilerinin özel olarak ele alýnmasý, baðlarýn
kuvvetlendirilmesi, arþiv ve dokümantasyon merkezinin
oluþturularak bilgilerin kayýt altýna alýnmasý, toplumsal
heyecan ve muhalefeti oluþturmak üzere her alanda her ne
ad altýnda olursa olsun, her türlü iþgale karþý mücadele
edilmesi...
Sonuç olarak, son yýllarda gelen hükümetler, Türkiye'yi
büyük sermayenin talanýna açmýþ bulunmaktadýr. Bu
durum, Türkiye'yi doðal, kültürel ve tarihi çevresiyle birlikte yok etmektedir. Dolayýsýyla sanayi, doðal kaynaklarý yok
olan bir Türkiye, büyük sermaye grubuna ucuz iþgücü
olmaya mahkûm edilmektedir. Bu durumdan en çok etkilenenlerden birisi de sektörümüz ve meslektaþlarýmýz olmaktadýr. Gittikçe açlýða ve yoksulluða itilen meslektaþlarýmýz,
hem sektör dýþýnda kalmakta, hem de iþsizlikle karþý karþýya
kalmaktadýr.
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Bu dönemde demokratik kitle örgütleri, mücadelenin
temel taþlarý olmak zorundadýr. Oda olarak bu sorumluluðun bilinciyle her türlü saldýrý, talan, iþgal ve yok etmeye
karþý birlikte dayanýþma içinde mücadelede olacaðýmýzý
kamuoyuna duyuruyoruz.

TMMOB ÞEHÝR PLANCILARI ODASI .
OLAÐAN GENEL KURULU
SONUÇ BÝLDÝRGESÝ
Tüm dünyada emperyalizmin yeni þekli olarak ortaya
atýlan küreselleþme süreci, tüm üçüncü dünya ülkelerinde
olduðu gibi Türkiye'de de uluslararasý sermaye sömürüsünü
dayatmaktadýr. Bu dayatma sürecinde Türkiye, önemli
dönüþümlerin yaþandýðý bir dönemden geçmektedir.
Ulusötesi sermaye güçlerinin ülkemizde uygulanan
ekonomik ve sosyal politikalar üzerindeki müdahaleleri,
birçok olumsuz ekonomik ve toplumsal dönüþümü
beraberinde getirmektedir. Bu dönüþüm süreci ve bunun
yarattýðý olumsuzluklar, kendine hedef olarak planlamayý
almýþtýr. Plansýzlýðý en önemli politika olarak dayatan bu
anlayýþ ile kentlerin geliþimi sermayenin beklentilerine göre
þekillendirilmektedir. Bu mantýðý içselleþtiren merkezi ve
yerel iktidarlarýn yaptýklarý uygulamalar; yalnýzca kentleri
tahrip etmekle kalmamakta, planlama kurumunu ve
mesleðini de iþlevsizleþtirmektedir.
Bu sürecin bir ürünü olarak TBMM'de yasalaþan ya da
yasalaþma aþamasýnda olan yasa tasarýlarýnýn hedefleri
arasýnda kentler de vardýr. Son dönemde gündeme getirilen; Kamu Yönetimi Temel Kanunu, Belediyeler ve Ýl
Özel Ýdareleri, Ýmar ve Þehirleþme, Kentsel Dönüþüm Yasa
Tasarýlarý demokratiklik, katýlým vb. söylemlerine karþýn
planlamanýn yanýnda kentlerin geleceðini tehdit eden ve
yaþamlarýný çalýþarak kazanan kesimlerin geleceðini belirsizleþtiren bir içerik taþýmaktadýr.
Bu deðiþimler hem kentlerin geleceðine yön verme
sürecinde, hem de çoðunluðu emekçi sýnýflar içinde yer
almasýndan ötürü biz Þehir Plancýlarýný da etkilemektedir.
Kamu Yönetimi Temel Kanunu ile reform olark nitelendirilen düzenleme çalýþmalarý, geniþ halk kesimlerinin
toplum yararý beklentilerine yanýt vermekten uzak, merkezi
ve yerel yönetimler arasýnda, yetki ve kaynak çatýþmalarýna
neden olacak bir yaklaþým içerisindedir. Ayný þekilde Ýmar
ve Þehirleþme Kanun Tasarýsý taslaðý ile Þehirleþme'nin
mesleki, bilimsel ve toplumsal beklentileri karþýlanýlamamakta ve planlama fiziki bir süreç olarak dar bir çerçevede
ele alýnmaktadýr.
Meslek alanýmýzla ilgili olarak siyasi iktidarýn gündeme
getirdiði ve planlama mevzuatýnda bir reform gerçekleþtirmeyi amaçlayan Belediyeler ve Ýl Özel Ýdareleri, Ýmar
ve Þehirleþme, Kentsel Dönüþüm Yasa Tasarýlarý irdelendiðinde tasarýlarýn kapsamlý bir reform gerçekleþtirme

yaklaþýmýndan çok klasik imar yaklaþýmlarýný devam ettirecek bir anlayýþ içinde olduklarý görülmektedir. Kentsel
dönüþümü, imar ve þehirleþme süreçlerinden ayrý tutarak
bunlarla ilgili farklý yasa tasarýlarý hazýrlama çabasý, planlama kurumunu ve süreçlerini parçalayarak iþlevsileþtirme
çabasý olarak algýlanmalýdýr. Yeni bir Planlama Mevzuatý
oluþturulurken Koruma, Yenileme, Dönüþüm olgularýný
bütün olarak ele alan, geniþ kapsamlý bir "Planlama Yasasý"
oluþturmak gereklidir. "Ýmar ve Þehirleþme Kanun Tasarýsý
Taslaðý", mevcut 3194 Sayýlý Ýmar Kanunu veri alýndýðýnda
mukayeseli avantajlarý ve katkýlarý olan bir mevzuat çalýþmasý olarak deðerlendirilmiþ, bu çerçevede genel ilkeleri ve
hedefleri açýsýndan yürürlükteki mevzuata ve son
dönemde hazýrlanan diðer yasal düzenlemelere kýyasla
olumlu bulunmuþtur. Ancak Tasarý ile, "imar ve þehirleþme"
alanýnýn düzenlenmesine iliþkin mesleki, bilimsel ve
toplumsal beklentilerin geniþ bir çerçevede karþýlandýðýný
söylemek de mümkün deðildir.
Bunun yanýnda, Kentsel Dönüþüm iddiasýyla yola çýkan
ancak içerik olarak klasik imarcýlýk yaklaþýmýndan kendini
kurtaramamýþ, yeni imar aflarýný gündeme getirebilecek
yasa tasarýlarý, planlama mevzuatýnda reform gerçekleþtirmekten çok klasik imarcýlýk araçlarýný teþvik etmekte
ve kentlerimizde yeni sorun yeni sorun yaratma potansiyeli
taþýmaktadýr. Kentsel dönüþüm adý altýnda, mevcut
gecekondularýn yüksek katlý apartmanlara dönüþmesi
sonuçlarýný doðuracak ve bunu öykünülür bir hedef olarak
önüne koyan yasa çalýþmasý kentlerimizin problemlerini
çözmeyecek, yalnýzca iktidar sahiplerinin gücünü ve avantajlý konumlarýný daha da artýracaktýr. Kentsel Dönüþüm
Yasa Tasarýsý bu haliyle, "imar affý"nýn iktidar kaygýsýyla
daðýtýlan imar haklarýnýn yerine tasarlanan baþka bir model
olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Bu tasarýnýn kaçak yapýlaþmayý yasallaþtýracaðýný ve özendireceðini görmek biz Þehir
Plancýlarý açýsýndan hiç de güç deðildir.
Planlama alanýný ve kentleri doðrudan etkileyen tüm
bu uygulamalar, Þehir Plancýlarýnýn planlamada etkin rol
alma yetkisini elinden aldýðý gibi, getirdiði sosyal, ekonomik
ve antidemokratik dayatmalarla toplumsal dinamikleri
olumsuz yönde deðiþtirecektir.
Bunun yanýnda planlama gündeminde ivedilikle ele
alýnmasý ve çözüm stratejileri geliþtirilmesi gereken en
önemli konulardan biri de, mevcut yerleþmelerimizi afete
hazýrlamak ve yeni yerleþim birimleri için afete duyarlý
planlama stratejileri geliþtirebilmektir. 17 Aðustos 1999
tarihinde yaþadýðýmýz depremden bu yana 4,5 yýlý geride
býraktýðýmýz süre içinde yaþanan diðer depremlerde de
sergilenen tutum, merkezi ve yerel yönetimlerin bu konuda
hala bir strateji ve çözüm üretmekten uzak olduðunu
göstermektedir. Plancýlar yalnýzca afetlerin etkileri planlamanýn yarattýðý sorunlarla büyüdüðünde hatýrlanmakta ve
planlama sürecinde etkisiz býrakýldýklarý halde kentlerin
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sorunlarýnýn baþlýca suçlularý konumuna düþürülmektedirler. Yapýlan araþtýrmalarda, gelecekte Marmara
Bölgesinde yüzbinlerce insanýmýzý ve kentlerimizi tehdit
edecek bir deprem yaþanacaðý ortaya konulmuþtur. Türkiye
ekonomisinin can damarý, sanayi üretiminin merkezi ve
Türkiye'nin kalbi olan bölgede olasý bir deprem ülkemizde
kapanmaz yaralar açabilecektir. Bu noktada Þehir
Plancýlarý olarak, meslek alanýmýzýn ve kamusal sorumluluklarýmýzýn bize yüklediði, kentlerimizi afete hazýrlamak
konusunda üzerimize düþen sorumluluklarýn ve tarihi misyonun farkýnda olup bu konuda somut adýmlar atmamýz
gerekmektedir . Bu geliþmeler paralelinde TMMOB ve
buna baðlý Þehir Plancýlarý Odasý gelecek dönemde de
kamu yararýný gözeten politikalar üretmelidir.
Bunun yanýsýra meslek alanýmýzla ilgili güncel bir tartýþma konusunu da Yeni Ýhale Kanunu ve getirdiði zorunluluklar oluþturmaktadýr. Kanun, þehircilik hizmetlerini de
kapitalist sistemin bir parçasý haline getirmiþtir. Yapýlacak
deðiþikliklerle þehircilik hizmeti veren bürolar holdinglerin
yaptýðý büyük iþler arasýnda ufak bir detay haline gelecektir
ve kentlerin geleceði büyük þirket patronlarýnýn talepleri
doðrultusunda þekillenecektir. Bu da taþeronlaþma ve iþsizliði beraberinde getirecektir. Planlama kurumunun iþlevsizleþtirilmesinin bir diðer yolu olarak görülmesi gereken bu
uygulama konusunda gerekli adýmlarý atmak mesleðimizin
geleceði adýna Odamýzýn bir diðer görev alaný olmalýdýr.
Tüm bu süreç içerisinde, planlama kurumuna ve
mesleðimize yönelen saldýrýlar karþýsýnda meslektaþlarýmýzla
bir bütünlük ve ortak eylem noktasý olarak Þehir Plancýlarý
Odasý ve onun örgütlülüðü kaçýnýlmaz olarak çok büyük
önem arzetmektedir. Oda olarak planlamaya ve kentlere
yönelen ve yönelecek olan baskýlarý kaldýrmak için
mücadelemiz sürecektir.

TMMOB TEKSTÝL MÜHENDÝSLERÝ
ODASI . OLAÐAN GENEL KURULU
SONUÇ BÝLDÝRGESÝ
TMMOB Tekstil Mühendisleri Odasý VII. Olaðan
Genel Kurulu delegelerimiz ve konuk üyelerimizin katýlýmý
ile 28 Þubat 2004 tarihinde Ýzmir'de gerçekleþmiþtir.
Ülkemizde Tekstil sektörü istihdam, ihracat ve
ekonomiye katkýsý açýsýndan lokomotif sektör olmaya
devam etmektedir. Bununla birlikte yakýn geçmiþte sektörde yaþanan krizler hem üretim hem de istihdam açýsýndan sektörü olumsuz etkilemiþtir. Son dönemde ise göreceli
bir istikrar yaþanmaktadýr. 2005 yýlýnda Dünya Ticaret
Örgütünün Tekstil ve Hazýr giyim antlaþmasý gereðince
Tekstil ve Konfeksiyonda uygulanan kararlar kalkacaktýr.
Sektörde önümüzdeki dönem açýsýndan kotalarýn kalkmasý
ile birlikte uluslar arasý sermayenin ucuz iþgücü olan bilgelere kaymasý ile Türkiye'nin Tekstil ve hazýr giyim
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pazarýndan alacaðý pay düþebilecektir. Bu dönemde sektör,
sürekliliðin ve geliþmesini ancak verimlilik kalite ve
markalaþma ile sürdürebilir. Tekstil Mühendisleri Odasý
çatýsý altýnda örgütlenmiþ üyelerimiz bu süreçte deneyimleri ile sorunlarýn çözümünde aktif rol almalýdýr.
Ayrýca günümüzde yürütülen AB uyum yasalarý
çerçevesinde yapýlmasý düþünülen meslek ve çalýþma
koþullarý ile ilgili düzenlemeler hakkýnda gerekli bilgi toplama ve alt yapý çalýþmalarýnýn oda tarafýndan yapýlmasý
gerekmektedir.
Uygulanan yanlýþ eðitim politikalarý sonucu ülkemizde
hýzla artan Tekstil Mühendisliði bölümü sayýsý ve sektörde
meydana gelen daralmalar neticesinde Tekstil
Mühendisleri niteliðine uygun ve sürekli istihdam sorunu
yaþamaya baþlanmýþtýr. Oda çatýsý altýnda Tekstil
Mühendislerinin örgütlenmesinin önem ve gereði profesyonelleþme ve mesleki geliþim açýsýndan zorunlu hale
gelmektedir.
Sonuç olarak TMMOB Tekstil Mühendisleri Odasý
gerek kendi sektöründe gerekse ülke genelinde yaþanan
tüm olumsuzluklara karþý, geçmiþten geleneði ile çözüm
üreten misyonunu kaybetmeden gelecekte daha güçlü ve
özverili olarak çalýþmalarýna devam etmeye kararlýdýr. Bu
konuda en büyük desteði üyelerinden alacaktýr.

TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ
ODASI 39. OLAÐAN GENEL KURULU
SONUÇ BÝLDÝRGESÝ
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý kuruluþunun 50.
yýlýnda kapitalist, emperyalist sistemin küreselleþme adý
altýnda dayattýðý politikalar kýskacýnda yok edilmeye
çalýþýlan ülke tarýmý hakkýnda ulusu uyarmak, tarým sektöründe uygulanan politikalarýn yanlýþlarýný ortaya koymak
ve bunlara alternatif geliþtirme görevini yurtseverlik bilinciyle yerine getirmektedir.
Dünya kapitalizmini yeniden þekillendirmeye çalýþan;
emperyalist ABD, IMF, Dünya Bankasý ve onlarýn yerli
iþbirlikçilerinin emek düþmaný politikalarý, öngörülen
direktifleri ve yapýsal uyum programý gereði " TARIM
REFORMU" baþlýðý altýnda dayatýlan ve istikrar önlemleri
olarak hýzla gerçekleþtirilen bir takým yasal ve yönetsel
düzenlemeler ulusal çýkarlarýmýza aykýrýdýr, ülke ekonomisini ve tarýmýný hýzla yýkýma doðru sürüklemektedir.
Günümüzde Türkiye' de tarým ürünleri dýþ ticaret dengesi ülkemiz aleyhine geliþmektedir ve Türkiye artýk net
bir tarým ürünleri ithalatçýsý durumuna gelmiþtir.
Bunun bir diðer ifadesi ülkemiz insanýný artýk
yabancýlar besliyor demektir.
Bunun ülkemiz açýsýndan, stratejik, sosyolojik ve
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ekonomik tahribatlarýný baþta Türk çiftçisi olmak üzere
bütün halkýmýz hissetmektedir.

istihdam ve sözleþmeli personel uygulamalarý ile Uzak
Doðu ülkelerinde olduðu gibi iþ güvencesiz, ucuz iþ gücü
yaratmaya yönelik bir modeldir.

Baþta tarým sektörü olmak üzere, ekonominin tüm sektörlerinde sermaye, yabancý sermaye lehine hareket etmekte, þirketlerdeki yabancý sermaye oranlarý artmakta ve þirketler el ve isim deðiþtirmektedir.

Uygulanan bu politikalar, neticesinde ortaya çýkan
meslek sorunlarýmýzýn en önemlilerinden biriside Ziraat
Mühendislerinin yaþadýklarý istihdam sorunlarýdýr.

Ülkemizi (ÇUÞ) Çok Uluslu Þirketlerin Pazar alaný
olmaktan çýkaracak ulusal düzenlemeler hýzla gerçekleþtirilmelidir.

Bugün ülkemizdeki Ziraat Mühendislerinin %25'i nin
iþsiz durumda olduðu ve bu rakamýn her gün yükseldiði tahmin edilmektedir.

Uygulanan politikalar karþýsýnda, sorumluluk içerisinde
çaðdaþ, laik ve demokratik bilinçle özgür ve baðýmsýz tavýrlar geliþtirilmelidir.

Meslektaþlarýmýzýn bu sorunlarýnýn çözümünde yeni
politikalar oluþturulmalý, 560 sayýlý yasa ve baðlý yönetmeliklerinde deðiþiklik yapýlarak, Ziraat Mühendislerinin
içerisinde yer alacaðý "Yeminli Serbest Gýda Denetim
Müþavirlikleri" kurulmasý için giriþimde bulunulmalýdýr.

Bu kapsamda;
"Niþasta Bazlý Þeker kotasý %15'ten, AB ülkelerinde
olduðu gibi % 2'lik düzeye indirilmelidir.
"Cargill v.b. Çok Uluslu Þirketlere ülke yönetimi
üzerinde söz hakký verilmemelidir.
"Tekel, TMO, Ziraat Bankasý, TÝGEM gibi elimizde
kalan Tarýmsal KÝT'lerin tasfiyesine, yabancý Çok Uluslu
Þirketlere peþkeþ çekilmesine, ulusal sanayimizin ve
tarýmýmýzýn yok edilmesine seyirci kalýnmamalýdýr.
Yine dýþ baskýlarla GATS denilen " Hizmet Tarifeleri
Genel Anlaþmasý"na imza atýlarak, kamu hizmetlerini küresel ticarete açacak adým atýlmýþtýr.
Vatandaþ kimliðini, müþteri kimliðine dönüþtüren,
Sosyal Devlet anlayýþýný, Tüccar Devlet anlayýþýna çeviren
ve Ulusal Devlet'i Federal Devlet'e çevirecek olan "Kamu
Yönetimi Temel Kanunu" TBMM'de görüþülmektedir.
Ziraat Mühendisleri Odasý; Devletin Anayasal görevi
olan ve Kamusal uðraþ alaný olarak ifade edilen tarým
hizmetlerinden çekilmesi anlamýna da gelen bu yasaya þiddetle karþýdýr.
Ulusumuzun birliðini saðlayan kaynaþma mekanizmalarý için açýk bir tehdit olan bu yasa ayný zamanda, kamu
çalýþanlarýnýn iþ güvencesini yok ederek, öngörülen esnek

Mustafa Kemal Atatürk, daha o günkü þartlarda;
"Hangi istiklal vardýr ki, yabancýlarýn nasihatlarýyla,
yabancýlarýn planlarýyla yükselebilsin. Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiþtir." tespitini yapmýþtýr.
Bu baðlamda;
Ulusal ekonomiyi ve tarýmý yýkýma sürükleyen IMF ve
Dünya Bankasý eksenli politikalarýn geriletilmesine ve tasfiyesine yönelik çalýþmalar hýzlandýrýlmalý, "Ulusal Bir
Tarým Politikasý" belirlenerek, uygulamaya koyulmalýdýr.
Rant ve Borç ekonomisinden, hýzla Üretim ve Tasarruf
ekonomisine dönülmelidir.
1900'lü yýllarda küresel güçlerin boyunduruðunu
"Kurtuluþ Savaþý" ile kýran Türk insanýnýn onurlu ve güzel
geleceðini, ulusal çýkarlarýmýza dayalý politikalar belirleyip,
uygulayarak ülke tarýmýný ve ekonomisini yýkýmdan kurtaracaðýna inancýmýz sonsuzdur.
Bu kapsamda Ziraat Mühendisleri Odamýz, kuruluþundan bu güne kadar, 50 yýldýr sürdürdüðü mücadelesini ayný
azim ve kararlýlýkta devam ettirecektir.
21/02/2004
Saygýlarýmýzla,
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1 MAYIS’ta

ALANLARA!!
Emek Platformu Baþkanlar Kurulu, 12 Nisan 2004 tarihinde Memur-Sen'in dönem sözcülüðünde, 1 Mayýs 2004
Kutlamalarý ve gündemdeki diðer konularý görüþmek üzere
yaptýðý toplantýdan sonra aþaðýdaki açýklamayý yaptý.
BASINA VE KAMUOYUNA
Toplantýya Türk-Ýþ, Hak-Ýþ, Disk, Kesk, Memur-Sen,
Bask, Tüm Ýþçi Emeklileri Derneði, TMMOB, TTB, Türk
Diþ Hekimleri Birliði baþkanlarý veya temsilcileri
katýlmýþtýr.
Söz konusu toplantýda Emek Platformu Bileþenleri,
Uluslararasý Birlik, Mücadele ve Dayanýþma Günü olan l
Mayýs'ý Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir baþta olmak üzere, tüm
ülke genelinde kitlesel katýlýmla kutlanmasýna karar vermiþtir.
Emek Platformu Bileþenleri, 1 Mayýs
kutlamalarýnýn Emek
Platformu'nun asgari
müþtereki olduðundan
hareketle, etkinlikleri
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düzenlemek ve katýlým saðlamak için örgütlerin yerel birimlerine yetki vermiþlerdir.
Emek Platformu Baþkanlar Kurulu, çalýþanlarýn
üzerindeki sömürü ve baskýnýn yoðunlaþtýðý, demokratik
örgütlenmenin engellenmeye çalýþýldýðý bu dönemde,
- SAVAÞSIZ, SÖMÜRÜÞÜZ BÝR DÜNYA ÝÇÝN
BARIÞ
- YOKSULLUK ve ÝÞSÝZLÝKLE MÜCADELE,
- IRAK ve FÝLÝSTÝNDE YAÞANAN ÝÞGALE KARÞI
DAYANIÞMA ilkesiyle, ülke genelinde yapýlmasý planlanan l Mayýs kutlamalarýna katýlacaklardýr.
Ayrýca, Emek Platformu Baþkanlar Kurulu, l Mayýs
Günü'nün Resmi Tatil ilan edilmesi için, TBMM
Baþkanlýðý'na ortak taleplerini ileteceklerdir.
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SÝYASÝ ÝKTÝDARI TEMEL ÝNSAN HAKLARINA
SAYGILI OLMAYA DAVET EDÝYORUZ
DÝSK-KESK- TMMOB- TTB ortak bir açýklama yaparak son günlerde yaþadýðýmýz demokratik hak
ihlallerine tepki gösterdi. Bu hak ihlallerinin endiþe ile izlendiði belirtilen açýklamada siyasal
iktidar, temel insan haklarýna saygýlý olmaya davet edildi.
Son günlerde, sendikalar, dernekler ve demokratik haklarýný kullanmak isteyen üniversite öðrencileri üzerinde
yoðunlaþtýrýlan baskýlarý derin bir endiþe ile izliyoruz.
Yasal kuruluþlar olan çeþitli dernek ve kültür merkezlerine, yasa dýþý çalýþma yapma, yasa dýþý örgütlerle iliþkili
olma suçlamalarý yöneltiliyor. Yönetici ve üyeleri gözaltýna
alýnýyor, tutuklanýyor.

Demokrasi farklý görüþlerin ifade edilmesine dayanýr.
Kiþi ve kuruluþlar, siyasal iktidarlar gibi düþünmek zorunda
deðildir. Çeþitli konulardaki muhalif fikirler, siyasal
düþünceler polis ve yargý baskýsý altýnda olmadan kendisini
ifade ettiðinde, o ülkede demokratik haklardan söz
edilebilir.

Yurttaþlarýn ifade özgürlüðüne saygý gösterilmelidir.

Sendikalar çalýþanlarýn sorunlarýný dile getirdiðinde
baský altýna alýnýyorsa, basýn açýklamasý yapmalarýna izin
verilmiyorsa; tutuklu yakýnlarý cezaevleri sorunlarýný dile
getirmeye kalkýþtýðýnda gözaltýna alýnýyorsa; kültür merkezleri, dernekler yasa dýþý çalýþma tehdidi altýnda tutuluyorsa;
üniversite öðrencileri üzerlerindeki baskýlarý protesto etmeye kalkýþtýðýnda kafalarýna coplar iniyorsa, üzerlerine gaz
bombalarý atýlýyorsa, yargýsýz infazlar sürüyorsa, o ülkede
demokrasiden söz edilemez.

Basýn açýklamalarýný toplantý ve gösteri yürüyüþleri
yasasý kapsamýnda deðerlendirme uygulamasýndan
vazgeçilmelidir.

Son günlerde toplumun çeþitli kesimlerine yöneltilen
baskýlarý gerçeklerin gizlenmesi, sindirme ve gözdaðý verme
olarak deðerlendiriyor ve son bulmasýný istiyoruz.

Kültür merkezlerini, radyolarý, çeþitli gazete ve dergileri
polis baskýsý altýnda tutma, yönetici ve üyelerini gözaltýna
alma ve daha da ileriye gidilerek tutuklama anlayýþý terk
edilmelidir.

Siyasal iktidarý, temel insan haklarýna saygýlý olmaya
davet ediyoruz.

Sendikalara yapýlan baskýlar artýyor, basýn açýklamasý
yapmalarý engelleniyor. Üniversite öðrencilerine
demokratik haklarýný kullanmalarýndan ötürü þiddet uygulanýyor. Bunun gibi pek çok muhalif ses baskýlarla susturulmaya çalýþýlýyor.
Demokratik haklarýný kullanan kiþi ve kuruluþlarý, yasa
dýþý örgütlerle iliþkilendirme çabalarýndan vazgeçilmelidir.

DÝSK-KESK- TMMOB- TTB
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28 MART YEREL SEÇÝMLERÝ ÝÇÝN
ÜYELERÝMÝZE VE HALKIMIZA SESLENDÝK
TMMOB Yönetim Kurulu önümüzdeki günlerde gerçekleþecek yerel seçimler öncesi 25 Mart
2004 tarihinde üyelerimize ve halkýmýza seslenerek yerel seçimlere iliþkin görüþlerini aktardý.
28 Mart 2004 tarihinde yapýlacak yerel seçimler öncesi
Türkiye'de toplumun büyük bölümünü dýþlayan, halkýn
katýlým ve denetimine kapalý merkezi ve yerel yönetim
anlayýþýný sergilemek; geleneksel bu yönetim anlayýþýnýn
aþýlarak kent halkýnýn ve meslek örgütlerinin demokratik
katýlým ve denetimini saðlayacak bir anlayýþýn geliþtirilmesi
amacýyla düþünce, görüþ ve önerilerimizi açýklamak istiyoruz.

Türkiye'de, yýllardýr sürdürülen plansýzlýk ve denetimsizlik, yanlýþ arazi kullaným politikalarý, kaçak yapýlaþma ve
imar affý süreçleriyle de beslendiðinden saðlýklý, güvenli ve
yaþanabilir kentler oluþturulamamýþtýr. Plansýzlýðýn ve
denetimsizliðin aðýr sonuçlarý, özellikle 17 Aðustos ve 12
Kasým 1999 Doðu Marmara depremlerinin yol açtýðý
felaketler ve yakýn zamanda yaþanan Konya örneði ile de
gözler önüne serilmiþtir.

Yerel seçimler, Dünya’da ve Türkiye'de önemli olaylarýn
yaþandýðý bir dönemde yapýlmaktadýr. Baþýný ABD'nin çektiði emperyalistlerin, Afganistan'ý ve arkasýndan Irak'ý
iþgaliyle baþlattýklarý, Ýsrail'in Filistin topraklarýnda
cinayetler iþlemesine kadar vardýrdýðý süreci, "Büyük
Ortadoðu Projesi" ile Ortadoðu, Kafkas ve Asya halklarýnýn
köleleþtirilmesi, birbirine düþman edilmesi ve doðal kaynaklarýna el konulmasý planlarýyla yaþama geçirmeye
çalýþtýklarý bir dönem yaþanmaktadýr.

Rantýn, yaðmanýn kýskacýna sokulan kentlerimizin
doðal ve kültürel deðerleri, ormanlarý, yeþil alanlarý, sahilleri yok edilmekte, kamu arazileri elden çýkarýlmakta,
çevresel kirlilik ülkemizi bir ekolojik felaketin eþiðine
getirmektedir.

Emperyalizm, insanlýðýn büyük mücadeleler ve fedakarlýklarla kazandýðý ne varsa ortadan kaldýrmaya yönelmiþtir.
Türkiye, bu yönelime uygun olarak IMF, Dünya Bankasý ve
Dünya Ticaret Örgütü'nün tercih ve direktiflerine göre
kararlar almaya devam etmektedir. Bütçenin tamamýna
yakýnýnýn iç ve dýþ borçlarýn faizlerine aktarýldýðý
Türkiye'de, yatýrýmlar durmuþ, üretim ve sosyal ölçekli
kamu hizmetlerinden vazgeçilmiþtir. Milyonlarca insan
eðitim, saðlýk, barýnma ve beslenme, eðitim gibi temel haklarýndan yoksun býrakýlýrken; kamu varlýklarýmýz
özelleþtirmelerle yerli ve yabancý sermayeye peþkeþ çekilmekte, temel kamu hizmetleri ticarileþtirilmekte, kaynaklarýmýz bir avuç azýnlýða aktarýlmaktadýr. Emekçilerin,
yoksullarýn ve tüm ezilenlerin sosyal, ekonomik ve siyasal
yaþamdan tümüyle dýþlandýðý yýkýcý bir ortamda, yoksulluk
ve açlýk derinleþerek sürmektedir. Sermayenin soygun, vurgun ve yaðmasýnýn mekaný haline getirilen Türkiye, tam bir
sömürgeleþme sürecine sokulmuþtur.
Kapitalizmin küreselleþme programý kapsamýnda yürüttüðü yoðun propaganda ile, planlama kavramý ve ulusalbölgesel-kentsel planlama saf dýþý edilmiþ, ülke çýkarý,
toplumsal gelecek, dayanýþma ve ahlaki deðerler terk
edilmiþtir.
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Bilimi, planlamayý ve kamusal denetimi dýþlayan, planlý
bir ekonomi yerine ranta ve spekülasyona dayalý bir
ekonomiyi egemen kýlan bu model; bir çaresizliðin ve yetersizliðin deðil, siyasal iktidarlarýn bir tercihi olmuþtur. Bu
tercihin yanlýþlýðý ve korkunç sonuçlarý açýkça ortaya çýktýðý halde gereken ders alýnmamýþ, saðlýklý, güvenli ve
yaþanabilir yerleþim alanlarýnýn oluþturulmasý için gerekli
politika ve uygulamalar gündeme getirilmemiþ,
TMMOB'nin uyarý, görüþ ve önerileri dikkate alýnmamýþtýr.
Özellikle, 12 Eylül'den günümüze kadar geçen sürece,
kamuyu tahrip eden, toplumsal alaný parçalayan sermaye
politikalarý damgasýný vurmuþtur. Gelir daðýlýmýndaki eþitsizlikler ve bölgeler arasýndaki dengesizlikler derinleþmiþ,
yaþam standartlarý arasýndaki uçurumlar büyümüþtür.
Demokrasinin evrensel deðerlerinin ayaklar altýna
alýndýðý, planlamanýn ve kamusal denetimin devre dýþý
býrakýldýðý böylesi bir süreçte; merkezi yönetimler gibi yerel
yönetimler de rant paylaþýmýn odaklarý haline getirilmiþtir.
Yerelleþme adý altýnda sürdürülen yaðma hýzlandýrýlmýþtýr.
Türkiye'de yerel yönetim alanýnda, özellikle 1980'den bu
yana hareketli bir süreç yaþanmaktadýr.
Türkiye'de yerel yönetimlerde yaþanan bu hareketliliðin, kentsel kamu hizmetlerinin özelleþtirilmesi, kentlerin
imar, planlama, altyapý, ulaþým, çöp, su-atýksu gibi hizmetlerindeki yolsuzluklarýn artmasý, rant ve rüþvetin yaygýnlaþmasý gibi niteliklere sahip olduðu ortaya çýkmýþtýr. Merkezi
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vesayet altýnda, çýkar tezgahý gibi çalýþan bir yerel yönetim
dünyasý oluþturulmuþtur. Özelleþtirme, yerelleþme ve ticarileþme böylesi bir dünyanýn önemli ayaklarýný oluþturmaktadýr.
Bugün yaþadýðýmýz kentlerin mekansal ve çevresel
olarak saðlýksýz, yaþam açýsýndan güvensizliðinin ardýnda;
sosyal, kültürel yapýnýn yozlaþmasý, gelir daðýlýmýnda ortaya
çýkan uçurumlar, yoksulluk, yasadýþý kazanç alanlarýnýn
egemenliði vardýr. Pazarlanacak bir meta olarak görülen
kentlerimiz, paranýn simgelediði mekanlar haline gelmiþ,
sermaye egemen anlayýþlý bir yaþamýn belleði olmuþtur.
Yerel seçimler, devletin yeniden yapýlandýrýlmasý adý
altýnda gündeme getirilen "Kamu Yönetimi Temel Kanun
Tasarýsý" ile bu tasarýya eklemlenen Mahalli Ýdareler
(Belediye, Büyükþehir, Ýl Özel Ýdaresi), Kamu Personeli,
Kamu Maliye Yönetimi ve Kontrolü, Ýdari Usul Kanunu vb.
tasarýlarla sermayeye yeni soygun kanallarý açma
çabalarýnýn yoðunlaþtýðý bir süreçte yapýlmaktadýr.
Bu tasarýlarla, yerel yönetimler küresel ekonomik sisteme uyumlu hale getirilerek kamusal iþlevlerinden uzaklaþtýrýlmakta, þirket iþleyiþine kavuþturulmakta; halkýn
demokratik katýlýmý ve denetimi deðil kamu yönetimi
alanýnda sermayenin serbestçe dolaþýmý amaçlanmaktadýr.
Katýlým, denetim, açýklýk, demokrasi, planlama, çevre,
tarih, kültür gibi kavramlarýn içleri bilinçli bir þekilde
boþaltýlmaktadýr.
Halkýn siyasal temsiline deðil, siyasetten dýþlanmasýna
dayanan ve örgütsüzleþmesini dayatan sürece karþý, halkýn
demokratik katýlým ve denetim kanallarýnýn açýldýðý yeni
bir siyasal ortamýn yaratýlmasýnýn önemine inanan
TMMOB; yerel yönetimleri, halkýn karar süreçlerine ve
denetime etkili bir þekilde katýlabilecekleri zeminler olarak
görmektedir.
Böylesi bir yerel yönetim alanýnýn yaratýlmasý öncelikle
halkýn örgütlü katýlým ve denetimini saðlayacak siyasal,
toplumsal düzenlemelerin gerçekleþmesine baðlýdýr.
Bu nedenle TMMOB;
Demokrasinin evrensel deðerlerine, insanlýðýn temel
hak ve özgürlüklerine dayalý bir toplumsal yaþamýn önündeki tüm engellerin ve baþta 12 Eylül Anayasasýnýn yürürlükten kaldýrýlarak, eþitlik, özgürlük, barýþ, baðýmsýzlýk,
demokrasi ve insan haklarýna dayalý yeni bir Anayasa’nýn
toplumsal kesimlerin demokratik katýlýmý ve tartýþmasýyla
hazýrlanmasýnýn zorunlu olduðuna inanmaktadýr.
Demokratik katýlým ve denetimi gerçekleþtirmek için:
Her yerel yönetim alanýnda halkýn demokratik
katýlýmýný, karar süreçlerinde söz sahibi, uygulamada ise
denetleyici olmasýný saðlayacak ölçek ve büyüklükte yerel
yönetim birimlerinin oluþturulmasýný,

Kent hizmetlerinin, karar alma, uygulama ve denetleme
aþamalarýnýn kesintiye uðratýlmadan demokratik bir planlama anlayýþýyla yaþama geçirilmesini,
Halkýn seçtiklerini, referandum hakký ile geri çaðýrma
hakkýnýn yaþama geçirilmesini savunmaktadýr.
Kamu hizmetlerinin sosyal devlet anlayýþýyla yerine
getirilmesi için:
Yurttaþýn müþteri deðil eþit haklarý olan insan muamelesi gördüðü bir yerel yönetimi,
Kentsel kamu hizmetlerinin ticarileþtirilmesini dayatan
özelleþtirme vb. politika ve uygulamalarýn terk edilerek, bu
hizmetlerin emekçilerin ve ezilenlerin yararýna ve toplumsal inisiyatiflere açýk demokratik bir planlama anlayýþýyla
yapýlmasýný,
"Kente ve çevreye karþý suç" kavramýnýn geliþtirilmesini,
Ýþsizlik ve yoksulluk gibi temel insan haklarý ihlallerinin
ortadan kaldýrýlmasý için gerekli programlarýn yaþama
geçirilmesini, savunmaktadýr.
Saðlýklý bir çevrede insanlýk onuruna yaraþýr bir yaþam
için: Ýnsanlýðýn kollektif aklýný ve iradi etkinliðini temsil
eden planlamayý toplumsal yaþama sokacak bir sürecin
baþlatýlmasýný, yeni konut ve çalýþma alanlarýnýn saðlýklý,
güvenli ve yaþanabilir olarak oluþturulmasý için gerekli
politika ve uygulamalarýn yaþama geçirilmesini,
Türkiye'nin deprem riski altýnda bulunan bölgelerinde;
yerleþim alanlarýnýn envanterinin çýkarýlarak, mevcut yapý
stoklarýnýn bilimsel olarak elden geçirilmesini ve can
güvenliðini tehdit eden, yýkýlmasý gereken yapýlarýn yýkýlmasýný, kentsel dönüþüm projelerinin demokratik bir
anlayýþla yaþama geçirilmesini,
Ortak yaþam ve dayanýþma bilincinin gerektirdiði yeni
kentsel yapýlarýn (toplu konut, toplu taþýma ve yeni
kamusal alanlar) geliþtirilmesini,
Ulaþýmýn ticari bir iþletme olarak deðil, kamusal bir
hizmet olarak ele alýnarak, ekolojik döngüyü kirleten otoyol ve kara taþýmacýlýðýna karþý, toplu ulaþým (deniz,
demiryolu, raylý) sistemlerinin kurulmasýný,
Kamu topraklarýnýn satýþ, özelleþtirme vb. yollarla elden
çýkarýlmasýna son verilmesini,
Kamu arazileri üzerinde yapýlacak konutlarda yalnýz
kullaným hakkýnýn olduðu (miras haklarý dahil), el
deðiþtirme hakkýnýn olmadýðý çözümlerin getirilmesini,
savunmaktadýr.
Tarihi ve kültürel mirasý korumak ve geliþtirmek
için:Kentsel çevrenin, tarihi ve kültürel deðerlerin yaðmasýna, rant eksenli iliþkilere, yolsuzluk ve rüþvete karþý
ödünsüz bir tavra sahip olunmasýný,
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Kentlerdeki doðal, tarihi ve kültürel deðerlerin,
Anadolu’nun tarihi ve kültürel mirasýnýn korunmasý ve
geliþtirilmesini amaçlayan bir politikanýn ýþýðý altýnda yerel
topluluðun koruma ve kullanýmýna verilmesini savunmaktadýr.
Engellilerin toplumsal yaþama tam ve eþit yurttaþlar
olarak katýlýmý için:
Yerel Yönetimlerce, engellilerin yaþamýný kolaylaþtýrýcý
her türlü sosyal ve mekansal düzenlemelerin gerçekleþtirilmesini, toplu ulaþým ve iletiþim araçlarýndan ve diðer
kamu hizmetlerinden ücretsiz yararlanmalarýnýn saðlanmasýný savunmaktadýr.

edecekleri, çocuklarýn ve gençliðin sportif, kültürel, sanatsal yeteneklerini geliþtirecekleri, yaþlýlarýn koruma altýna
alýnacaklarý ortamlarý ve mekanlarý yaratmakla görevli
olmalarý gerektiðine inanmaktadýr.
Türkiye'yi yeniden yapýlandýracak temel deðiþikliklerin,
demokratik bir yönetim ve denetim anlayýþýna dayanmasý
gerektiðine inanan TMMOB;

Kadýnlarýn, çocuklarýn, gençlerin ve yaþlýlarýn kenti
için:

28 Mart yerel seçimler sürecinde, ranta karþý ödünsüz
bir tavrýn sahibi olduðunu ilan eden, geleneksel yerel yönetim anlayýþýnýn aþýlmasýný, demokratik yönetim kültürünün
geliþmesini, demokrasi düþüncesinin yerelde derinleþmesini, kent halkýnýn ve meslek örgütlerinin sürece doðrudan
katýlmasýný savunan programlarý desteklediðini üyelerine
ve kamuoyuna ilan etmektedir.

Yerel yönetimlerin kadýnlarýn kendilerini daha iyi ifade

TMMOB Yönetim Kurulu

BERGAMA’DA TARAFIZ
TMMOB Yönetim Kurulu 20 Nisan 2004 tarihinde bir açýklama yaparak Bergama-Ovacýk altýn
madeninin iþletilmesiyle ilgili geliþmeleri kamuoyunun bilgisine sundu.
BASININ VE KAMUOYUNUN DÝKKATÝNE
Kamuoyunun altýn madenciliði konusunda çok yakýndan tanýdýðý eski adýyla Eurogold yeni adýyla Newmont
(NORMANDY) olarak bilinen madencilik þirketi, izinsiz
iþletmeye devam ettiði Bergama-Ovacýk altýn madeniyle
iliþkili olarak, Jeoloji Mühendisleri Odasý aleyhine yüz milyar TL istemiyle manevi tazminat davasý açmýþtýr.
Þirket, Çevre, Jeoloji, Kimya ve Metalurji Mühendisleri
Odalarý tarafýndan ortaklaþa hazýrlanan "Bergama-Ovacýk
Altýn
Ýþletmesi
Giriþimi
Konusunda
TÜBÝTAK_YDABÇAÐ Uzmanlar Komisyonu Raporunun
Eleþtirisi" adlý kitapta, "þirketin kiþiliðine haksýz saldýrýda
bulunma, ticari itibarýný sarsma, þirkete zarar verme" gibi
iddialar ileri sürmektedir.
Dava konusu kitap, TMMOB ve baðlý Odalarýmýzýn bilimsel gerçekleri kamuoyu ile paylaþma, çevre ve halk
saðlýðý yönünden oluþan risklerin ortadan kaldýrýlmasýný
amaçlayan çabanýn bir ürünüdür. Bu nedenle bilinmelidir
ki, 10 yýlý aþkýn bir süredir tartýþýlan ve önümüzdeki günlerde de tartýþýlmaya devam edeceði anlaþýlan konu, "ticari"
boyuta indirgenemeyecek kadar büyüktür. Eleþtiri niteliði
taþýyan bir kitabýn davaya konu olmasýndan dolayý , Türk
Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Yönetim Kurulu, dava
metninin,
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"- TMMOB'nin söz konusu iþletme ile ilgili olarak, yargý
kararlarýna uyulmasý ve yöre halkýnýn çýkarlarýnýn korunmasý taleplerine ve iþletmenin çevre açýsýndan risk taþýmasý
nedeniyle kamu yararýna uygun olmadýðý görüþlerine karþý
bir içerikte bulunmasý,
- TMMOB'nin ve Odalarýnýn kendi uzmanlýk alanlarýndaki geliþmeleri kamu yararý açýsýndan sorgulama,
kamuoyuna açýklama hak ve yükümlülüðünün davacý þirket tarafýndan tartýþmaya açýlmasý nedeniyle TMMOB'ne
yönelik bir müdahale niteliði taþýmasý,
- TMMOB'nin örgütsel bütünlüðünü tartýþmaya yönelik bir giriþim olmasý"
nedenleriyle davaya müdahil olunmasýna oybirliði ile
karar vermiþtir.
TMMOB ve Odalarýmýzýn, Kuruluþ Yasasý'nýn da
verdiði hak ve sorumlulukla, ülkemizin doðal kaynaklarýnýn, doðaya, çevreye, insana duyarlý ve kamu çýkarý
doðrultusunda kullanýlmasý için gerekli tüm giriþim ve
enerjisini kullanmaya bugüne kadar olduðu gibi bundan
sonra da devam ettirmeye kararlý olduðunu kamuoyunun
bilgisine sunarýz.
TMMOB YÖNETÝM KURULU
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BUSH GELME ÝS-TE-MÝ-YO-RUZ!!
TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç, Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu sözcüsü olarak 17 Mart
2003 tarihinde düzenlediði basýn toplantýsýnda, bütün barýþseverleri, Irak'ýn iþgalinin
yýldönümü olan 20 Mart 2004 Cumartesi günü saat 13:00'te ABD Büyükelçiliði önünde yapýlacak basýn açýklamasýna ve 27-29 Haziran tarihleri arasýnda Bush'un Ankara ziyaretini ve NATO
Zirvesini protesto eylemlerine katýlmaya çaðýrdý.
TMMOB'nde düzenlenen basýn toplantýsýna Elektrik ve Makina Mühendisleri Odalarýmýzýn
Baþkan ve yöneticileri, KESK'e baðlý Eðitim Sen, BTS ve SES Sendikalarýnýn Baþkanlarý,
Mazlum Der Baþkaný katýldýlar.
BASINA VE KAMUOYUNA
Bugünkü basýn toplantýmýzda iki önemli tarihle ilgili
çaðrýmýzý kamu oyuyla paylaþmak istiyoruz.
Bu tarihlerden ilki 20 Mart, ikincisi ise 28-29
Haziran'dýr
Bildiðiniz gibi 20 Mart 2004'de ABD öncülüðünde
Irak'a karþý giriþilen saldýrý ve iþgalin yýldönümü.
ABD ve Ýngiltere'nin baþýný çektiði
saldýrgan ve iþgalci güçlerin asýl
amacýnýn dünya petrol zenginliðinin
merkezi
olan
Ortadoðu'yu kontrol altýnda
tutmak ve bölge halklarýný
kendi kontrollerinde bir
yönetime tabi kýlmak
olduðu her geçen gün
biraz daha belirginleþiyor.
ABD Baþkaný Bush
ve
þürekasý,
kendi
emperyalist emellerine
uygun bir dünya düzenini
halklara zorla ve iþgalle
dayatmanýn
açýlýþýný
Afganistan'da yaptýktan sonra
Irak'ýn iþgali ile sürdürdüler. Irak'ý
iþgal için öne sürdükleri hiç bir
gerekçe o zaman da doðru deðildi. Bu,
þimdi bir yýl sonra daha da açýk bir þekilde
ortaya çýkmýþ bulunuyor.
Dünya halklarý gerçeði o zaman da biliyorlardý, bugün
de biliyorlar. Ýþgale karþý tepkilerini gösterdiler, göstermeye
devam ediyorlar. Ýspanya'da halk savaþ suçuna ortak olan
partiyi iktidardan uzaklaþtýrdý.
Irak iþgalinin birinci yýlýnda iþgale karþý dünya halk-

larýnýn sesi ve vicdaný olan savaþ karþýtlarý ve barýþ güçleri
bir kez daha alanlarda olacak.
Türkiye'de barýþ mücadelesine omuz veren, iþgale karþý
çýkan ve Irak halkýnýn ABD ve müttefiklerine direniþini
haklý ve meþru görenler de 20 Mart'ta tüm dünyadaki iþgal
karþýtý güçlerle birlikte alanlarda olacak.
20 Mart 2004 Cumartesi günü saat 13:00'te ABD
Büyükelçiliði önünde düzenlenecek olan basýn açýklamasýna iþçi sendikalarý, kitle örgütleri,
yurttaþ inisiyatifleri temsilcileri ve
üyeleri katýlacaklar.
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu olarak tüm barýþseverleri ve Irak'ýn iþgaline
karþý çýkanlarý basýn açýklamasýna davet ediyoruz.
Basýn toplantýmýza
konu olan ikinci tarih ise
28-29 Haziran, yani
Ýstanbul'da
yapýlacak
NATO zirvesi günleri.
Zirvenin gündemi resmen açýklanmadý. Ama
emperyalist iþgalcilerin sözcüleri "NATO'nun Ýstanbul
zirvesinin çok önemli olduðunu ve
NATO için dönemeç olacaðýný" açýklýyorlar. Biliyoruz ki, yedi yeni üyenin
katýlýmýyla tarihinin en büyük geniþlemesini
gerçekleþtirecek olan bu örgüt, kendi anlaþmasýnýn sýnýrlarýný ABD'nin çýkarlarýnýn sýnýrýna taþýmayý tartýþacak.
Küresel terör bahanesiyle, ABD çýkarlarýnýn olduðu
ülkeleri dize getirmeyi tartýþacak. Barýþ Ortaklýðý adý altýnda, Ortadoðu ülkelerini iþgale ortak etmeye çalýþacak.
Afganistan'daki iþgal gücü örneðini Irak'a uygulamaya
çalýþacak. NATO'yu, Yeni Amerikan Yüzyýlý Projesi'ne
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uygun bir konsept çerçevesinde yeniden tanýmlamaya ve
ABD'nin polis gücü olarak kullanmaya yönelik kararlar
üretmeye çalýþacak. Büyük Ortadoðu Planýný geliþtirecek,
yeni taþeron ülkeler bulmaya çalýþacak.
Türkiye'de halkýn büyük çoðunluðu Irak'a saldýrýlmasýna karþýydý. Büyük çoðunluk Irak'ýn iþgaline de karþý. Tüm
dünya Bush'a karþý, tüm Türkiye Bush'a karþý. Diyoruz ki:
Bush, gelme! Ýs-te-mi-yo-ruz!
Bu arada duyduk ki NATO zirvesinden hemen önce,
26 Haziran'da, tüm dünya halklarýnýn gözünde iþgal politikalarýnýn sorumlusu olarak hak ettiði yeri alan ve
emperyalizmin insanlýk düþmanlýðýnýn simgesi olan ABD
Baþkaný G. W. Bush Ankara'ya gelecekmiþ. Petrol ve dolar

tacirlerini, küresel þirketlerin sözcülerini, savaþlarýn mimarlarýný, çocuk ölümlerinin sorumlularýný Ankara'da da
görmek is-te-mi-yo-ruz!
1 Mart'ta tezkereyi nasýl durdurduysak, Haziran ayýnda
da Ýstanbul'u, bütün savaþ karþýtlarýnýn, iþgale hayýr diyenlerin, barýþtan yana olanlarýn, insana deðer verenlerin
dünya eyleminin merkezine çevireceðiz.
Hepimize kolay gelsin.
IRAK'TA ÝÞGALE SON!
Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu

"Irak'ta Ýþgale Son, NATO'ya Hayýr"
Irak iþgalinin birinci yýldönümünde ülkenin pek çok yerinde yapýlan protesto gösterilerinde
Amerikan saldýrganlýðý lanetlenirken, Haziran ayýnda Ýstanbul'da yapýlmasý planlanan NATO
zirvesinin de iptali istendi.
Ýstanbul
Ýstanbul'daki eylem Taksim Gezi Parký'nda yapýldý.
Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu, Irak'ta Ýþgale Hayýr
Koordinasyonu ve Ýþgale Karþý Komiteler'in çaðrýsýyla
toplanan 2 bin kiþi "Irak'ta iþgale son", "Katil ABD
Ortadoðu'dan defol", "Ýstanbul NATO'ya kapýlarýný kapýyor" sloganlarýný attý.
Saygý duruþundan sonra yapýlan basýn açýklamasýný tiyatro sanatçýlarý Mehmet Ali Alabora ve Görkem Yeltan
okudu. Yapýlan açýklamada "Bizler de Irak'ta iþgale son
diyen uluslararasý
hareketin bir parçasý
olarak
buradayýz.
Uluslararasý savaþ
karþýtý hareketin bir
parçasý olarak 1
Mart'ta
tezkereyi
d u r d u r m a y ý
baþardýk. Bu, tüm
savaþ
karþýtý
hareketin en somut,
en moral verici
kazanýmý
oldu.
Þimdi, bir kez daha,
'Biz varýz, buradayýz!'
demenin zamanýdýr."
denildi.
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Ankara
Ankara'da Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu, Ankara
Savaþ Karþýtý Platform ve Ýþgale Karþý Komiteler'in çaðrýsýyla "Irak'ta iþgale son, NATO'ya hayýr" pankartý arkasýnda
biraraya gelen yaklaþýk 700 barýþsever, ABD
Büyükelçiliði'ne yürüyerek basýn açýklamasý yaptýlar.
TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç tarafýndan okunan basýn
açýklamasý metni aþaðýdaki gibidir:
"Bugün yeryüzünün savaþ karþýtý tüm yürekleri bir
olmuþ çarpýyor. Bütün ülkelerde ayný iþgal karþýtlýðý, ayný
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kýzgýnlýk, ayný kararlýlýk, ayný barýþ sevgisi alanlara taþýyor.
Çünkü, bugün 20 Mart!
Tam bir sene önce, 19 Mart'ý 20 Mart'a baðlayan gece,
ABD Baþkaný Bush Irak'a saldýrý emrini verdi. Irak
semalarýnda, Baðdat'ýn üzerinde 21 gün boyunca ABD
uçaklarýndan atýlan bombalarýn gürültüsü yankýlandý.
20 Mart sabahý on binlerce Iraklý, çocuk, kadýn, yaþlý,
hasta, genç demeden, ne olduðunu anlamadan, ne yapabileceðini düþünemeden, ABD ve müttefiklerinin bombalarý altýnda can verdiler, sakat kaldýlar, yakýnlarýný
yitirdiler. Yaþayanlar ülkelerinin emperyalist güçler tarafýndan iþgaline tanýk oldular.
"Özgürlük Operasyonu" adý verilen katliam ve iþgal
baþlamýþtý.
Savaþ karþýtlarýnýn bu saldýrýyý, bu iþgali durdurmak için
çabalarý sonuçsuz kalmýþtý. Barýþýn güzelliði saldýrýnýn
çirkinliðini durduramamýþtý.
Aradan bir yýl geçti.
Bugün yine, hep birlikte, iþgale son verilmesini talep
etmek için, Irak halkýyla dayanýþmamýzý göstermek için,
ülkemizin ve dünyanýn binlerce kentinde alanlardayýz.
Uluslararasý tekelci sermayenin sýnýrsýz, kuralsýz ve vahþi
egemenliðine, katliam ve sömürü düzenine karþý omuz
omuzayýz. Baþka bir dünya için bir aradayýz. Barýþ için, sevgi
için, dostluk için eleleyiz.

imha silahlarý var diyorlardý. Þimdi olmadýðýný itiraf ediyorlar.
Irak'a demokrasi ve istikrar getireceklerini iddia ediyorlardý. Þimdi bu ülkede iþgalcilerin þiddeti kol geziyor.
Ýsrail askeri güçlerinin Filistin halký üzerinde yürüttüðü
saldýrýlar daha da artýyor.
Irak'ýn iþgali, ABD'nin 11 Eylül olaylarýnýn bahanesiyle,
dünyanýn enerji kaynaklarýný denetlemek için
Afganistan'da baþlattýklarý saldýrýnýn bir aþamasýndan baþka
bir þey deðildir. Bu egemenlik arayýþýnýn yeni hedefleri
bölge ülkeleridir, temel haklarýn kýsýtlanmasýdýr.
Emperyalistlerin kar hýrsý bununla da yetinmemektedir.
Büyük Ortadoðu planýyla, bölge ülkelerinin uluslararasý
tekelci sermayeye ve emperyalist metropollere daha iyi
hizmet vermelerinin hazýrlýklarýný yapmaktadýrlar. Ama
dünya halklarý emperyalizmin ne yapmak istediðini biliyor.
Bu nedenle de barýþa her zamanki gibi sahip çýkýyor.
Ýspanya'da olduðu iþgalcileri, iþgale destek verenleri seçim
sandýklarýnda da cezalandýrýyor.
Bugün Irak iþgalinin birinci yýlý.
Bugün tüm dünyada her dinden, her inançtan ve her
görüþten yüzbinlerce insan bu insanlýk dýþý, bu canice yöntemlerle sürdürülen emperyalist iþgale hayýr demek için
alanlarda.
Bizler, savaþ karþýtlarý olarak, 1 Mart 2003'de Ankara'da
yüzbin yurttaþ olarak tezkereyi durdurmayý baþardýk.

Ýþgali durduramadýk ama emperyalizmin çirkin yüzünü
gizleyen maskeyi bir kez daha araladýk.

Türkiye'de halkýn ezici çoðunluðu Irak'a yönelik savaþa
karþýydý.

Bush ve savaþ tacirleri yalan söylüyorlardý. Irak'ta kitle

Türkiye'de halkýn ezici çoðunluðu Irak'ýn iþgaline karþý.
Ýþgalcilerin deðil, iþgale karþý
çýkan, direnen Irak halkýnýn yanýndayýz.
Bu nedenle buradayýz.
Bu nedenle “Bush Gelme!” diyoruz.
Bu nedenle emperyalist iþgalcileri ne Türkiye'de ne de yeryüzünün
hiç bir yerinde istemiyoruz.
Bugün dünyanýn dört bir yanýnda Irak iþgaline karþý alanlara çýkan
milyonlar Bush'u da müttefiklerini
de istemiyorlar.
NATO'ya Hayýr! Bush'a Hayýr !
Yaþasýn halklarýn kardeþliði !
Irak'ta Ýþgale Son ! "
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TMMOB ÝNSAN HAKLARI KOMÝSYONU
ZORUNLU GÖÇ RAPORU
Daha önce 23 Mayýs 2003 tarihinde Van'da "Köye Dönüþ Projesi Bölge Toplantýsý"ný gerçekleþtirerek yerinde gözlem ve incelemeler yapan TMMOB Ýnsan Haklarý Komisyonu "ZORUNLU
GÖÇ RAPORU"nu tamamlayarak durum tesbitini, saptamalarýný ve çözüm önerilerini açýkladý
GÝRÝÞ
Göç; insanlarýn tek baþýna veya tüm aile bireyleri ile
birlikte bir yerden baþka bir yere gitmelerini ifade eder. Bu
mekan deðiþiklerinin sebepleri olarak sosyal bilim literatüründe 'iten' ve 'çeken' (Keleþ, 1993:47) faktörlerden
söz edilir. Kentin istihdam çekiciliðinden kaynaklanan
nedenler kadar yerleþilen yerin imkansýzlýklarýndan kaynaklanan topraksýzlýk gibi nedenler de bulunabilir. Burada
göç eden aile üyelerinin kendi koþullarý hakkýnda düþünme
ve karar verme iradesi var gibi görünse de, bu olgunun
uygulanan ekonomik politikalarýn bir sonucu olduðu göz
ardý edilmemelidir. Dolayýsýyla göç eden açýsýndan
yaþanýlan süreç gönüllü göç süreci gibi görünüyor olsa da
dayatýlan bir yaþam biçimi sonucu olmasý nedeniyle zorunlu göç statüsünde deðerlendirilmelidir. Yine göç süreciyle
ilgili olarak sosyal bilimciler savaþlar, doðal afetler, gibi
olaðandýþý koþullarda ortaya çýkan ve göç edenlerin
iradelerinin iþlemesine imkan bulunmayan, çeþitli kuvvetlerin etkilemesi ve zorlamasý sonucu oluþan zorunlu göç
sürecini tanýmlarlar. Devletin çeþitli sosyal, ekonomik ve
güvenlik vb. konularda aldýðý kararlarýn yerine getirilmesi
aþamasýnda nüfusta oluþan hareketlilik zorunlu göçü ifade
eder.
Cumhuriyet tarihinin en kitlesel zorunlu göçü; 1980
yýlýndan sonra gerçekleþmiþ, 12 Eylül 1980'den itibaren
devam eden sýký yönetim ve olaðanüstü hal uygulamalarý
güvenlik nedeni ile köy boþaltma bölgede yaþanan silahlý
çatýþmalar, yayla yasaðý, kontrollü gýda uygulamasý vb.
uygulamalardýr.
Bu çalýþmada zorunlu göçün nedenleri, sebep olduðu
toplumsal ve ekonomik erozyon, göçe zorlanan ailelerin ve
bireylerin durumlarý örneklerle aktarýlacaktýr. Sivil toplum
örgütleri ve meslek örgütleri ve diðer toplumsal aktörlerin
göç karþýsýnda almasý gereken önlemler öneri olarak
sunulacaktýr.
Bu deðerlendirme TMMOB Ýnsan Haklarý
Komisyonu'nun Van' da gerçekleþtirdiði seminerdeki
katýlýmcýlarýn, mimar ve mühendislerin görüþ ve önerileri
doðrultusunda ve saha incelemesi sonucunda elde edilen
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verileri ile TMMOB Bölge Toplantýlarýnda dile getirilen
görüþleri ve önerileri de içerecektir.
Bu toplantýlarýn temel amacý göçün en acýmasýz yüzü
olan " zorunlu göç" ün ele alýnmasýdýr. Zorunlu göç, bir
insan hakký ihlalidir. Kiþiler sadece maddesel olarak yer
deðiþtirmekle kalmamýþ manevi olarak da deðiþimlere
maruz kalmýþlardýr. Kiþilik yapýlarýnda ve ailelerindeki bu
deðiþim , kendi öz yaþamlarýnýn dýþýnda eski ile yeni arasý
tanýmlanamayacak ölçüde yýpratýcý olmuþtur. Yeni yaþantýya uyum saðlamada; geçimini topraðýný iþleterek saðlayan
, tarým ve hayvancýlýkla uðraþan bireyler ve ailelerini
evlerinden ve topraklarýndan ayrý olmalarýndan dolayý iþsizlik sonucu geçimini saðlayamama gerçekliðiyle karþý
karþýya býrakýlmýþlardýr. Ataerkil yapýya sahip olan bu
ailelerin kadýn ve çocuklarý da zorunlu göçün yarattýðý bu
olumsuzluklarla, daha fazla korunmasýz ve içe dönük bir
yaþamýn parçalarý haline gelmiþlerdir. Çocuk suç oranlarý
her geçen gün artmaktadýr. Sosyologlar göçün insanlar
üzerinde býraktýðý etkinin izlerinin 40 yýl sonra bile görüleceðine dikkat çekmektedirler. Bu durum , bölgede sosyal ve
psikolojik danýþmanlýk merkezlerinin kurulmasý gerekliliðini göz önüne sermektedir. Köylerinden göç etmek zorunda
býrakýlan köylülerin yaþadýklarý travma ve maðduriyetlerin
hiç yaþanmamýþ olarak algýlanmasý ve dolayýsýyla bu travmayý ortadan kaldýracak ve güven ortamýný oluþturacak
yaklaþýmýn geliþtirilmemiþ olmasý saðlýklý ve hýzlý bir
çözümü engellemektedir.
Göçün olumsuz etkileri bunlarla sýnýrlý kalmamakta,
göçle birlikte saðlýk sorunlarý da artmaktadýr. Zorunlu göç
maðdurlarýnýn temel ihtiyaçlarý giderilmesi, iþ, konut, temiz
su, sosyal güvence ile huzur ve güven verilmesi gibi temel
gereksinimlerin karþýlanmasý zorunludur. Göç maðdurlarýnýn çoðuna adlarýna düzenlenmiþ tapu olduðu için
yeþil kart verilmemiþtir.Tasarrufu elinde olmayan bu mülkler hiçbir anlam ifade etmemektedirler. (Mehmet Gökçe ;
Zaman Gazetesi 24.06.2002 ) Asgari düzeydeki ihtiyaçla
kýsa vadeli çözümler ile hemen karþýlanamaz ise, sorunun
boyutu büyüyecek ve uzun vadeli toplumsal sorunlara
dönüþecektir.
Yazýnýn ilerleyen bölümlerinde göçün çocuklar
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üzerindeki yarattýðý travmalara da yer verilecektir. Tüm
bunlar kendi yuvalarýndan, topraklarýndan zorla göçmek
zorunda kalmýþ ailelerin sorunu olmaktan çok, hepimizin
ortak sorunudur, ayný zamanda tüm yönleri ile toplumsal
bir sorundur ve her geçen gün büyümekte ve boyut
deðiþtirmektedir.
Köye dönüþ adý altýnda gerçekleþtirilen projelerin
gerçekte ne kadar iþlediðini ortaya koymak, projenin
teorideki ve uygulamadaki eksiklerini, kiþiler üzerindeki
etkilerini ve topluma geri dönüþü; yapýsal ve ekonomik,
sosyal boyutundaki eksiklikleri , mevcut durumun tanýmlanmasý ile ortaya çýkarmaktýr.
Bu çalýþmada Van ili özellikle ele alýnmýþtýr. Van Ýli son
birkaç yýl içinde büyük ve kentin kaldýramayacaðý kadar bir
göç seline uðramýþtýr. Bu ilimizin yüzölçümü 2.100 km2'dir.
361 km2'si tarým alaný, 1359 km2'si ise çayýr ve meralardan
oluþmaktadýr. Bu özelliðiyle kent tam bir hayvancýlýk bölgesidir. Bu insanlar üretimden kopartýlmýþlar ve bunun sonucunda bölge ve ülke ekonomisi büyük zarara uðramýþtýr.
Ýnsanlar zorla tüketici konuma getirilmiþ, köy ile kent arasýna sýkýþtýrýlmýþtýr. Bu rapor Mayýs 2003'de Van Ýlinde
düzenlenen seminer sonucunda ortaya çýkan ortak öneriler
de göz önüne alýnarak hazýrlanmýþtýr. Yöntemi belirlerken
gerçek olaylara ve niceliksel verilere yer verilmiþtir. Bu bilgiler ýþýðýnda, kamuoyunun duyarlýlýðýnýn saðlanmasý ve
bunun için demokratik örgütlerin ortak politikalar
geliþtirmesi gerekmektedir.
Ülkemizde kýrdan kente göç , 1950'li yýllardan itibaren
baþlayýp, 1960'lý yýllarda giderek hýz kazanmýþtýr. 1950
sayýmýnda % 25 olan kent nüfusu; 1980'de % 44'e, 1990
sayýmýnda ise % 59'a yükselmiþtir.
Genellikle, kýrsal kesimde can ve mal güvenliði sürekli
tehdit altýndadýr. Özellikle bölge hukuk güvencesinden
yoksundur. Terör nedeniyle köylerin boþaltýlmasý bölgede
zorunlu göç hareketlerini hýzlandýrmýþtýr. Güvenlik ihtiyacý,
insanýn temel dürtüsüdür. Bu nedenle insanlarýn köyden
þehre çaresizlik içinde savruluþu, sosyal bir yaranýn dýþa
vurumundan baþka bir anlam taþýmamaktadýr.
Türkiye'nin güneydoðusunda 1990'lý yýllarýn baþlarýnda
yoðunlaþan köy boþaltma ve zorla göçettirme olgusu 1999
yýlýna kadar devam etmiþtir. Bu dönem içerisinde yaklaþýk
3700 yerleþim alanýndan üç milyondan fazla bir nüfus kendi
iradeleri ve denetimleri dýþýnda yaþam ortamlarýný terk
etmek zorunda kalmýþtýr. 16 yýllýk çatýþma ortamýnda yalnýzca yerleþim alanlarý yakýlýp boþaltýlmakla kalmamýþ, ayný
zamanda yaylalara çýkmak yasaklanmýþ, binlerce dönüm
orman yakýlmýþtýr. Boþaltýlan, yakýlan ve yýkýlan yerleþim
alanlarýnda mevcut yol, su, elektrik gibi temel altyapý
olanaklarý da yok olmuþtur. Tarlalar kullanýlamaz hale
gelmiþtir. Meyva bahçeleri yok edilmiþ, aðaçlar kesilmiþtir.
Yayla yasaklarý hayvancýlýðýn yok olmasýna neden olmuþtur

Boþaltýlan köylerdeki arazi ve mülkler köy korucularý
tarafýndan hem tahrip edilmiþ hem de bunlara korucular
tarafýndan el konulmuþtur.
Yaþam alanlarýndan kopartýlan insanlar, herhangi bir
yer gösterilmeksizin sahipsiz bir biçimde bölgedeki ve bölge
dýþýndaki kent merkezlerine göç etmek zorunda
kalmýþlardýr. Barýnma, iþ, saðlýk ve eðitim gibi temel
hizmetlerden bütünüyle yoksun kalmýþlardýr. Esasen eksik
olan Yaþam alanlarýndan kopartýlarak temel hak ve özgürlüklerinden yoksunlaþtýrýlan bu insanlar yoksulluk sýnýrý
altýnda yaþamaya mahkum edilmiþlerdir. Aileleri parçalanmýþtýr. Göçtükleri kimi yeni yerleþim alanlarýnda kimliklerinden ötürü saldýrýya maruz kalmýþlardýr.
Son yýllarda yaþanan barýþ ortamýnda köyüne geri dönmek isteyen maðdurlarýn önüne çeþitli engeller çýkarýldý.
Kaymakamlýklara ve Valiliklere yapýlan baþvurular yanýtsýz
býrakýlmýþtýr. Hükümetlerin Köy-Kent ve Merkez köy uygulamalarý bir baþka zorlama olarak ortaya çýkmýþtýr. Ayrýca
köy-kent uygulamasýyla, kullanýlamayan tarým arazilerinin
kullanýmý da olanaklý deðildir. Bu baðlamda köy-kentler
sosyo-ekonomik açýdan da doðru deðildir.
Halen bölgedeki Valilikler tarafýndan geri dönüþ izni
verilen yerleþim yerlerine dönüþ güvenlik güçlerinin
engellemesiyle karþýlaþmaktadýr. Güvenlik güçleri köye
dönmek isteyenlerin can güvenliklerinin tehdit altýnda
olduðunu iddia etmektedir. Bölgede döþenmiþ bulunan
mayýnlarýn yerlerinin belirlenmesi ve temizlenmesi ile ilgili
hiç bir çaba gösterilmemektedir. Ayrýca, köylerine geri dönmek isteyen maðdurlarýn köylerine dönmeleri için Valilik
ve Kaymakamlýklar tarafýndan hazýrlanan örnek dilekçelerdeki "köylerini terör nedeniyle terk ettiklerine" iliþkin
maddeyi iþaretlemeleri yönünde baský yapýlmakta, maddi
ve manevi tazminat isteklerinde bulunmayacaklarýna dair
taahhüt istenmektedir.
Türkiye'de gerek yoksulluðun gerekse de yoksullukla
baðlantýlý biçimde sokakta çalýþan çocuklar sorununun, göç
alan büyük kentlerin önemli bir sorunu olarak kabul
edilmesi ise büyük oranda 1990'lý yýllarla birlikte yaþanan
zorunlu göç süreci sonrasýna denk gelmektedir. Zorunlu
göçü yaþayan aileler için yoksulluk süreðenleþirken; kente
tutunamayan 'yeni yoksullarý' tartýþma bu grup üzerinden
yürütülmeye baþlanmýþtýr. 1990'lý yýllarda yaþanan bu yeni
göç dalgasýnýn geçmiþte yaþanan göçlerden en temel farký
zorunlu olmasýdýr, dolayýsýyla bu göç süreci daha önceki
göçlere kýyasla daha hazýrlýksýz yaþanmýþtýr. Bu insanlar
Türkiye'nin gelir ortalamasýnýn en altýnda bir yaþamý
Diyarbakýr, Van, Batman gibi illerin þehir merkezlerinde ya
da Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Adana, Mersin gibi
metropollerde gettolaþma benzeri yerleþim alanlarý oluþturarak sürdürmek zorunda kalmýþlardýr. Zorunlu göç hem
demografik ve çevresel bakýmdan hem de siyasal, sosyal ve
ekonomik bakýmlardan radikal bir altüst oluþ ve kapsamlý
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bir tahribata neden olmuþtur.
"Doðup büyüdükleri yerlerden istekleri dýþýnda
koparýlmýþ, yerlerinden yurtlarýndan edilmiþ, yakýn zaman
önce yaþadýklarý 'cinnet' in (baskýnlar, silahlý tarama, evköy-otlak yakma, gýda ambargosu, 'faili meçhul'ler,
gözaltýnda kayýplar gibi) etkilerinden hala kurtulamamýþ"
(Sýr ve Arkadaþlarý,1998), yaþadýklarý travma tamamen
görmezden gelinmiþ, bu yeni 'yersiz-yurtsuz' býrakýlmýþlarýn
yoksulluklarý ve yoksunluklarý gerek sosyal gerekse siyasi
konumlanýþlarý nedeniyle daha fazla hissedilmiþtir.
Bu göçler herhangi bir yasal zemin üzerine gerçekleþtirilmediði için, göç ettiren yeni gelinen yerde hiçbir yaþam
alaný hazýrlanmamýþ, olayýn siyasi boyutlarý nedeniyle
kamusal otorite, göçün sosyal maliyetini karþýlamaya yanaþmamýþtýr. Üstelik zorunlu göçün yaþandýðý dönemin, neoliberal ekonomi politikalarýn var kýlýnmaya çalýþýldýðý konjonktüre denk gelmesi, dolayýsýyla devletin gerek yerel
yönetimlere olan desteðinin gerekse sosyal koruma
olanaklarýnýn zayýflatýlmasý, sürecin daha tahripkar yaþanmasýna neden olmuþtur.
Dolayýsýyla yaþanan son dönem göç diðerlerinden farklý
olarak tedrici uyum olanaklarýndan yoksun kalmýþ,
yumuþak ve bütünleþtirici olmaktan uzak, gergin ve
dýþlayýcý (Iþýk ve Pýnarcýoðlu 2001) olmuþtur.
Erder, göçle kente gelip yerleþenlerden baþarý durumuna baðlý olarak üç temel grubun ortaya çýktýðýný tespit
etmiþtir. Yükselenler, izole olanlar ve yoksullaþanlar. Ýþte
göç sonunda metaforik anlamýyla 'göçenler' bu yoksullaþan
gruptakilerdir aslýnda. Bu grubun ortak özelliði gerek iþ ve
gerek konut piyasasýnda iþleyen mekanizmalarýn dýþýnda
olmalarý ve günlük yaþamlarý içindeki yalnýzlýklarýdýr. Bu
grubun diðer gruplardan en temel farký kendi istek ve
iradeleri dýþýnda yalnýzlýða terk edilmiþ olmalarýdýr. Erder
(1995: 118)'e göre, 'yoksulluk- varsýllýk çizgisinin býçak
sýrtýnda gittiði bu ortamda, bazý haneler, hemþehrileri olsa
bile, iliþki aðlarýnýn dýþýnda kalabilmektedir. Bu grup içinde
yeni göç etmiþ 'yoksullar', yetiþkin yaþta hünersiz göç edenler; iþ kazasýna uðramýþ ve sakatlanmýþ hane reisleri; dullar;
iþ yaþamýnda baþarýsýz olmuþ ya da hemþehrilik iliþkilerinden dýþlanmýþ haneler vardýr. Bu arada Doðudan
bugünlerde gelen Kürt göçünün de bu tür haneler yarattýðý
bir göç türü olduðunu belirtmekte yarar vardýr. Doðudan
yeni gelen göç dalgasý eskisinden farklý olarak zincirleme
göçün saðladýðý esnek ve tedrici uyum olanaklarýný ortadan
kaldýrmaktadýr. Çok çocuklu ve hünersiz yetiþkinlerin
olduðu bu hanelerin mevcut hemþehrilik iliþkileri içine
girmeleri çok daha zor olmakta ve bunlar da yalnýzlýða terk
edilebilmektedirler. Bu grubun varlýðý kökene dayalý iliþkilerin seçiciliðini ve kentte yoksulluðun bazý gruplar için yerleþikleþme eðiliminde olduðunu göstermektedir' (Erder
1995).
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Barut (2001)'un tespitlerine göre, zorunlu göçerlerin
yarýsý yoksulluk sýnýrýnýn altýnda yaþamaktadýr, yüzde
6'sýnýn hiç bir geliri yokken yüzde 40.5'i'nin geliri 100 milyon liranýn altýndadýr. Aylýk geliri 100 milyon ile 200 milyon arasýnda olanlarýn oraný yüzde 45.5 ve 200 milyon ile
300 milyon arasýnda olanlarýn oraný ise sadece yüzde 8'dir.
Erkeklerin yüzde 29.3'ünün iþsiz olduðu belirtilen araþtýrma
sonuçlarýna göre, yapýlan iþler, genellikle gündelik iþler
(yüzde 29.9), seyyar satýcýlýk (yüzde 22) ve diðer niteliksiz
iþlerdir (yüzde 11.4). Barut (2001) Ýstanbul'a göçedenlerin
hemen hemen tamamýnýn (yüzde 98.3) çevre uyumsuzluðu,
dil, kültür farklýlýðý, potansiyel suçlu görülme gibi sorunlarla karþý karþýya kaldýklarýný, saðlýk ( yüzde 84.8), beslenme
(yüzde 79.8), barýnma ( yüzde 54.9), düzenli iþ bulamamaiþsizlik (yüzde 91.6) ve eðitim (yüzde 49.5) ile ilgili sorunlarýn var olduðunu belirlemiþtir. Ailelerin yarýsý, çevreyle
uyum sorunu yaþadýklarýný, yüzde 32.3'ü ise dil ve kültür
farklýlýðý yaþadýklarýný ifade etmiþlerdir. Ailelerin ancak
yüzde 1'i devletin ve yerel yönetimlerin sosyal hizmetlerinden yararlanmaktadýr.
Türkiye'de yaþanan son dönem göç hazýrlýksýz ve istem
dýþýdýr bu ise sürecini yaþayanlar açýsýndan tam anlamýyla
sosyal bir yýkýma neden olmuþtur. Ayakta kalabilme, yeni
yerleþim alanlarýna tutunabilme mücadelesi, hayatlarý
boyunca tarýmcýlýk, hayvancýlýk, meyvecilik vb. türden
uðraþlarýn dýþýna çýkamamýþ insanlarýn geldikleri yeni
mekanlarýn gereklerine ve niteliklerine uygun iþ olanaðý
bulamayýþý ya da tamamen iþsizlikle karþý karþýya kalýþý,
süregelen yoksulluk sadece mekan deðiþikliðini içermemiþ,
ayný zamanda deðerlerde, yaþam ve çalýþma tarzýnda da
dönüþüme neden olmuþtur.
Ýstem dýþý nedenlerle kurulu yapýlarýndan kopan ve
geldiði yeni mekanda tutunamayan aileler yaþanan göç
sürecinde ciddi hasarlar görmüþlerdir ve geçmiþte varolan
pek çok aile iþlevini kaybetmeye baþlamýþlardýr. Aile üyeleri
arasýndaki tutunum gevþemiþ, baðlýlýk yok olmaya
baþlamýþtýr. Köyün, düzenli gelir olmasa da sunduðu yaþam
olanaklarýnýn yerini kentin kurumsallaþmamýþ emek
piyasasý almýþ ve her halükarda düzenli bir gelirin koþul
olduðu bir yaþam seyrine dönüþtürmüþtür. Bu kurumsallaþmamýþ emek piyasasý içinde erkekler iþ bulma olanaðý
yakaladýðý oranda çalýþmaya baþlarken bu olanaklar kadýnlar için büyük ölçüde mümkün olamamýþtýr. Kadýnlarýn
eðitimsizliði kesin bir sonuç iken ailedeki geleneksel rollerin deðiþtiði de bir o kadar önemli sonuç olarak görülmelidir.
'Kentteki aile yoksulluðu artýk soðuramýyor. Yoksulluk
gizlenemiyor, çýplak gözle görülebiliyor. Göç sonucunda
görülen önemli deðiþiklerden birisi babalardaki otorite
yitimidir. Babalar evin eski tanrýlarý artýk 'göçmüþtür',
kadýnlar yeni ortamda eski alýþkanlýklarýný ve düzeni
sürdürmek için daha çok çalýþmak zorunda kaldýklarý için
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artýk 'göçmüþtür'. Çocuklar yeni dünyaya gözlerini serbest
emek piyasasýnýn içinde açtýklarý için artýk 'göçmüþtür'
(Sinanlý, 2000: 82). Köy, mezra boþaltmalarla yerinden
edilenler için her þey bir iki hafta ve bu sürecin son günü
bir kaç saat içinde olup bitmiþ yüzyýllarýn birikimi, becerisi,
bilgisi üzerinden yükselerek þekillenen, evleri, topraklarý,
baðlarý, bahçeleri, hayvanlarý ve bunlara göre þekillenen
ruhlarý bir anda koparýlmýþtýr. Artýk farklý bir dokuya uyum
saðlamaya zorlanmaktadýrlar.
'Hemen hemen hepsi göç sonrasý kendini aþaðýlanmýþ,
dýþlanmýþ hissediyor. Hepsinde memleket özlemi, topraða
duyulan özlem, þehre uyum gösterememe kiþinin geriye
dönüþ isteðini güçlendiriyor. Daha yüksek düzeyde psikolojik sorunlarýn gerekse yaðma ve talan gibi ortaya çýkabilecek psiko-sosyal sorunlarýn ortaya çýkmamasýnýn temel
nedeni akrabalýk iliþkileri ve toplumsal dayanýþmanýn
henüz üst düzeyde olmasýdýr' (Barut, 2002).
Cernea (1993, aktaran; Özbudun, 2000), zorunlu iç göç
maðdurlarýnýn yedi tipik boyutta yoksunlaþmayla karþý
karþýya olduklarýný belirtir: Topraksýzlýk, evsizlik, iþsizlik,
marjinalleþme, besin güvencesizliði, ölüm oranlarýnda artýþ
ve toplumsal kopukluk. Bu yoksunlaþmalardan marjinalleþme ve toplumsal kopukluðun, özellikle göç edenlerin
belirgin bir etnik aidiyetleri söz konusu olmasý durumunda
daha yoðun yaþandýðý söylenebilir.
'Ýstemli ya da zorunlu hangi koþullar altýnda yapýlmýþ
olursa olsun, uzun süreli göç olayýnda, yaþamýn sürekliliðinden bir daha kolayýna baðlanamayan büyük kopuþlar vardýr.
Ruhbilimsel yönden göç olgusunun asýl belirleyici yanýný bu
büyük kopuþlar ve yeniden baðlanamayýþlar oluþturmaktadýr. Göçmenin içine girdiði yeni toplumda, etnik ve
ekonomik farklýlýklarý nedeniyle sürekli olarak dýþlanmasý,
yoksanmasý ve kuþkuyla karþýlanmasý, kendisine karþý olan
güven duygusunun hýzla çözülmesine neden olabilmekte ve
yoðun bir kimlik krizi ortaya çýkabilmektedir' (Teber, 1993).
Bu krizi azaltmak için göçmenler göç edilen yerlerde ortak
mahalleler kurmakta geldikleri yerdeki deðerlerle farklý bir
coðrafyada yaþama mücadelesi vermektedirler. Kent yoksullarý, iþsizler, göçmenler kentlileþemeyen insan gruplarý
içinde deðerlendirilmekte, çözüm de onlarýn kente entegrasyonunda görülmektedir. Oysa Berry ve Kim (1978),
farklý kültürel etnik kimliðe sahip kiþilerin yeni geldikleri
toplumsal yapý içinde, özgün kültürel özelliklerini korumak
istemeleri ile diðer grupla iliþki kurma durumuna göre,
entegrasyon, asimilasyon, seperasyon ve marjinalleþme gibi
dört tip davranýþ biçimleri geliþtireceklerini belirtmektedir.
Nitekim bu konuda yapýlan çok sýnýrlý sayýdaki araþtýrmalardan biri de Türkyýlmaz ve arkadaþlarýnýn (1997)
Ýzmir, Aydýn, Manisa, Ýçel, Adana ve Antalya'da yürüttüðü
araþtýrma olup bu araþtýrmada yerli nüfusun yeni gelenleri
potansiyel bir tehlike olarak deðerlendirme oraný oldukça
yüksek görünmektedir. Görüþülenlerin yüzde 21'i 'Kürtler

buradan gitmeli, kendi memleketlerinde yaþamalýdýr',
yüzde 6.9'u 'Burasý bizim memleketimiz, rahatsýz etmeye
haklarý yok' yanýtýný vermiþlerdir. Somut sorulara verilen
yanýtlar ise çok daha yüksek bir gerilim potansiyeli içermektedir. Ayný araþtýrmaya göre, yerli halkýn yüzde 86.7'si
Kürtlerin geliþiyle iþsizliðin arttýðýný, yüzde 92.5'i yeni
gecekondu bölgelerinin ortaya çýktýðýný, yüzde 90.9'u
altyapýnýn yetersiz kaldýðýný, yüzde 82.3'ü mevcut doðal
kaynaklarýn tahrip olduðunu, yüzde 90.4'ü suç oranýnýn her
geçen gün arttýðýný, bu durumun da sokaklarý ve diðer satýþ
merkezlerini olumsuz yönde etkilediðini düþünmektedir.
Yerli nüfus içinde araþtýrmaya katýlanlarýn yüzde 55.1'i kýzý
ya da oðlunun bir Kürt ile evlenmesine karþý olduðunu
söylemekte, yüzde 45.2'si onlarý 'çok kaba ve saldýrgan' bulmakta, yüzde 57.3'ü konuþma ve davranýþlarýný anlamadýðýný belirtmekte, yüzde 28.4'ü onlarý 'tehlikeli ve
korkutucu' bulmakta, yüzde 10.6'sý tümünün 'terörist'
olduðunu düþünmekte, yüzde 42.6'sý çocuklarýna kötü
örnek olduklarýný düþünmektedir.
ÝHD Ýstanbul Þubesi'nin 1993- 1994 yýllarýnda deðiþik
illerde göç eden aileler üzerinde yaptýðý bir çalýþmanýn
sonuçlarýna göre; göç edenlerin çocuklarýnýn yüzde 53'ü
okula gidememektedir; yüzde 89.1'ine ev verilmemiþtir;
yüzde 78.9'u Kürt olduðu gerekçesiyle iþe alýnmadýðýný,
yüzde 88.7'si ayný nedenle yerleþtiði yerde baský gördüðünü
belirtmektedir; yüzde 75.5'i ise kimliðinden dolayý göz altýna alýndýðýný bildirmektedir. Barut (2002)'un saptamalarýna
göre, zorunlu göç maðduru ailelerin yarýsýnda hala korku ve
tedirginlik yaþanýrken, yetiþkin nüfusun yüzde 35.6'sý
potansiyel suçlu olarak görüldüklerine inanmaktadýr.
Sokakta çalýþan çocuklar içerisinde de bu duygunun yaygýn
olduðu tespit edilmiþtir. 'Doðudan geldiðimiz için bizi
terörist sanýyorlar, canavar gözüyle bakýyorlar. Bütün PKK
örgütü Hakkari'den çýkýyor diyorlar', ' Ýnsanlar bizi kabul
etmiyor. Adamlar bize diyorlar, siz nerelisiniz? Diyoruz,
Hakkariliyiz. Siz PKK mýsýnýz? Yok aðabey ne PKK'sý? PKK
olsaydýk burada ne iþimiz vardý? Bu çöplerde sürünüyoruz
iþte'.
Ýnsanlarý etnik kimliklerinden dolayý yoksullarý, yoksulluk nedeniyle sokaklarda çalýþan çocuklarý 'tehlikeli
sýnýflar', 'riskli gruplar' olarak kodlayan kavram setine karþý
dikkatli olmak gerekiyor. Bizatihi kullanýldýklarý biçimiyle
bu tür tanýmlamalarýn tehlikeli olduklarý düþünülmelidir.
Toplumsal barýþ talebi anlamlýdýr. Ancak bu talebin halk
katmanlarý içerisinde yerleþikleþmesi ve yaygýnlaþmasý da o
kadar önemli olarak görülmelidir.
Zorunlu nedenlerle göç edenler metropollere tutunmaya çalýþmaktadýr. Entegrasyon ya da seperasyon
(toplumsal kopukluk) onlarýn gerek toplumsal gerekse
siyasal konumlarýný belirleyecektir. Köye dönüþ projesi bu
anlamda yeniden tartýþýlmalýdýr. Elbetteki uygun koþullar
hazýrlandýðýnda, köylerine dönmek isteyen ailelere bu
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imkan saðlanmalýdýr. Ancak yoksulluk, konutsuzluk, iþsizlik, besin güvencesizliði ve marjinalleþme ile karþý karþýya
kalanlar için onlarýn ihtiyaçlarýný ve taleplerini merkeze
alan acil çözümlere ve zorunlu göçün sosyal ve ekonomik
maliyetinin bir an önce üstlenilmesine ihtiyaç vardýr.
(Betül ALTINBAÞ: www.bianet.org)

ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

7) Geri dönüþ öncesi, boþaltýlan tüm köyler ve bunlarýn
çevreleri mayýnlardan temizlenmelidir.

Köye Dönüþ Projesi Uygulamasýnda Devletin Üzerine
Düþen Görevler

8) Merkezi idarenin bir tasarrufu olarak gerçekleþtirilen
zorunlu göçten kaynaklanan mal ve mülk zararlarýnýn
tümünün tazmin edilmesi, yaþam alanlarýnýn insan haklarý
standartlarýna göre oluþturulmasý, barýnma, beslenme,
saðlýk, eðitim ve çalýþma haklarýnýn korunmasý için gerekli
düzenlemeler yapýlmalýdýr. Buna ek olarak, üretim planlamasý programýný yapýp, köyüne geri dönmek isteyen ailelere
uzun vadeli ve düþük faizli yaþama uyum kredisi saðlanmalýdýr.

1) Köye Dönüþ Projesinin gerçekleþebilmesi, kendi
arzularý ile geri dönecek olan yurttaþlarýmýza gerekli maddi
desteðin saðlanmasýna ve maðduriyetlerinin giderilmesine
baðlýdýr. Bu amaçla devlet bir destekleme paketini geliþtirerek uygulamaya koymalýdýr. Bu destek paketinin finansmaný için bir özel fon oluþturulmalýdýr.

9) Düþük faizli besi projesi uygulamasýnda, öncelik
köyüne dönen yurttaþlarýmýza verilmeli, söz konusu krediden yararlanacak olanlara, sadece kendi emvallerine dayalý
teminat sistemi geliþtirilmeli, kefalet aranmamalýdýr. Geri
dönülen köylere ait o köylerin bölgesinde bulunan mera ve
otlaklar, güvenliði saðlanarak kullanýma açýlmalýdýr.

2) Köye dönüþte zorlama olmamalý, bireyler köylerine
geri dönmeye iliþkin kararlarýný özgür iradeleri ile baskýsýz,
demokratik ortam ve koþullar altýnda verebilmelidir.

10) Köye geri dönen ailelerin, ev ekonomisi faaliyetlerini geliþtirebilmeleri için; yöre ve talebe göre uygulanmak
üzere;

3) Devlet yurttaþlarýna güvenmek zorundadýr; hiçbir
devletin yurttaþýný potansiyel suçlu olarak görme hakký
yoktur. Bu nedenlerle, hangi köylere geri dönüleceðini
güvenlik güçleri deðil, o köyün nüfusuna dahil olan yurttaþlar vermelidir. Güvenlik güçlerinin görevi, geri dönülen
köyde güvenliði saðlamak; diðer kamu kesimlerinin görevi
ise maðduriyetlerini gidererek, geri dönülen köyde insani
yaþam ortamýnýn doðmasýna gerekli desteði vermektir.

a) Köye geri dönen her aileye isteðine göre en az 2'þer
baþ süt ineði veya 15 koyun'un karþýlýksýz olarak verilmeli,
bu konuda gerekli hayvan bakýmý ve saðlýðý (veteriner)
hizmetler Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan saðlanmalýdýr.

Anayasa'nýn 125.maddesi, idareyi, kendi eylem ve
iþlemlerinden ötürü doðan zararý ödemekle yükümlü tutmaktadýr. Bu anlayýþla, köy boþaltmalarýn ister terör, isterse
güvenlik kuvvetlerinin talep veya baskýsý ile gerçekleþsin,
devlet her koþulda vatandaþýn güvenliðini saðlamakla
görevlidir.

Geri dönülmesi mümkün olan/olmayan ayrýmý
yapýlýrken özellikle yeniden iskan edilebilirlik kriterinden
hareket edilmeli; bunun dýþýnda "güvenliðin saðlanmayacaðý gibi" nedenler ileri sürülmemelidir.
Bu çalýþmalarý gerçekleþtirirken, güven ortamýný
pekiþtirecek bir yaklaþým sergilenmeli ve insan onurunun
korunmasý ve saygý gösterilmesi esas alýnmalýdýr.
4) Koruculuk sistemi güvenlik kurumumuzun zaafý
sonucu ortaya çýkan bir olgudur. "Köye Dönüþ" projesinde
uygulamanýn koþulu, hiçbir þekilde "korucu olma" baskýsýna
dönüþmemelidir. Koruculuk sistemi derhal kaldýrýlmalýdýr.
5) "Köye Dönüþ Projesinin" uygulamasý ve eþgüdümünden sorumlu olmak ve fonun iþletilmesini saðlamak üzere
özerk bir kurum oluþturulmalýdýr. Ýlgili bakanlýklar, meslek
kuruluþlarý, insan haklarý örgütleri ile köylerin temsilcileri
bu kurulda bulunmalýdýr.
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6) Geri dönülen köylerde saðlýk evleri, ilköðretim
okullarý, köy odasý ve P.T.T. gibi kamusal hizmet binalarý
onarýlarak veya yeniden yapýlarak ve eksik kadrolarý giderilerek hizmete açýlmalýdýr. Çocuklarýn okula gitmeleri
temin edilmelidir.

b) Arýcýlýða, uygun flora yapýsýnýn varolduðu bölgelerde,
özellikle Erzurum, Kars, Ardahan, Muþ, Van illerinde fenni
modern arýcýlýk için arýlý kovan ile ipekböcekçiliði için
gerekli girdiler karþýlýksýz saðlanmalýdýr;
c) Hakkari kilim ve Siirt battaniyesi ile yöreye mahsus
el dokumacýlýðý üretimi için her istekli aileye, düzenli
olarak üretimde kullanýlmak kaydýyla bir tezgahýn, yün ve
ipliðiyle karþýlýksýz verilmelidir.
11) Zorunlu olarak, göç eden kiþi ya da topluluklarýn
geriye dönüþ ya da yeniden yerleþim konusundaki tercihlerinin hayata geçirilmesinde devlet kuruluþlarý, güven
duygusunun oluþturulmasý ve zorunlu göç maðdurlarýnýn
yaþamlarýný yeniden kurmaya katýlmalarýný saðlamak üzere
baþta zorunlu göç konusunda çalýþma yapan kuruluþlar
olmak üzere, meslek örgütleri, insan haklarý kuruluþlarý ve
diðer sivil toplum örgütleriyle iþbirliði yapmalýdýr. Bu
çerçevede sivil toplum kuruluþlarýnýn bölgede etkin çalýþma
yapmasýný saðlayacak koþullar oluþturulmalýdýr. Böylesi
demokratik süreçlerle hazýrlanacak kapsamlý bir bölgesel
kalkýnma planýnýn hazýrlanmasý gelecek kuþaklarýn göçün
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olumsuz etkilerinin getireceði yýkým ve acýlarý yaþamamasý
için göçün zihinlerde yarattýðý etkilerin aile üyelerinden silinmesi ve bu nedenle de aile üyelerinin uðradýklarý yýkýma
ilk tedbir olarak rehabilite edilmeleri zorunludur.
12) Hangi koþullarda olursa olsun eðitimin baþlamasý
ve devam etmesi gelecek için bir zorunluluktur. Aile reisleri çocuklarýn eðitiminin önemi konusunda duyrlý hale
getirilmelidir.
13) Ayrýca zorunlu göçe maruz kalanlarýn envanteri
oluþacak komisyon aracýlýðý ile çýkarýlmalýdýr. Köyüne geri
dönenlerin dýþýnda þehir yaþamýný sürdürmek isteyen ailelerde yukarýdaki yardýmlara denk düþecek imkanlar saðlanmalýdýr. Ayrýca meslek edindirme kurslarý ile eðitildikten
sonra KOBÝ kredilerinden yararlanmalarý saðlanmalýdýr.
Yaþamý yeniden sürekli kýlacak ve yukarýdaki önerileri
dikkate alacak bir uygulama hem bir sosyal yarayý tedavi
edecek hem de ülke demokrasisine ve ekonomisine büyük
katký saðlayacaktýr. Gerçek barýþýn kurulmasý, temel hak ve
özgürlüklere üstünlük tanýyan saðlýklý adýmlarýn atýlmasýyla olanaklýdýr.
Bizler bölge halký ile dayanýþma içerisinde olarak bu
sorunu gerçek anlamda çözülünceye kadar sürekli gündemde tutacaðýz.
Aralýk 2003
Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði
Ýnsan Haklarý Komisyonu
KAYNAKLAR

TMMOB YAYINLARI -TMMOB
YAYINLARI -TMMOB YAYINLARI
-TMMOB YAYINLARI -TMMOB
3 Kasým 2002 seçimleri oluþan siyasi tablo ve tek parti
iktidarýnýnekonomi alanýndaki icraatlarý her gün, her
dakika sermaye basýnýn övgülerine mazhar olmaktadýr.
Bu tek yanlý yoðun propaganda, toplumun bu politik
alandan zarar gören kesimlerini bile etkisi altýna almaktadýr. AKP iktidarýnýn 2003 yýlý icraatlarý gerçekten
toplumun tüm bileþenleri için olumlu muydu ?
Baðýmsýz Sosyal Bilimciler ýktisat Grubu elinizde bulunan kitapta bu sorunun yanýtlarýný araþtýrýyor..
Toplumsal bir deðerlendirmede zaman tarihsel bir
kavramdýr. Bir toplumun belirli bir yýlý ancak tarihsel ve
uzun vadeli bir perspektiften ve toplumun farklý kesimlerine etkileri açýsýndan deðerlendirilebilir: Öyleyse
2003 Türkiye toplumu için nasýl bir yýldý ?
Toplumda yapýlan popüler deðerlendirmenin tersine
Baðýmsýz Sosyal Bilimciler ýktisat Grubu bilimsel bir
bakýþ açýsýyla ve uzun vadeli düþüncelerle 59.
Hükümetin 2003 yýlýný deðerlendiriyor.
Uygulanan ekonomik politikalarý deðerlendirmek
açýsýndan önemli bir ürün olarak gördüðümüz bu çalýþmayý, Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði olarak
geliþmeleri deðerlendirmede önemli katkýlar sunacaðýna olan inancýmýzla sizlere sunuyoruz.
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"ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK KANUNU TASARISI TASLAÐI"
HAKKINDA TMMOB'NÝN GENEL GÖRÜÞ ÖZETÝ
Türkiye, yýllardýr geniþleyerek sürdürülen plansýz, denetimsiz bir kentleþmeyi ve sanayileþmeyi kalkýnma modeli
olarak benimseyen, insanlarý ve kenti sermaye birikimi için
ucuz iþgücü ve ucuz altyapý aracý olarak ele alan, bunlarýn
sosyal, ekonomik ve kültürel boyutunu ve maliyetini göz
ardý eden, daha fazla kazanç ve kar peþinde olan bir
anlayýþýn yýkýcý sonuçlarýný yaþamaktadýr.
Türkiye'nin, ulusal ve bölgesel düzeyde planlamasý ve
kurumlarý fiziki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarýn
tümünde terk edilmiþ, ekonomik eylemlerin ve nüfusun
ülke düzeyinde daðýlým dengesi bir türlü saðlanamamýþtýr.
Plansýzlýk ve denetimsizlik, yanlýþ arazi kullaným politikalarý, kaçak yapýlaþma ve imar affý süreçleriyle
beslendiðinden saðlýklý, güvenli ve yaþanabilir yerleþimler
oluþturulamamýþtýr. Plansýzlýðýn ve denetimsizliðin aðýr
sonuçlarý, özellikle 17 Aðustos ve 12 Kasým 1999 Doðu
Marmara depremlerinin yol açtýðý felaketler ve yakýn
zamanda yaþanan Konya örneði ile de gözler önüne serilmiþtir.
Yaþadýðýmýz kentlerin mekansal ve çevresel olarak
saðlýksýz, güvensiz ve yaþanamaz duruma gelmesinin ardýnda, sosyal, ekonomik,siyasal ve kültürel yapýnýn yozlaþmasý,
gelir daðýlýmýndaki adaletsizlik, bölgelerarasý dengesizlik,
yoksulluk, kente göçün hýzlanmasý, ekolojik dengenin yok
edilmesi, topraðýn, ormanlarýn, sahillerin, doðal ve kültürel
çevrenin rantiyenin, mafyanýn denetimine geçmesi yatmaktadýr.
Afet etkilerinin azaltýlmasýndaki temel ilkeler, nüfusun
dengeli daðýtýlmasý, ekonomik eylemlerin ve nüfusun belirli bölgelerde yýðýlmasýnýn önlenmesi, saðlýklý, güvenli ve
yaþanabilir çevrelerin oluþturulmasýdýr. Bunun ön koþulu
kaçak yapýlaþmanýn ve saðlýksýz kentleþmenin önüne
geçilmesi ve çözüm kaynaðý ise ülkesel düzlemde alýnan
kararlarýn kentsel mekana indirgenmesi sürecinin kurulmasýdýr. Yaþanabilir kentleþmenin yönlendiricisi olan
yatýrým programlarýnýn gerçekleþtirilebilmesi, ülke kaynaklarýnýn araþtýrýlmasýný, ekonomik ve fiziksel veriler
arasýndaki iliþkilerin ortaya konmasýný gerektirmektedir.
Bu nedenle, kalkýnma planlarýnýn, bölge planlarý ile
desteklenmesi veya kalkýnma planlarýnýn bölge plan kararlarý ile birlikte geliþtirilmesi gerekliliði ortaya çýkmaktadýr.
Tüm planlama kademelerindeki hedeflerin gerçekçi bir
tabana oturabilmesi için, ülke kalkýnma planlarý, bölge
planlarýnýn verileri ile oluþturulmalý ve bölgeden ülke planlamasýna karþýlýklý veri akýþý saðlanmalýdýr. Bölge özeline
göre afet hasarlarýnýn artmasýnýn temelinde yatan sosyal-
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ekonomik-teknik-yönetsel her türlü sorun ve nedenleri irdelenerek, çözümlenmeli ve bu doðrultuda ülke planlamasýna girdiler saðlanarak, ilke ve politikalar belirlenmelidir.
Oysa, günümüze kadar bütün kalkýnma planlarý, "Gelir
daðýlýmýndaki adaletsizlikten", "Bölgeler arasý eþitsizliklerden" söz etmesine ve programlar önermesine karþýn, uygulamalarla kalkýnma planlarý arasýnda baðlantýlar kurulamamýþ, genel politikalara baðlý olarak verilen teþviklerle
yatýrýmlar belli bölgelerde yoðunlaþmýþ, nüfus yýðýlmalarý
ortaya çýkmýþtýr.
Ülkenin en önemli sanayisi, ticaret, eðitim, saðlýk tesisleri yüzyýllardan beri depremlerin olduðu bilinen bölgelerde
kurulmuþ ve nüfusun bu bölgelere akmasý teþvik edilmiþtir.
Bölgeler arasý dengesizlikleri daha da artýran bu uygulamalar, toplumsal eþitsizliklerin, çevre yaðmasýnýn ve ekolojik bozulmanýn büyümesine ve elveriþsiz zeminler üzerinde
kaçak ve denetimsiz yerleþim alanlarýnýn kurulmasýna yol
açmýþtýr.
Bu geliþmelere karþýn planlamada afet riskini azaltýcý
yöntemlere yasal düzenlemelerde hiç yer verilmemiþtir.
Denetimsizlik, ve kurallara uymama yapýlaþmada genel bir
alýþkanlýk, eðilim haline gelmiþtir.
Topraðýn özel mülkiyet altýnda, rant uðruna sýnýr tanýmaz kullanýmýný teþvik eden, kent topraðýndaki "özel
mülkiyeti" kutsallaþtýran ve rantý, yaðmayý bunun içinde
barýndýrarak rantlarý kentleþmenin temel dinamiði haline
getiren, temel bir insanlýk hakký olan "barýnma" hakkýný
istismar ederek, konutu, ticari bir meta haline getiren ve
piyasa koþullarýnýn insafýna terk eden, kolay kazancý ve
daha fazla kar edilmesinin ortamlarýný yaratan, sosyal,
ekonomik ve siyasal bir sistemin yol açtýðý aðýr yýkýmlarýn
sonuçlarýný yaþýyoruz.
Yurttaþlarýn katýlým ve denetimine kapalý bir merkezi
ve yerel yönetim anlayýþýnýn olduðu Türkiye'de, bu
anlayýþýn bir uzantýsý olarak planlama, uygulama ve yapýlaþma kararlarý da kapalý kapýlar ardýnda alýnmaktadýr.
Yurttaþlarýn ve meslek örgütlerinin dýþlandýðý, kamusal
denetimin olmadýðý bir süreç yaþanmaktadýr. Kamu ve
toplum yararýný saðlamak için veya kamu ve toplum yararý
dýþýndaki baský ve eðilimlerden kurtulabilmek için, planlama, uygulama ve yapýlaþma süreçlerinde demokratik
katýlým ve denetimin saðlanmasý çok önem taþýmaktadýr.
Çevreyi bozan, ekolojik dengeleri yok eden, insanlýk ve
uygarlýk tarihinin binlerce yýllýk birikimi olan aklý, bilimi ve
tekniði bir kenara iten, toplumun doðayla iliþkisine ait bil-
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inci körelten politika ve kararlar karþýsýnda yurttaþlarýn
bilgi edinme haklarýný kullanacaklarý ortamlarýn geliþtirilmesi çok önem taþýmaktadýr.
Bütün bu bilimsel gerçekler karþýsýnda:
Ülke genelinde bütün kentsel ve kýrsal alanlarda yerleþme ve yapýlaþmanýn; bilim, teknik, sanat ve saðlýk kurallarý ile yörenin koþullarýna uygun, doðal ve tarihi varlýklarý,
çevreyi, biyolojik çeþitliliði ve ekolojik sistemleri korumayý,
yaþatmayý ve geliþtirmeyi temel alan, mevcut yapý stoðunun
iyileþtirilmesi ve saðlýklaþtýrýlmasý için sit, özel çevre, tarým,
orman gibi koruma alanlarýný tahrip eden yapýlarýn tasfiye
edilmesini, afete dayanýklý hale getirilmesini saðlayan,
planlý bir ekonomi ve dengeli bir gelir daðýlýmýna dayalý
kalkýnma ilkesi ile sektörler arasý uyumu saðlamaya yönelik
önlemleri alan, bölgeler arasý eþitsizlikleri giderecek,
toplumsal adalet, toplum ve kamu yararýnýn üstünlüðünü,
fert, toplum ve çevre saðlýðý ile güvenliðinin korunmasýný
saðlayacak, yaþayanlarýn temel haklarýný esas alan ve karar
süreçlerine demokratik katýlýmýný saðlayan, afetlere karþý
duyarlý, saðlýklý ve güvenli yaþam çevrelerinin oluþumunu,
kullanýmýný ve süreçlerle ilgili kamusal denetimi saðlayan,
bunlarla ilgili politika, ilke ve esaslarý belirleyecek bir
düzenlemenin yapýlmasý ve yaþama geçirilmesi zorunlu hale
gelmiþtir.
Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýnca hazýrlanan ve bu aþamada TMMOB'nin görüþü istenen "Ýmar ve Þehirleþme
Kanun Tasarýsý Taslaðý", mevcut 3194 Sayýlý Ýmar Kanunu
veri alýndýðýnda mukayeseli avantajlarý ve katkýlarý olan bir
mevzuat çalýþmasý olarak deðerlendirilmiþ, bu çerçevede
yürürlükteki mevzuata ve son dönemde hazýrlanan diðer
yasal düzenlemelere kýyasla olumlu görülmektedir. Bu
nedenle, geliþtirilecek görüþ ve önerilerle taslaðýn taþýdýðý
eksiklikler giderilmelidir.
Saðlýklý, güvenli ve yaþanabilir yerleþimlerin oluþturulmasý kamusal bir hizmet alaný kapsamýndadýr. Planlama,
uygulama ve yapýlaþma süreçleri de bu kapsamda ele alýnarak, bunlarýn denetimi de kamu hizmet alaný olarak
görülmelidir.
Oysa, özellikle 17 Aðustos depremi sonrasý uygulamaya
konulan düzenlemelerle, yapý denetimi ticari bir rant alaný
haline getirilmiþtir. Bu süreçte yapýlan uygulamalar, konuyu
kamusal hizmet anlayýþý olarak ele almayan çözümlerin
baþarýsýz olduðunu göstermiþtir.
Planlama, uygulama, yapýlaþma ve denetim süreçlerini
farklý disiplinlerin içinde yer aldýðý bütünlüklü bir çalýþmanýn ürünü olarak deðerlendiren TMMOB, bütün bu
süreçlerde, temsil ettiði disiplinlerin kolektif bir çalýþma
anlayýþýný savunmaktadýr. Bu nedenle, TMMOB ve
Odalarý, planlama, uygulama, yapýlaþma ve denetim
mekanizmalarýna, içinde yetki ve sorumluluðun birlikte
olduðu bir katýlýmýndan yanadýr.

Taslaðýn adýnýn "Ýmar ve Kentleþme Kanunu" olmasý
bütünsellik açýsýndan uygun görülmektedir.
Türkiye'de ranta ve spekülasyona dayalý bir kentleþme
sürecinde, plansýz, denetimsiz ve kaçak olarak üretilmiþ
yapý stoklarýnýn varlýðý, can güvenliðini ve yaþam hakkýný
tehdit eder boyutlardadýr. Bu olumsuz kentsel alanlarýn
saðlýklý, güvenli ve yaþanabilir yerleþim alanlarýna
dönüþtürülmesi temel toplumsal sorunlarýmýzdan biridir.
Kentsel dönüþüm, bu sorunun çözümü için en uygun model
olmakla birlikte, ayrý bir yasal düzenleme olarak ele alýnmasý istenmeyen ayrýþmalarý gündeme getirecektir. Bu
nedenle kentsel dönüþüm kanun tasarýsý, imar ve
kentleþme yasasý kapsamýna alýnmalýdýr. Taslakta, yapý
denetimi ve sigortayý içeren düzenlemeler, yönetmeliklerde
olmasý gereken ayrýntýlarý içermekte olup, tasarýdan çýkarýlmasý gerekmektedir.
"Yukarýda açýkladýðýmýz görüþlerin ýþýðý altýnda, planlama, uygulama, yapýlaþma ve denetim konusunda hazýrlanacak bir imar ve kentleþme yasa tasarýsý aþaðýdaki ilke ve
esaslarý kapsamalýdýr:
1- Ýmar ve kentleþme, sosyal, ekonomik, siyasal ve
kültürel boyutlarý olan bir olgu olarak bütünlüklü olarak
ele alýnmalý, toplumun dinamizmine yönelik yenilikçi,
yaratýcýlýða açýk bir yasal/yönetsel yapý ve planlama dili
oluþturulmalýdýr.
2- Ülke genelinde bütün kentsel ve kýrsal alanlarýn
planlanmasýnda kademeli birliktelik ilkesini yaþama
geçirmeyi ve bu birlikteliði hiçbir þekilde kesintiye uðratmamayý ve gerekli kurumsal yapýlarýn oluþturulmasýný
temel almalý, bazý kurum ve kuruluþlara yasalarla verilmiþ
olan "ayrýcalýklý yer seçimi, planlama ve imar" kullanma
yetkileri sona erdirilmelidir.
3- Ýmar ve kentleþme sistemimiz, mekansal konularýn
yanýnda planlý bir ekonomiyi ve dengeli bir gelir daðýlýmýna
dayalý kalkýnma ilkesini saðlayacak, bölgeler arasý eþitsizlikleri giderecek, toplumsal adalet, kamu ve toplum yararýnýn
üstünlüðünü, fert, toplum ve çevre saðlýðý ile güvenliðinin
korunmasýný saðlayacak, kentsel dönüþümü de kapsayan
bir bütünlükte ele alýnmalýdýr.
4- Yaþayanlarýn temel haklarýný esas alan ve karar
süreçlerine demokratik katýlým ve denetimini saðlayan,
kentlilere, kentli haklarýna, doðal ve kültürel deðerlere,
biyolojik çeþitlilik ve ekolojik sistemlere öncelik veren bir
yapýda olmalýdýr.
5- Kamunun elindeki arsa stoklarýnýn elden çýkarýlmamasýna, planlarýn uygulanmasýnda kamunun ve yerel yönetimlerin elinde önemli bir araç olan bu stoklarýn artýrýlmasýna özen göstermeli, yerleþim ve geliþme alanlarýnda
spekülatif amaçlý toprak edinmeyi caydýracak önlemleri
getirmelidir. Özelleþtirme kapsamýndaki kamu tesislerinin
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arazileri de, planlý kentsel geliþmenin önemli bir aracý
olarak kamusal alan ihtiyacý için kullanýlmalýdýr.

güvenli ve saðlýklý konut yapýmýnýn gerçekleþtirilmesini
saðlayacak önlemler alýnmalýdýr.

6- Arsa rantlarýný besleyen politikalar yerine, toprak
üzerinde planlama kararlarýyla oluþan deðer artýþlarýnýn
kamu ve toplum yararýna kullanýmýný saðlayacak politikalarý esas almalý, taþýnmaz deðerlemesi gibi yeni uygulama araçlarý yaratýlmalýdýr.

8- Doða olaylarýnýn afete dönüþmemesi, doðal, kültürel
ve tarihsel deðerlerimiz ile yaþam kaynaklarýmýzýn korunmasý için yeni planlama araçlarý geliþtirilmelidir.

7- Barýnma hakkýný temel bir insanlýk hakký olarak ele
alan, konutun ticari bir meta olmaktan çýkarýlarak her
insanýn barýnma gereksiniminin saðlanmasýna dönük

9- Planlama, uygulama, yapýlaþma ve denetimi kamusal
bir hizmet olarak ele alan, denetimin bütün süreçleri kapsamasýný saðlayan, denetimi kar edilecek bir alan olarak
görmeyen, denetim alanýnda görev alacaklarýn iþ güvencesine sahip olmalarýný saðlayan bir yapýda olmalýdýr.

MESLEKÝ TANINIRLIK ÇALIÞMALARI
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, Türk Tabipleri Birliði
ve Türk Diþhekimleri Birliði temsilcilerinin katýlýmý ile
sürdürülmektedir. Ayrýca Çalýþma Grubunda bazý konularda üniversitelerden öðretim üyelerinin de görüþlerine
baþvurulmuþtur. Çalýþma sürecinde ilk aþama tamamlanmýþ
ve taslaðýn tüm maddeleri üzerinde görüþmeler yapýlarak
Taslak ekteki biçimini almýþtýr.
Ancak "Mimarlýk" mesleði ile ilgili hükümleri içeren
deðiþiklik önerileri, Mimarlar Odasý ve Mimarlýk
Fakülteleri Dekanlarý tarafýndan yapýlan çalýþmalar henüz
AB Genel Sekreterliði'ne iletilmediði için taslakta yer
almamaktadýr.
Kanun Tasarýsý Taslaðý'nda temel olarak öncelikle
Avrupa Birliði'ne girilmesi durumunda, üye ülkelerdeki
serbest dolaþýma giren meslek mensuplarýnýn mesleðini icra
edebilmesi için gereken eðitim ve iþ deneyimi koþullarý
belirlenmekte, bu konudaki ülkelerin kendi koþullarýna
göre belirlediði istisnalar liste þeklinde sýralanmaktadýr.
Ayrýca, bu taslakta belirtilen genel hükümler tüm meslekler için ulusal mevzuat kabul edilmektedir. Ýlgili AB
Direktifinde olduðu gibi týp doktorlarý, hemþireler, diþ doktorlarý, veteriner cerrahlar, ebeler, eczacýlar ve mimarlýk
meslekleri özel bölümlerde doðrudan düzenlemektedir.
Yani tanýnma koþullarý dýþýnda kalan eðitim programlarý ve
süreleri doðrudan düzenlenmiþ meslekler için taslaðýn
yasalaþmasý ile birlikte yürürlüðe girecektir.
Mesleki Yeterliklerin Düzenlenmesi ve Tanýnmasý
Hakkýnda Kanun Tasarýsý Taslaðý;
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-Genel Hükümler,
-Hizmet Sunumu,
-Kendi Adýna Ýþ Kurma veya Bir Ýþ Yerinde Çalýþma

Özgürlüðünün Genel Prensipleri,
-Mesleðin Ýcrasý, Ýdari Ýþbirliði
-Diðer Hükümler
olmak üzere 5 kýsýmdan oluþmaktadýr. Tasarýnýn ekinde
ise karþýlýklý tanýnma sürecinde uygulanacak istisnalar ve
diðer koþullar yeralmaktadýr.
Kanun Tasarýsý Taslaðý, 24 Temmuz 2003 tarih ve 25178
mükerrer sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanmýþ olan Avrupa
Birliði Müktesabýtýnýn Üstlenilmesine Ýliþkin Türkiye
Ulusal
Programý'nýn
"Üyelik
Yükümlülüklerini
Üstlenebilme Yeteneði" ana baþlýðý altýndaki "Kiþilerin
Serbest Dolaþýmý" bölümünde, mesleki niteliklerin karþýlýklý tanýnmasý öncelik taþýmasý nedeniyle Avrupa Komisyonu
tarafýndan Avrupa Parlementosu ve Konseyi'ne sunulan 12
Mart 2002 tarihli direktif temel alýnarak hazýrlanmýþtýr.
62 maddeden oluþan Kanun Tasarýsý Taslaðý üzerinde
görüþmeler tamamlanmýþtýr. Ancak Taslakta belirtilen
esaslarý uygulayacak kurumlar, "yetkili kuruluþ" ve "irtibat
noktalarý" ile Taslaðýn amaç, kapsam ve tanýmlar maddeleri
önümüzdeki günlerde yeniden ele alýnacaktýr.
Taslak Odalarýmýza gönderilerek Birlik görüþünün oluþturulmasý için Odalarýmýzdan görüþ istenmiþtir.
Odalarýmýza gönderilen yazýda aþaðýdaki özellikle üç önemli konuya dikkat çekilerek deðerlendirmelerine baþvurulmuþtur.
1.Taslaðýn 7 mesleði düzenleyen özel bölümleri dýþýndaki genel hükümleri Birliðimizin kapsadýðý tüm meslek disiplinleri için uygulamayý belirleyecek ve bu Taslak "uyum
yasasý" statüsünde olduðundan Taslak ile çeliþen diðer
Yasalardaki tüm hükümler geçersiz sayýlacaktýr.
2.Taslaðýn 15. maddesinde belirtilen Avrupa düzeyinde
kurulan "ortak platform"larýn iþlevine iliþkin hükümler
konusunda Meslek Birliklerinin görüþü belirleyici bir nitelik taþýyacaktýr.
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3.Taslakta belirtilen yetkili kurum ve irtibat noktalarýnýn belirlenmesi konusundaki görüþlerin belirtilmesine
ihitiyaç duyulmuþtur.
Kanun

Tasarýsý

Taslaðý

ile

birlikte

"Mesleki

Yeterliliklerin Tanýnmasýnda Avrupa Komisyonu tarafýndan
sunulan Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi için bir
öneri" adlý Taslaða esas olan AB Direktifinin çevirisi
Odalarýmýza ulaþtýrýlmýþtýr.

Mesleki yeterliliklerin tanýmasý konusu, Ýstanbulda yapýlan Ýnþaat Mühendisleri Odamýzýn
17. Teknik Kongre'de yabancý uzmanlarýn katýlýmýyla "Mesleki Tanýnýrlýk ve Vizyon" adlý özel bir
oturumda ele alýnmýþ ve konu ile ilgili deðerlendirmeler yapýlmýþtýr. Konu ile ilgili belge eksikliði göz önüne alýnarak Dünya Mühendislik Kuruluþlarý Federasyonu'un (WFEO) Eðitim
Komitesi tarafýndan hazýrlanan "Mühendislik Eðitiminin Gelecek Yönelimleri ve Mevcut
Mühendislik Eðitimi" Raporundan "Profesyoneller ve Yöneticilerin toplumsal sorumluluklarý
üzerine Manifesto" ve "Mühendislerin Uluslararasý Çapta Karþýlýklý Tanýnmasý" bölümlerinin
çevirilerini sizlere sunuyoruz.

6. WFEO Mühendislik Eðitimi Dünya Kongresi, 2. ASEE
Mühendislik Eðitim Uluslararasý Toplantýsý
Nashville, TN, USA
20-22 Haziran 2003
Prof. Dr. Ing. Jose MEDEM, Ýspanya, WFEO Baþkaný

1.GÝRÝÞ
ASEE ve AAE'lerin Baþkaný ve Üyeler, 6. WFEO,
Mühendislik Eðitimi Dünya Kongresi ve 2. ASEE
Mühendislik Eðitimi Uluslar arasý Colloquium'un
saygýdeðer konuþmacýlarý ve konuklar, Baylar ve Bayanlar,
sayýn Mühendisler,
WFEO'nun Baþkaný ve bu gibi önemli toplantýlarýn eþorganizatörü olarak, Kongrenin plenary sunumlarý
dahilinde sizlere hitap etmek benim için bir ayrýcalýk ve
ayný zamanda büyük bir zevktir.
Öncelikle bu olaðanüstü toplantýlarda katkýsý bulunan
herkese, Oturumlarýn düzenlenmesinde gösterilen yoðun
çaba için en içten tebriklerimizi sunmak isterim ve ayný
zamanda burada bulunmam için yapýlan davet konusundaki minnettarlýðýmý belirtmeyi bir borç bilirim.
Bugün, mühendislik eðitiminin temel sorunlarýný ve
uluslararasý seviyede akreditasyonu konularý analiz etmek
suretiyle, dünya çapýnda WFEO'nun mühendislik arenasýndaki rolü hakkýnda konuþacaðým.

2.KURULUÞ
Mühendis Örgütleri Dünya Federasyonu 1968 yýlýnda
bir grup bireysel ve ulusal mühendis örgütü tarafýndan
Paris'te UNESCO çatýsý altýnda kurulmuþtur. WFEO,

80'den fazla ülkenin ulusal mühendislik kurumlarýný bir
araya getiren ve tüm dünyada 10.000.000 kadar mühendisi
temsil eden uluslararasý sivil toplum örgütüdür.
Federasyon, belli koþullara baðlý olmak üzere Ulusal,
Bölgesel veya Baðlý Üyelerden ( ülke baþýna bir mühendislik örgütü) ve dokuz Uluslararasý Üyeden oluþmaktadýr.
"WFEO, mühendislik mesleðinin dünya çapýndaki lideridir ve mühendisliðin insanlýk yararýna kullanýlmasý ile
geliþtirilmesi konusunda ulusal ve diðer uluslararasý mesleki kuruluþlarla iþbirliði yapmaktadýr

3.WFEO'nun ROLÜ
Dünya arenasýnda WFEO'nun oynadýðý rol aþaðýdaki
gibi söylemlere sahiptir;
"Kamu ve meslek konularýyla ilgili olarak mühendislik
mesleðine bilgi saðlamak ve liderlik etmek;
"Mühendislik ve teknolojinin insanlýk ve doðal çevreyle
ilgilendirilmesi konusundaki sorunlara, çýkarlara ve politikalara dair saygýdeðer ve önemli bir danýþma ve rehberlik
kaynaðý olarak ulusal ve uluslararasý örgütler ile kamu kesimi tarafýndan tanýnmak;
"Mühendislik örgütleri arasýnda ve özellikle bilim,
mühendislik, teknoloji ve iþ alanlarýndaki uluslar arasý sivil
toplum kurumlarý ve BM sistemi altýndaki diðer kuruluþlar
ile iþbirliði ve iletiþimi kolaylaþtýrmak;
"Barýþý ilerletmek ve küresel alanda sürdürülebilir
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geliþmeyi teþvik etmenin yanýnda ahlaki sorunlarýn giderilmesi ve teknolojinin deðiþimi ile paylaþýmý þeklindeki
mühendislik eðitimini teþvik etmek;
"Geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkeleri karþýlýklý yarar için
bir araya getirmek, zengin ve fakir ülkeler arasýndaki
dayanýþmayý arttýrmak;
"Politika ve yatýrým tartýþmalarýna mühendislik boyutunu kazandýrmak suretiyle hükümetler, iþadamlarý ve
toplumlar arasýndaki iliþkileri kolaylaþtýrmak;
"Mühendislik koþullarýnýn
üzerinde çalýþmak.

transfer

edilebilirliði

4.AKTÝVÝTELER
Federasyonun teknik aktivitelerinin çoðu, mühendisliðin belirli alanlarýný kaplayan dört daimi komite tarafýndan yürütülmektedir.
"Eðitim ve Uygulama Komitesi (CET); Macaristan
tarafýndan üstlenilmektedir ve baþkanlýðýný Prof. Janos
Ginsztler yapmaktadýr.
"Mühendislik ve Çevre Komitesi (CEE); Hindistan
tarafýndan üstlenilmektedir ve baþkanlýðýný Prof. G. P. Lal
yapmaktadýr.
"Bilgi ve Ýletiþim Komitesi (CIC); Tunus tarafýndan
üstlenilmektedir ve baþkanlýðýný K. Ayadi yapmaktadýr.
"Teknoloji Komitesi (ComTech); ABD tarafýndan üstlenilmektedir ve baþkanlýðýný D. Roberts yapmaktadýr.
Genel Meclis, Federasyonun iki yýlda bir toplanan en
üst yönetim birimidir. Toplantýlar arasýndaki Federasyonun
iliþkileri, Yönetim Konseyi tarafýndan idare edilmektedir ve
acil iþler Yönetim Kurulunca görüþülmektedir.
Yönetim Direktörü'nün baþýnda bulunduðu Sekreterlik,
Baþkanýn danýþmanlýðýnda günlük iþleri yönetmektedir.

5.TEMEL OLAYLAR
WFEO, mühendislik mesleði yararýna birçok insan
tarafýndan sarf edilen çabanýn daha iyi þekilde bir araya
getirilebilmesi ve sonuçta arzulanan bir sinerjinin çýkmasý
için diðer mevcut mühendis örgütleri ve endüstriyel teþebbüsleri ayný çatý altýnda toplamaya çalýþmaktadýr. Bu
nedenle WFEO Ortaklýðý'ný kurduk ve SEFI, IGIP, ECCE,
ALAIST, IACPD, vb. Uluslar arasý Örgütleri oluþturduk.
WFEO'nun UATI, ICSU, FIDIC, CAETS, vb. diðer
Uluslar arasý Örgütler ve farklý BM Temsilcilikleri, Dünya
Bankasý ve diðer dünya kuruluþlarýyla çok güçlü iliþkileri
vardýr.
5.1 WSSD
WFEO VE ICSU, Johannesburg'daki WSSD sýrasýnda
Uluslararasý Bilim ve Teknoloji Topluluðunu temsil etmesi
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için Ýþbirliði yapan Ortaklar olarak, Rio-Zirvesi'nde (92)
belirlenen hedeflerle iliþkili meydana gelen geliþmeleri
deðerlendirmek ve gözden geçirmek ve ayný zamanda gelecek için sürdürülebilir geliþme hedefleri hazýrlamak ve
deðerlendirmek üzere BM tarafýndan resmi þekilde davet
edilmiþlerdir.
TWAS (Üçüncü Dünya Bilim Akademisi), IAP
(Akademi Ýçi Panel) ve ISSC (Uluslararasý Sosyal Bilim
Konseyi) ile birlikte, topluluk için belirli öneriler ve taahhütler üzerine odaklanan bir Bildirge zirvenin kapanýþ
toplantýsýnda topluluk adýna sunulmuþtur.
ICSU'yla iþbirliðinin yanýnda WFEO, daimi komite
olan ComTech yoluyla Rio+10 raporunun ana hatlarýný ve
içeriðini hazýrlamýþtýr. Raporda son on yýlda mühendislerin
baþarýlarý vurgulanarak mühendislerin Agenda 21'in zorluklarýný karþýlayabilmek üzere daha etkin olabilmek için
sahip olduklarý gelecek hedefleri ve görevlerini tanýmlanmýþtýr.
UNEP, GEF, SANET, WFEO ve FIDIC'in sponsorluðunu yaptýðý "S.G için Bilgi ve Teknoloji Transferi"ne
yönelik bir yan toplantý gerçekleþmiþtir. Bunun amacý,
belirli yatýrýmlarýn ve yönetim ya da politika çözümlerinin
olabilirliðini ortaya koymak üzere artan fizibilite çalýþmasý
için ortak finansman teþvikleri önermek suretiyle ve gerekli teknik bilgiye, planlama araçlarýna, uzmanlara daha iyi
eriþimi saðlamak suretiyle sürdürülebilir teknolojilerde,
teknoloji transferi ve yatýrýmlarý analiz etmektir.
Mühendislerin S.G.'ye yaptýklarý eþsiz ve övgü dolu katký,
bilgi ve teknoloji transferi alanýndadýr.
WSSD sýrasýnda ilan edilen Ubuntu deklarasyonu,
ilkokuldan üniversiteye her eðitim seviyesine sürdürülebilir
geliþmeyi adapte etmek için küresel bir eðitim anlaþmasýný
öngörmektedir. Bu baðlamda, Ubuntu deklarasyonunun
uygulanmasý mühendislik eðitimi politikamýzýn birincil
hedefi olmalýdýr.
WSSD'nin bir çok toplantýsýna WFEO'nun katýlýmý çok
baþarýlýydý çünkü Johannesburg Zirvesi þu ana kadar
mesleðimizin bu dünya forumunda tek bir aðýzdan konuþtuðu ilk zirve olmuþtur. Bu baðlamda, bütün mühendislik
mesleði sahipleri temsil edilmiþ, her ne kadar bazý zamanlarda mühendisler daha çok sessiz, silik ve daðýlmýþ olarak
gözükseler de diðer meslek sahipleri ile iþbirliði halinde,
sürdürülebilir geliþmeye iliþkin karmaþýk sorunlarla uðraþmakta mühendislerin oynadýðý önemli role iþaret edilmiþtir.
5.2 WSIS
Dünya genelinde mühendisliðe yönelik olarak gerçekleþen diðer bir olay ise Uluslar arasý Telekomünikasyon
Birliði'nin ( ITU) düzenlediði Dünya Bilgi Toplumu
Zirvesidir (WSIS). Bunun ilk ayaðý Aralýk 2003'de
Cenova'da, ikinci ayaðý ise 2005'de Tunus'da gerçekleþe-
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cektir. Bu zirve, varýlmasý gereken hedefleri ve harekete
geçirilmesi gereken kaynaklarý kapsayan bir gündem belirlemeye çalýþacaktýr. Yine Federasyonumuz Uluslararasý
Bilim ve Teknoloji Topluluðunun liderliðini üstlenmektedir.
WFEO, Bilgi ve Ýletiþim Komitesi yoluyla, bu zirvenin
hazýrlýk sürecine Ekim 2003'de Tunus'da, Genel Kurul
toplantýmýzla eþ zamanlý olarak gerçekleþecek "Dünya
Dijital Bölünme Kongresi" düzenleyerek katkýda bulunmaktadýr. Bu toplantý WSIS için ayný zamanda yan bir
toplantý olarak deðerlendirilmektedir ve dijital bölünmenin
ortadan kaldýrýlmasýna yardýmcý olmak için ICT'lere
evrensel eriþimi kolaylaþtýran mühendislerin baþarýlarýna
iþaret etmek suretiyle mühendislik camiasýnýn dijital bölünme probleminin anahtar konularýna dair bakýþ açýsýný
geliþtirmeyi hedeflemektedir.
Bütün bilim adamlarý ve mühendisler, bu önemli
Kongreye katýlmalarý için en içten dileklerimizle davet
edilmektedir.
WFEO, bu iki olayý düzenleyerek mühendislik mesleðini temsil etme, toplumda mühendislerin rolünü ortaya
koyma ve mühendislerin bilgi-fakiri ile bilgi-zengini ülkeler
arasýndaki boþluðu kapatabilme yeteneðini Johannesburg
baþarýsýndan sonra daha da gözler önüne sermek istemektedir.
Bugün, geliþmiþ ülkeler ile geliþmekte olan dünya
arasýnda, insanlarýnýn refahý ve kullanýmlarýndaki kaynak
açýsýndan büyük bir bölünme vardýr. Bu baðlamda, az
geliþmiþ ülkelerin elektronik iletiþime ve internet üzerinde
her gün büyüyen materyale sýnýrlý eriþimi olduðundan farklýlýklar, özellikle kendini dijital bölünme olarak göstermektedir.
5.3 VELSD
1999'da Madrid'de toplanan WFEO Genel Kurulu,
UNESCO ile baðlantýlý olarak ve UNEP ile UNDP'nin
desteðiyle "Dünya Sürdürülebilir Kalkýnma için Sanal
Mühendislik Kütüphanesi ( VELSD)"nin ulusal ve uluslar
arasý üyelerimizin katkýlarýyla kuruluþunu, Avustralya ve
Yeni Zelanda'nýn önerisi üzerine onayladý. Sanal
Kütüphane, Ekim 2000'de Avustralya Teknolojik Bilimler
ve Mühendislik Akademisi'nde faaliyete geçti.
VELSD, bir network sayesinde, internet yoluyla
sürdürülebilir kalkýnma politikalarýna ve bu politikalarla
birlikte ilerleyecek mühendislik süreçlerine yönelik belgelere, içeriðini herkese serbestçe sunarak, eriþim saðlayacaktýr. Bu baðlamda, mühendislik okuyanlar ve öðretenler
temel hedef kitle olacaktýr.
5.4 WEC
WFEO'nun üçüncü olaðanüstü toplantýsý Kasým
2004'de Þangay'da gerçekleþtirilecek Ýkinci Dünya
Mühendisler Konvansiyonu’dur ( WEC). Bu Konvansiyon,

WFEO'nun þemsiyesi altýnda, Çin Mühendis Birlikleri
CAST, Çin Mühendislik Akademisi ve Þangay Belediyesi
tarafýndan düzenlenmekte; Çin'in farklý Bakanlýklarý
tarafýndan desteklenmektedir. Birinci WEC 2000, Dünya
Fuarý EXPO 2000'in "Ýnsanlýk-Doða-Teknoloji" isimli ana
temasý altýnda EXPO 2000 için Öncül Teknik Toplantý
olarak VDI Mühendisler Birliði, Almanya tarafýndan
düzenlenerek, Haziran 2000'de Hannover, Almanya'da
gerçekleþtirilmiþtir.
Bu Konvansiyon, yeni yüzyýlýn temel sorunlarýna yönelik olarak, teknik konularla ilgilenen uluslar arasý camianýn
görüþlerini ve çözümlerini deðerlendirmek ve bunlarý
dünya genelinde bir tartýþma platformu içinde bir araya
getirmek suretiyle ilk kez olarak, teknolojinin bütün yönlerini kapsamýþtýr. 3400 civarýnda katýlýmcý birinci
Konvansiyonun þu konularda odaklanan beþ Meslek
Kongresine katýlmýþtýr; Dolaþým; Bilgi ve Ýletiþim; Enerji;
Çevre-Ýklim-Saðlýk ve Mühendisliðin Geleceði. Birinci
WEC'in sonuçlarý, UNESCO Dünya Mühendislik ve
Teknoloji Raporu Nr. 1'de özetlenmiþtir.
Ýkinci
Konvansiyonun
temasý
"Mühendisler
Sürdürülebilir Kalkýnmayý Þekillendiriyor" olacaktýr. Ayný
zamanda, prestij sahibi Þangay Uluslar arasý Endüstri Fuarý
2004'ün içinde Uluslararasý Mühendislik ve Teknoloji
Standý yer alacaktýr.
Dünya Mühendisler Konvansiyonu, endüstriyelleþmiþ,
yeni yeni kalkýnan ve geliþmekte olan ülkelerin yanýnda,
farklý nesiller arasýnda da köprüler kurmaya çalýþmaktadýr.
WFEO Baþkanýnýn baþkanlýk yaptýðý Uluslararasý
Danýþma Kurulu, hizmet ettiðimiz toplum içinde
mühendislerin sahip olduðu önemli rolü dünyaya yansýtarak bu olaðanüstü olayýn organizasyonunda ve hazýrlanmasýnda WEC Yönetim Kurulu ile iþbirliði yapmaktadýr.
Umuyoruz ki yurtdýþýndan bir çok mühendis, aktif
olarak bu önemli Konvansiyona katýlacaktýr.
5.5 Doðal Afetin Hafifletilmesi konulu Dünya
Kongresi
Mühendisler Kuruluþu (Hindistan), WFEO'nun
himayesinde, Þubat 2004'de Yeni Delhi, Hindistan'da
gerçekleþtirilecek Doðal Felaketin Hafifletilmesi konulu
Dünya Kongresini organize etmektedir.
Amaç, mühendislerin, mimarlarýn, planlamacýlarýn,
teknokratlarýn, bilim adamlarýnýn, afet yöneticilerinin,
uluslararasý ve gönüllü temsilciliklerin ve doðal afetin hafifletilmesi ile yönetimi alanlarýnda çalýþan diðer kiþilerin bir
araya getirilip fikirlerini, baþarýlarýný ve deneyimlerini paylaþmalarý için çok-disiplinli bir forum oluþturmaktýr.
Yine, sizler bu Dünya Kongresine katýlmanýz için en
içten dileklerimizle davetlisiniz.
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5.6 Milenyum Geliþme Hedefleri ( MDG)
Eylül 2000 Milenyum Zirvesi'nde dünya liderleri,
MDG'leri oluþturan Milenyum Deklarasyonunu onayladýrlar. O tarihten sonra, bu hedefler, geliþmekte olan ülkelerde
insani koþullarýn geliþimini ölçmeye ve izlemeye yarayan
uluslararasý referans standartlar haline geldiler.
Kapsamlý ve çok boyutlu bir geliþme çerçevesi öneren
ve bütün ülkelerce 2015 yýlýna kadar ulaþýlmasý gereken
elle tutulur amaçlar belirten söz konusu hedefler, bütün
BM üyesi ülkelerin liderlerinin üzerinde anlaþtýðý siyasi bir
zorunluluk olmasý nedeniyle uyulmasý gereken hedeflerdir.
Temmuz 2002- Haziran 2005 Milenyum Projesi,
MDG'lerin karþýlanmasý konusunda en iyi stratejileri önermektedir.
Bu, politika reformlarýný yeniden gözden geçirmeyi,
politikanýn uygulanýþ yollarýný belirlemeyi ve finansman
seçeneklerinin deðerlendirilmesini içermektedir. Proje,
belirli MDG'leri ve amaçlarý gözeten 10 Görev Gücü
tarafýndan yürütülmektedir.
Elect Dato Lee'nin baþkanlýðýný yaptýðý Bilim, Teknoloji
ve Yaratýcýlýk konulu Görev Gücü No 10, bilim ve teknolojinin nasýl daha iyi bir hale getirilebileceði ve bunlarýn,
bütün ülkelerin MDG'lere ulaþmasýna yardým etmeleri için
nasýl kullanýlabileceði konularýna deðinmektedir. Görev
Gücünün misyonu, geliþmenin merkezine bilim ve teknolojiyi koyan bir hareket çerçevesinin yokluðunda, bu hedeflerin birçoðuna ulaþýlamayacaðý anlayýþý tarafýndan
belirlenmektedir.

6.MÜHENDÝSLÝK EÐÝTÝMÝ
Mühendislik mesleðinin geliþimi ve uygulanýþý, oluþumundaki geniþ çeþitlilik ve mesleki uygulama hakkýndaki
önemli farklýlýklar ile çok karmaþýk hale gelmiþtir.
Mühendislerin eðitimi sürekli deðiþim ve geliþimin
konusu olmalýdýr. Uzman mühendisler için hayat boyu
öðrenme ve güncel teknik bilgi, mesleki aktiviteleri için
zorunluluk oluþturmaktadýr. Mühendislik hakkýnda kamu
anlayýþýnýn geliþtirilmesine ihtiyaç olduðu kadar cinsiyet
hassasiyeti, sürdürülebilir tasarým, problem ve proje tabanlý öðrenme gibi daha geniþ sosyal ve ahlaki sorunlarý içermesi için de eðitimde reforma ihtiyaç vardýr.
WFEO, dünya genelinde, mühendislik eðitiminin hýzlý
seyreden evrimi hakkýnda son derece endiþelidir. Bu endiþe
kendini, özellikle bu konuya iliþkin sorumluluk sahibi kiþiler arasýndaki koordinasyon eksikliði ve dünya çapýnda,
özellikle dünya nüfusunun yarýsýný oluþturan kadýnlar
olmak üzere, üniversitelerde ve yüksek öðrenim kurumlarýnda mühendislik eðitimine azalan ilgi þeklinde göstermektedir.
Sonuç olarak, sürekli büyüyen bilgi ekonomisinin
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gereksinmelerini karþýlayacak gerekli uzman mühendis
eksikliði artarak devam etmektedir. Bu ise, geliþmekte olan
ülkelerin uzman mühendislerini iþe almak suretiyle geliþmiþ
ülkelere yarar saðlayan beyin göçünü teþvik etmektedir.
Dolayýsýyla geliþmekte olan ülkeler, kendi ihtiyaçlarý için
yeteri kadar mühendis yetiþtirememenin dezavantajlarýný
yaþamaktadýrlar ve bunun yanýnda en iyi ve en parlak
mühendislerini kaybetmektedirler.
Mühendis eksikliðini gidermek ve beyin göçünü önlemek için uzman mühendis ve bilim adamlarýnýn dünya
üzerindeki dolaþýmýyla ilgili daha büyük bir ilerleme kaydetmeliyiz.
6.1 Daha Ýyi Koordinasyon
Mühendislerimizin eðitiminin öneminin arttýðý
konusunda herkes ikna olmuþ durumdadýr ve mevcut
birçok ulusal, bölgesel ve uluslararasý örgüt, mühendislik
mesleðimiz ile ilgili bu önemli sorunu aþmaya çalýþmaktadýr.
Kanaatimce, bölgesel ve ulusal seviyede, özellikle
dünyanýn hýzlý þekilde küreselleþtiði ve uluslararasý hale
geldiði bir zamanda, mühendislerin sorunlarýyla ilgilenen
çok fazla kurum mevcuttur. Ve bu ayný zamanda mühendislerimizin eðitimi açýsýndan da geçerlidir.
Daha akýlcý davranýrsak, mevcut potansiyelin daha iyi
kullanýlmasýný ve deneyim ile bilginin daha etkili bir
biçimde deðiþtirilmesini saðlamak üzere mühendislerin
eðitimiyle iliþkili mevcut kurumlarýn daha iyi koordine
edilmesi için gerçekçi bir çaba sarf etmemiz gerektiðini
görürüz. Hep birlikte, ayrý ayrý olduðumuzdan açýk þekilde
daha etkili olacaðýz. Sonuçta ortaya çýkacak sinerji tüm
mühendisler için ve iliþki diðer gruplar için çok yararlý olacaktýr. Bu baðlamda, mühendislerin eðitimi - baþlangýç
eðitimi ve sonraki mesleki geliþim- ile iliþkili tüm mevcut
kurumlarla WFEO'nun, aktif ve olumlu iþbirliðini öneriyorum.
6.2 Küreselleþme
Küreselleþme hali hazýrda kabul edilmiþ bir gerçekliktir
ve özellikle küresel ticarette, finansta, taþýmacýlýkta, eticarette ve imalatta meydana gelen bilgi ve iletiþim
teknolojisindeki (ICT) inanýlmaz ilerlemeler sayesinde
sürdürülmektedir.
Küreselleþme , sermaye, mallar, hizmetler ve fikirler için
olduðu kadar eðitim için de açýk bir dünya pazarý anlamýna
gelmektedir. Bu küreselleþme çaðýnda, uluslararasý hale
gelmiþ mühendislik eðitimi en yüksek önceliðe sahiptir
çünkü endüstri, artan þekilde, uluslar arasý oryantasyona ve
çeþitli kültürlerle güçlü baðlara sahip çalýþanlara ihtiyaç
duymaktadýr. Dolayýsýyla öðrenciler, öðrenimlerinin bir kýsmýný yurtdýþýnda tamamlamak üzere daha iyi ve daha çok
imkana sahip olmalýdýr. Küreselleþme ve iç içe geçen bilimler, modern mühendisten, ilave metodolojik yeterlilik ve
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iletiþim yetenekleri talep etmektedir. Sermayenin, mallarýn,
hizmetlerin, fikirlerin ve uzmanlarýn serbest dolaþýmýný
teþvik etmek için engelleri kaldýrmak, hem fiziksel hem de
sanal dolaþým yollarýný geliþtirmek, insanlarý küresel zorluklarý alt edebilmeleri için hazýrlamak ve yetiþtirmek
suretiyle, gerçekçi bir küresel toplum þekillendirebilmeliyiz.
Bu çerçevede, mühendisler bütün siyasi, kültürel ve etnik
sýnýrlarýn ötesinde çalýþmalýdýr.
Bu baðlamda, üniversiteler ve mühendislik okullarý,
öðrencilerini, küreselleþmenin zorluklarýný ciddi þekilde ele
alarak, küreselleþmiþ bir dünya için hazýrlamalýdýrlar.
6.3 Avrupa'da Durum
Avrupa'daki duruma gelince; 25 Mayýs 1998 Sorbonne
deklarasyonu, vatandaþlarýn dolaþýmýný ve istihdam
edilebilirliðini teþvik etmek için temel yol olarak Avrupa
Yüksek Öðrenim Alaný'nýn oluþturulmasýný vurgulamaktadýr. Ayrýca Haziran 1999'da Bolonya'da Avrupa Eðitim
Bakanlarýnýn ortak deklarasyonu, esas itibarýyla iki temel
oluþum - lisans ve lisansüstü- üzerine kurulu, kolayca belirlenebilir ve karþýlaþtýrýlabilir bir sistemin getirilmesi ile ve
bir kredi sisteminin oluþturulmasý ile Avrupa Yüksek
Öðrenim Siteminin, bizim yüksek kültürel ve bilimsel
geleneðimize eþ, dünya genelinde cazip olacak bir derece
elde edeceðini garanti etmektedir.
Bu giriþim yakýn gelecekte, doðru uygulanmasý
sayesinde gereken desteði alacaktýr. Bu destek, bir çok farklý rotanýn mühendislik mesleðine yönlendirilmesi yoluyla,
daha iyi dolaþýmýn, Avrupa içinde uzman personelin daha
iyi entegrasyonunun, yetenek ve rekabetin karþýlýklý alýþveriþinin ve akademikler ile meslek sahipleri arasýnda daha
kolay iletiþimin saðlanmasý yoluyla sadece Avrupa'dan
deðil, ayný zamanda dünyanýn diðer bölgelerinden de gelecektir.

7.MEVCUT AKREDÝTASYON
SÝSTEMLERÝ
Uzman mühendislerin ulusal sýnýrlar ötesinde karþýlýklý
olarak tanýnmasý için gereken ön koþul, her iki ülkede de
mühendislik kurslarýnýn akreditasyonudur.
Mevcut akreditasyon sistemleri, kendi mühendislerimizin diðer ülkelerdeki yasal mesleklere eriþimini kolaylaþtýrmaya çalýþmaktadýr ancak ayný zamanda kendi iþgücü
piyasamýzý dýþarýdan gelecek düþük nitelikli mühendislere
karþý da korumaktadýr.
Bazý ülkeler hali hazýrda bir akreditasyon sistemi oluþturmuþtur; diðerleri ise yasal bir sisteme sahip olmamakla
birlikte mühendislik eðitiminde kalite güvencesi için etkili
stratejilere sahiptirler.
Bu problemi bölgesel olarak çözmek için, FEANI,
WASHINGTON UZLAÞMASI, MÜHENDÝS DOLAÞIM

FORUMU, APEC, vb. farklý sistemlere benzeyen bir çok
atýlým mevcuttur ancak þu an itibariyle mühendislerin arzulanan þekilde dolaþýmýný garanti edecek mantýklý bir
çözüme ulaþmak için hala kat edilmesi gereken uzun bir yol
vardýr. Bu, endüstri, hükümetler, üniversiteler, mesleki
kuruluþlar, vb. bütün pay sahiplerinin iþbirliðini gerektiren
çok karmaþýk bir problemdir.
Þimdi kýsaca, mevcut sistemlere deðineceðiz.
7.1 FEANI
Avrupa Ulusal Mühendis Birlikleri Federasyonu, birey
olarak bir mühendisin niteliði, eðitimi ve deneyiminin bir
deðerlendirme sürecinden geçmesi sonucunda EurIng
sýfatýný almaya hak kazanmasý kuralýný getirdi. Söz konusu
EurIng yedi senelik eðitime dayanmaktadýr. Bunun üç ila
beþ senesi, kabul edilmiþ bir fakülteden baþlangýç akademik
mühendislik eðitiminden ve en az iki senesi, geçerli bir
deneyimden oluþmalýdýr.
Þu sýralar, süregiden mesleki geliþimi (CPD) göz önünde
tutan atýlýmlar mevcuttur. Ayný zamanda deðiþik Avrupa
ülkelerinden FEANI'ye kayýtlý 27.000 kadar EurIng vardýr.
7.2 WASHINGTON UZLAÞMASI (WA)
Bu Uzlaþma yoluyla, çoðu Ýngilizce konuþan ülkelerden
olan imzacý devletler, mesleki seviyede mühendisliðin uygulanmasý için gereken akademik koþullarý yerine getiren programlarýn denkliðini tanýmýþlardýr. Bu anlaþma þunlarý içermektedir:
"Bir imzacý devletin aldýðý akreditasyon kararlarý, diðer
imzacý devletler için de kabul edilebilir olacaktýr ve bu
devletler, söz konusu kararlarýn uygulanmasý için bildirgeler yayýnlayacaklardýr.
"Uzmanlýk seviyesinde çalýþmak isteyen mühendislerin
akademik hazýrlýðý için, imzacý devletler arasýnda zaman
zaman anlaþmaya varýldýðý þekliyle, eðitimin en iyi þekilde
uygulanmasýný belirlemek ve teþvik etmek.
"Düzenli iletiþim ve akreditasyon kriterleri, sistemleri,
prosedürleri, yönetmelikleri, yayýnlarý ve geçerliliði kabul
edilmiþ programlarýn listeleri ile ilgili bilginin paylaþýmýný;
akreditasyon olaylarýný gözlemlemek için davetleri; ve
akreditasyon sürecinin anahtar noktalarýnýn uygulanmasýndan sorumlu olan kurullarýn ve/veya komisyonlarýn
toplantýlarýný ve imzacý devletlerin yönetim birimlerinin
toplantýlarýný gözlemlemek için davetleri içeren, en uygun
þekilde deðerlendirilen yollarla, karþýlýklý izleme ve bilgi
alýþveriþine devam etmek.
7.3 MÜHENDÝS DOLAÞIM FORUMU (EMF)
Bu Forum, WA'nýn imzacý devletleri tarafýndan, daha
önceden Avustralya Mühendisler Kurumu Yönetim Kurulu
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Baþkanlýðý yapmýþ John Webster tarafýndan yönetilen
Uluslar arasý Uzman Mühendisler Kayýt Kurumu ile oluþturulmuþtur.
EMF Uluslar arasý Kayýt Kurumu sadece tek bir bölgeyle
sýnýrlý kalmamýþ; dolayýsýyla küresel bir Kayýt Kurumu
olmuþtur. Kayýt yaptýracaklarýn þunlarý karþýlamasý gerekmektedir:
"Washington Uzlaþmasý'nda belirtilen dereceye önemli
ölçüde denk bir akademik baþarýya ulaþmýþ olmasý.
"Kendi ekonomisi içinde baðýmsýz çalýþmaya yetkin
olduðuna karar verilmesi.
"Mezuniyetten sonra minimum 7 senelik pratik deneyim sahibi olmasý.
"CPD'sini tatmin edici bir seviyede saðlamasý
EMF'nin üç çeþit üyeliði vardýr:
"Tam Üyeler - Mühendislerin kendi ekonomisi içinde
baðýmsýz çalýþmaya yetkin olduðuna karar verilmiþ, mesleki
açýdan nitelikli mühendislerin kayýtlarýndan sorumlu
kurumlar
"Geçici Üyeler - Üyelerin kendi ekonomileri içinde
mesleki açýdan nitelikli mühendislerin kayýtlarýný yapmakta olan kurumlar
"Gözlemciler - Uzman mühendis niteliklerini karþýlýklý
olarak tanýma konusunda EMF ile ayný yönde olan diðer
grup temsilcileri
7.4 APEC
Asya Pasifik Ekonomik Ýþbirliði Forumu (APEC),
Pasifik Okyanusu kýyýsýnda ve Asya'da yer alan 21 ekonominin hükümetleri çapýnda temsil edildiði bir kuruluþtur.
Ýnsan Kaynaklarý Geliþimi Bakanlarý ( HRD), mesleki
kuruluþlarýn temsilcilerinin yanýnda hükümet temsilcilerinden oluþan bir Yönetim Kurulu oluþturmak suretiyle,
niteliklerin tanýnmasýna dair proje giriþimlerinin hýzlandýrýlmasýný ve geniþletilmesini teþvik etmiþleridir.
Her bir Ekonomi, birey olarak uzman mühendislerin
niteliklerini ve deneyimlerini onaylayan APEC Mühendis
Kayýt Kurumunun standartlarýný ve etkin iþleyiþini izlemek
için bir Ýzleme Komitesi kurmuþtur. Bunun yanýnda, baþvuranlar için bir rehber vazifesi gören APEC Mühendis Kaydý
Talimatnamesi vardýr.
APEC Mühendisi, bir APEC Ekonomisi içerisinde
uzman mühendis olarak tanýnan ve o Ekonomi içinde
APEC Mühendis Koordinasyon Komitesi tarafýndan onaylanmýþ kriter ve prosedürlerle uyumlu çalýþan yetkili bir
kurumun gereklerini karþýlayabilmiþ bir insan olarak tanýmlanmaktadýr. Bunun için þunlarý yapmasý gerekmektedir:
"Geçerliliði kabul edilmiþ ve/veya tanýnmýþ bir
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mühendislik programýný bitirmeli.
"Kendi yasalarýna göre baðýmsýz çalýþabilmek üzere
yetkili olarak deðerlendirilmeli.
"Mezuniyetten itibaren toplan en az yedi senelik uygulamalý deneyime sahip olmalý.
"En az iki senesini önemli bir mühendislik çalýþmasýndan sorumlu olarak geçirmeli, ve
"Süregiden mesleki geliþimi (CPD) baþarýlý bir seviyede
tamamlamalýdýr.
APEC sistemi, geliþmiþ ülkeleri, geliþmekte olan
ülkeleri ve geçiþ ülkelerini içine alan, Asya, Amerika,
Okyanusya - belki gelecekte Avrupa- kýtalarýna uzanan bir
hükümet-özel sektör ortaklýðýdýr.
Amerika kýtasýndaki dokuz uluslar arasý üyeden biri
olan UPADI, APEC Mühendislik Talimatnamesini ve ilgili
belgeleri Ýspanyolcaya çevirerek, Merkez ve Güney
Amerika WFEO ulusal üyelerine daðýtmýþtýr.

8.WFEO ve DOLAÞIM
WFEO'nun öncelikli görevlerinden bir tanesi, uzman
mühendislerin
dünya
üzerindeki
dolaþýmýdýr.
UNESCO/WFEO Mayýs 2002'de Paris'te bir Akreditasyon
Atölyesi düzenlemiþtir ve bu atölye sýrasýnda EMF, FEANI,
ve APEC Mühendisler Kurumu delegeleri, mühendislerin
dünya üzerindeki dolaþýmýný teþvik etmek üzere varolan
farklý akreditasyon sistemlerini koordine etmek için
WFEO'nun gösterdiði çabayý destekleme konusunda anlaþmaya varmýþlardýr.
8.1 Anket
WFEO, bu amaçla, VDI'den (Almanya) Dr. Fuchs'un
baþkanlýðýný yaptýðý, UNESCO, WFEO, ve VDI tarafýndan
yürütülen "Mühendislik Eðitimi, Akreditasyonu ve Kalite
Garantisi hakkýnda Uluslar arasý Araþtýrma" düzenleyecek
bir görev grubu yarattý.
Bir anket, UNESCO'dan uzmanlarla iþbirliði içinde
hazýrlanmaktadýr ve biter bitmez yalnýz ulusal ve uluslar
arasý üyelerimize deðil, ayný zamanda UNESCO'nun 186
üye devletine bu anketi göndereceðiz.
Bu baðlamda, mühendislik eðitimi ve akreditasyonu
hakkýndaki durumun açýklýða kavuþmasýna katkýda bulunacak somut bir kaynak için, deðerlendirilecek birçok
cevap almayý bekliyoruz. Cevaplanan anketler ile farklý
yüksek mühendislik eðitimleri ve farklý kalite garantisi sistemleri usulleri hakkýnda karþýlaþtýrmalý bir bakýþ açýsýna
sahip olarak, gereken þeffaflýðý saðlamak istiyoruz.
WFEO, uzman mühendisler için yeni bir akreditasyon
sistemi icat etmeyecektir ancak bunun yanýnda daha sistemli bilgi ile ve bütün üyelerimizin aktif iþbirliði ile mev-
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cut sistemlerin yakýnsamasýný saðlamayý deneyeceðiz;
mühendislerimizin serbest dolaþýmý önündeki engelleri hýzlý
bir þekilde kaldýracaðýz. Dünya çapýnda dolaþým giriþimi,
özellikle geliþmekte olan ülkeler için olmak üzere, kaliteli
uzman mühendis arzýný arttýracaktýr.
8.2 WTO
WFEO, mesleðimizin dünya genelindeki dolaþýmýna
yönelik olarak Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ile çalýþmaya
baþlamýþtýr. Mühendislik hizmetleri, muhasebecilik ve
hukuk hizmetleri gibi geçerliliði kabul edilmiþ diðer mesleki hizmetlere nazaran kýsýtlayýcý, daha az düzenlemeye tabi
gözükmektedir.
Eðitim veya mesleki deneyimin ya da belirli bir ülkeden
alýnmýþ lisans ve sertifikalarýn ülkeler arasýnda karþýlýklý
olarak tanýnmasý, özellikle mühendislik hizmetlerinde
olmak üzere, son zamanlarda oldukça popüler hale
gelmiþtir.
Mühendislikle iliþkili ticaret, dünya genelinde git gide daha
önemli hale geldiðinden WFEO ile WTO, dünya genelinde
mühendislik hizmetlerinin daha da serbestleþmesi için artmakta olan siyasi ve ekonomik baskýnýn varlýðýný dikkate almak
suretiyle meslek sahiplerimizin dolaþýmýný teþvik etmektedir.

9.SONUÇ
En son ama önemli olarak, size WFEO'nun Uluslar
arasý bir Federasyon olduðunu hatýrlatýrým; dolayýsýyla
geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkeler arasýnda artan insan ve
teknoloji dayanýþmasý konusunda adil ve pozitif bir iþbirliðini garanti altýna alarak, farklý bölgelerin, WFEO'nun yönetim organlarýnda dengeli bir þekilde temsili ile dünya
genelindeki bütün ülkelere ulaþmayý hedeflemelidir.
Dünya Federasyonu hepimize aittir ve gelecek nesilde
baþaracaðýmýz þeyler hepimiz ortak çabasý sonucunda
gerçekleþecektir. WFEO, gerçek bir amaç duygusuyla ilerlemelidir. Bunun yanýnda, mühendislik camiasýný, kapasite
artýrýmý, geliþtirilmiþ eðitim, uygulama, bilgi geliþimi ve
daðýtýmý yollarýyla, toplumsal ihtiyaçlarý karþýlamasý için
destekleyerek ve karar alma sürecinin her aþamasýna
mühendislik mesleðini katarak, WFEO, üyeliðimizin artan
gereksinmelerine ayak uydurabilmek için uygun bir hýzda
hareket etmelidir.
Sizlere, bana bu imkaný verdiðiniz için ve beni dinlediðiniz çok teþekkür ederim.

MÜHENDÝSLERÝN ULUSLARARASI ÇAPTA
KARÞILIKLI TANINMASI
Mühendis Dolaþým Forumu Baþkaný
Alec J Hay (Güney Afrika) Pr Eng C Eng ve
Washington Anlaþmasý Baþkaný
Dr P Greenwood (Avustralya) CPEng

1.GENEL ARKA PLAN
Mühendis niteliklerinin uluslararasý esasta tanýnmasý,
uzun bir hikayeye dayanmaktadýr. Geçtiðimiz yüzyýl baþýna
gidersek, belirli çeþitte mesleki niteliðin kabulüne dair bazý
oluþumlar vardý. Ancak, genelde tanýnma mevzuu meslek
tarafýndan kuvvetlice takip edilmemiþtir.
Altmýþlarýn baþýnda, mesleki açýdan nitelikli insanlarýn
bir ülkeden diðerine olan hareketinin artmasýyla farklý
ülkelerden iki meslek kuruluþu arasýnda imzalanan iki
taraflý anlaþmalarda bu konu yaygýn hale gelmiþtir ve bu
anlaþmalarda bazý karþýlýklý tanýma biçimleri ele alýnmýþtýr.
Bu her ülke için geçerli olmasa da mühendislerin
statüsünü geliþtirme çabalarý sayesinde, mühendislerin
kendi hareketlerinden dolayý sorumlu tutulabileceði ve
kamu saðlýðý ile güvenliði konularýna odaklanýlan alt-

mýþlarýn baþýnda mühendislerin kayýtlanmasý veya lisans
alma süreçleri daha yaygýn hale gelmiþtir.
Dolayýsýyla, hükümetler tarafýndan, göç kontrolleri
yoluyla dolaþýma getirilen kýsýtlamalardan ayrý olarak
mühendislerin dolaþýmý, mesleðin kendisi tarafýndan her
zaman için kýsýtlanmýþtýr. Bu, standartlar dünya çapýnda
çok farklýlaþtýðý için anlaþýlabilir bir durumdur.

2.MÜHENDÝSLERÝN KARÞILIKLI
TANINMASI ÝÇÝN MEVCUT
GÝRÝÞÝMLERE GÝRÝÞ
Geçtiðimiz son on yýl boyunca, mühendislik mesleðinin
uygulayýcýlarýnýn tanýnmasý için gerçekleþen uluslar arasý
tartýþmalardan görüldüðü gibi, genel olarak ülkelerin çoðunun mühendislik mesleðini iki aþamaya ayýrdýðý çok açýktýr:
"Akademik Nitelik için Program, ve
"Mesleki Geliþim ve Kayýtlama
Yukarýdaki maddelerden, her biri, aþamalardan biriyle
uðraþan iki temel gruplaþma ortaya çýktý.
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3.AKADEMÝK AÞAMANIN TANINMASI ÝÇÝN VARILAN ANLAÞMALAR

Amerika Birleþik Devletleri - Mühendislik ve Teknoloji
Akreditasyon Kurulu (ABET) -1989

3.1Washington Anlaþmasý
3.1.1Washington Anlaþmasýnýn
Oluþturulmasýndaki Arka plan
Ýki taraflý anlaþmalarýn çokluðu 1988'de altý ülkeyi, bir
araya gelip, 1989'da imzalanan ve o zamanlar Altý Ulus
Anlaþmasý olarak bilinen orijinal Washington Anlaþmasýný
oluþturmak için harekete geçirmiþtir.
Bu Anlaþma, sadece, mühendislerin aldýklarý derecelerin seviyesi ve içeriði için deðil, ayný zamanda akreditasyon süreci için de bir kriter oluþturmak üzere atýlan ilk
adýmdý. Washington Anlaþmasý'nýn yeni versiyonu, akreditasyon süreçlerini daha da destekleyecek þekilde 1997'de
tamamlanmýþtýr.
3.1.2Anlaþma
Sadece mühendislere uygulanabilen bu Anlaþmanýn
amacý, mühendislik derecesine götürecek, geçerliliði kabul
edilmiþ mühendislik eðitimi programlarýnýn denkliðinin
tanýnmasýdýr. Bu esasen, bir kalite güvencesi sürecidir ve
dünya çapýnda deðerlendirilmektedir.
Kýsaca, Anlaþma aþaðýdaki temel anlaþma maddelerine
sahiptir:
Ýmzacý devletler:
"Akreditasyon
prosedürlerinin,
olduðunu kabul ederler.

Britanya - Mühendislik Konseyi, Britanya ( EC ( UK) )
- 1989

karþýlaþtýrabilir

"Tam Üyeliðe kabul edildikleri tarihten itibaren, bir
diðerinin geçerliliði tanýnmýþ derecelerini kabul ederler.
"Anlaþmaya en iyi þekilde uyulacaðýný kabul ederler.
"Karþýlýklý izlemeyi kabul ederler.
"Anlaþmanýn sadece kendi ülkelerinin yetki alanlarýndaki akreditasyonlara uygulandýðýný kabul ederler.
"Kayýt ve lisans otoritelerinin, anlaþmayý uygulamalarýný teþvik etme gereksinimini kabul ederler.
3.1.3Üyelik
Tam Üyeler þunlardýr:
Avustralya - Mühendisler Kurumu, Avustralya
(IEAust) - 1989
Kanada - Kanada Uzman Mühendisler Konseyi (CCPE)
- 1989
Ýrlanda - Ýrlanda Mühendisler Kurumu ( IEI) - 1989
Yeni Zelanda - Uzman Mühendisler Kurumu, Yeni
Zelanda ( IPENZ) - 1989

Güney Afrika - Güney Afrika Mühendislik Konseyi
(ECSA) - 1993/99
Hong Kong, Çin - Hong Kong Mühendisler Kurumu
(HKIE) - 1995
Mevcut Geçici Üyeler þunlardýr:
Japonya - Japonya Mühendislik Eðitimi Akreditasyon
Kurulu ( JABEE) - 2001
Malezya - Malezya Mühendisler Kurumu (BEM) - 2003
Singapur - Mühendisler Kurumu, Singapur (IES) - 2003
Almanya - Mühendislik ve Enformatik alanlarýnda
Eðitim Programlarý Akreditasyon Ajansý (ASIIN) - 2003
Mevcut Baþkanlýk IEAust'tan Dr Peter Greenwood
tarafýndan yürütülmektedir ve Sekreterlik ise ABET
tarafýndan yürütülmektedir.
3.2Mühendislik Ekibinden diðer
Tanýnmasý için Akademik Anlaþmalar

üyelerin

Washington
Anlaþmasýnýn
devamý
olarak,
Mühendislik Teknolojisi Uzmanlarý veya Birleþik
Mühendisler için Sydney Anlaþmasý adýnda benzer bir
anlaþma 2001 yýlýnda imzalandý. Bu anlaþmanýn imzacý
devletleri þunlardýr:
Avustralya - Mühendisler Kurumu, Avustralya
(IEAust)
Kanada- Kanada Teknisyenler ve Teknoloji Uzmanlarý
Konseyi (CCTT)
Ýrlanda - Ýrlanda Mühendisler Kurumu ( IEI)
Yeni Zelanda - Uzman Mühendisler Kurumu, Yeni
Zelanda ( IPENZ)
Britanya - Mühendislik Konseyi, Britanya ( EC ( UK) )
Güney Afrika - Güney Afrika Mühendislik Konseyi
(ECSA)
Hong Kong, Çin - Hong Kong Mühendisler Kurumu
(HKIE)
Mevcut Baþkanlýk EC(UK)'den Sayýn Barry Dobson
tarafýndan yürütülmektedir ve Sekreterlik ise ECSA
tarafýndan yürütülmektedir.
Teknisyenler için ise Dublin Anlaþmasý adýnda bir
anlaþma yapýldý. Bu Anlaþma Mayýs 2002'de imzalandý ve
imzacý devletleri ise þunlardýr:
Kanada- Kanada Teknisyenler ve Teknoloji Uzmanlarý
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Konseyi (CCTT)
Ýrlanda - Ýrlanda Mühendisler Kurumu (IEI)
Britanya - Mühendislik Konseyi, Britanya (EC ( UK) )
Güney Afrika - Güney Afrika Mühendislik Konseyi
(ECSA)
Mevcut Baþkanlýk yine EC(UK)'den Sayýn Barry
Dobson tarafýndan yürütülmektedir Sekreterlik ise IEI
tarafýndan yürütülmektedir.
4.TAM UZMANLIK SEVÝYESÝNDE TANINMA
ÝÇÝN YAPILAN ANLAÞMALAR
4.1Mühendis Dolaþým Forumu
4.1.1EMF'nin Kuruluþunun Arkaplaný
1995'de Washington Anlaþmasý toplantýsýnda, deneyimli mühendislerin karþýlýklý tanýnmasýný araþtýrmak üzere
bir çalýþma grubu oluþturuldu. Hong Kong Çalýþma Grubu
olarak bilinen bu grup Mart 1996'da Avrupa Ulusal
Mühendis Birlikleri Federasyonu'nun (FEANI) belirlediði
gözlemcilerin katýlýmlarýyla ve Ocak 1997'de Japonya
Danýþman Mühendisler Birliði'nden ilave gözlemcilerin
katýlýmýyla toplanmýþtýr.
Bu grubun raporunu müteakip, Washington
Anlaþmasý'ný imzalayan devletlerin Ekim 1997'deki toplantýsýnda, Mühendis Dolaþým Forumu ( EMF) olarak bilinen
baðýmsýz bir forumun oluþturulmasýna karar verilmiþtir.
Temmuz 1998'de Londra'da yapýlan bir toplantýda,
katýlýmcýlar, temsil ettikleri kurumlarýn Mühendisler için
Uluslararasý Kayýt Kurumunun Oluþturulmasý ve
Yürütülmesine dair Anlaþma taslaðýna taraf olmalarý
konusunda anlaþmýþlardýr. Her ekonomide süren müzakere
süreçlerini ve Kasým 1999'da Sydney, Avustralya ile
Haziran 2000'de Vancouver, Kanada'da yapýlan toplantýlarý
müteakip, katýlýmcýlar, EMF'ye üyeliði Washington
Anlaþmasý ekonomileri ile sýnýrlý tutan orijinal Anlaþma
Belgesi'nde deðiþikliðe gitme kararý aldýlar. Bu ise, daha çok
kurumun Mühendis Dolaþým Forumu Üyeliðine imkan
verdi. Washington Anlaþmasý mühendislik derecelerini
sadece, imzacý devletin Tam Üyelik statüsü aldýðý tarihten
itibaren kabul ettiðini ve dolayýsýyla çalýþmakta olan mevcut mühendislerin birçoðu için uygulanamamakta
olduðunu dikkate almamýz gerekir. Ancak, akademik standart, aslýnda, Washington Anlaþmasý ile geçerliliði kabul
edilmiþ bir derece için belirlenen standarda benzer þekilde
kalmýþtýr.
Bir ekonominin sunduðu paket açýsýndan, EMF aþaðýdaki dereceleri tanýyabilir:
a)Güneydoðu Asya ve Pasifik Mühendislik Kurumlarý
Federasyonu tarafýndan oluþturulmuþ uygulama yönetmelikleri ile uyumlu olarak yerine getirilenler ve geçerliliði

kabul edilenler, veya
b)Avrupa Ulusal Mühendis Birlikleri Federasyonu
(FEANI) tarafýndan derlenen Ýndeks içinde yer alanlar;
veya
c)Aþaðýdakiler tarafýndan geçerli kýlýnan, uygun bir
mühendislik derecesi programýna katýlanlar
i.Japonya Danýþman Mühendisler Birliði tarafýndan tertip edilen Eðitim-alan-Mühendis sýnavý
ii.Birleþik Devletler Mühendislik ve Araþtýrma
Müfettiþleri Ulusal Konseyi tarafýndan tertip edilen birleþik
Mühendislik Temelleri ve Mühendislik Uygulamalarý
sýnavlarý; veya
d) Eðitimi veren kurumdan baðýmsýz bir ajans tarafýndan geçerliliði kabul edilen bir yapýsal mühendislik eðitimi
ve/veya bir ekonomi, içinde akreditasyon prosedürleri ve
kriterleri ve/veya sýnav standartlarý bütün imzacý
devletlerce onaylanmýþ bir yetkili kurum tarafýndan tertip
edilen bir ya da daha fazla yazýlý sýnav.
Katýlýmcýlar, yeniden gözden geçirilmiþ Anlaþma
Belgesinin ve yeniden gözden geçirilmiþ Mühendisler için
Uluslararasý Kayýt Kurumunun Oluþturulmasý ve
Yürütülmesine dair Anlaþma taslaðýnýn, Anlaþmaya Taraf
olma önerisi getiren kurumlara verilmesi konusunda anlaþmaya varmýþlardýr.
Ýlgili tüm kurumlarýn yönetim kurullarý tarafýndan
onaylanan bu iki anlaþma, sonunda Haziran 2001'de
Güney Afrika'daki Thornybush Game Reserve'de imzalanmýþtýr. Her iki anlaþma da belli bir geliþim sürecinden sonra
þekillendiði için, bunlarýn, EMF Tüzüðü diye adlandýrýlan
tek bir belge içinde birleþtirilmesi konusunda anlaþmaya
varýlmýþtýr. Söz konusu Tüzük Haziran 2003'de Rotorua,
Yeni Zelanda'da düzenlenen bir toplantýda onaylanmýþtýr.
Baðýmsýz þekilde meslek icrasý alanýnda, EMF ve bütün
temsil ettikleri, uluslararasý arenada kabul edilmesi gereken
bir çalýþandan beklenen geliþim, rekabet ve uzmanlýk
seviyesi için bir kriter oluþturmak açýsýndan çok önemli bir
atýlýmdýr.
4.1.2 Anlaþma
EMF'nin amacý, Uluslararasý Uzman Mühendisler Kayýt
Kurumunun oluþturulmasý ve sürdürülmesidir.
EMF'nin hedefleri þunlardýr:
"Uzman mühendislerin uluslar arasý dolaþýmýný kolaylaþtýrmak
"Adem-i merkeziyetçi bir Uluslar arasý Uzman
Mühendisler Kayýt Kurumunu oluþturmak
"En iyi uygulamayý teþvik etmek
"Karþýlýklý izlemeyi sürdürmek
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"Dolaþým önündeki mevcut engelleri görüp, söz konusu
engelleri düzenlemek için hükümetlere ve lisans veren
otoritelere yardýmcý olmak.
"Hükümetleri ve lisans veren otoriteleri, EMF anlaþmasýný kabul etmeleri için teþvik etmek
4.1.3Üyelik
Avustralya - Mühendisler Kurumu, Avustralya (Ekim
1997)

Kayýt kurumu adem-i merkeziyetçi bir yapýdadýr ve bu
kurumdan sorumlu olan EMF komitesi, bütün Geçici ve
Tam Üyelerin temsilcilerinden oluþan Uluslararasý Kayýt
Koordinasyon Komitesidir.

Kanada - Kanada Uzman Mühendisler Konseyi (Ekim
1997)

Yalnýzca, onaylanmýþ bir Deðerlendirme Yetkisi'ne sahip
taraflar Tam Üyedir ve bunlarýn Komitede oy hakký vardýr.

EMF'nin Tam Üyeleri þunlardýr:

Hong Kong, Çin - Hong Kong Mühendisler Kurumu
(Ekim 1997)
Ýrlanda - Ýrlanda Mühendisler Kurumu (Ekim 1997)
Yeni Zelanda - Uzman Mühendisler Kurumu, Yeni
Zelanda (Ekim 1997)
Güney Afrika - Güney Afrika Mühendislik Konseyi
(Ekim 1997)
Britanya - Mühendislik Konseyi, Britanya (Ekim 1997)
ABD - Birleþik Devletler Uluslar arasý Mühendislik
Uygulamasý Konseyi (Ekim 1997)
Japonya - Uzman Mühendisler Kurumu, Japonya
(Kasým 1999)
Malezya - Mühendisler Kurumu, Malezya (Kasým 1999)
Kore- Kore Uzman Mühendisler Birliði ( Haziran 2000)
Mevcut Geçici Üyeler þunlardýr:

Komite þunlardan sorumludur:
"Deðerlendirme Yetkilerini onaylamak
"Bir imzacý devlete adem-i merkeziyetçi kayýt kurumu
oluþturma yetkisi vermek
"Ýzleme sürecini kontrol etmek
Baþkanlýk ve sekreterlik EMF ile aynýdýr.
Bireylerin Uluslararasý Kayýt Kurumuna kayýt yaptýrabilmeleri için gerekenler þunlardýr:
Adaylar:
"Bir WA derecesine önemli ölçüde denk bir akademik
seviyeye ulaþmýþ olmalýdýr.
"Kendi ekonomisi içinde baðýmsýz çalýþmaya yetkin
olarak deðerlendirilmelidir.
"Mezuniyetten itibaren yedi yýllýk uygulamalý deneyime
sahip olmalýdýr.

Bangladeþ - Bangladeþ Uzman Mühendisler Kayýt
Kurulu ( Haziran 2003)

"En az iki yýl önemli bir mühendislik çalýþmasýnýn
sorumluluðunu üstlenmelidir.

Hindistan - Mühendisler Kurumu (Hindistan) (Haziran
2003)

"Süregiden Mesleki Geliþimini (CPD) baþarýlý bir
seviyede tamamlamalýdýr.

Gözlemciler þunlardýr:
Avrupa Ulusal Mühendis Birlikleri Federasyonu (Ekim
1997)
APEC Mühendis Koordinasyon Komitesi (Haziran
2000)
Mevcut Baþkanlýk ECSA'dan Sayýn Alec Hay tarafýndan yürütülmektedir ve Sekreterlik ise Sayýn Chris
Simpson yoluyla EC(UK) tarafýndan yürütülmektedir.
4.1.4Uluslararasý Kayýt Kurumu
EMF Uluslararasý Uzman Mühendisler Kayýt Kurumu,
deneyimli uzman mühendislerin, her bir üye kurumun
ekonomisindeki sorumlu organlar tarafýndan tanýnmasý
için bir çerçeve oluþturmaya çalýþmaktadýr. Özellikle, bu
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gibi organlarýn Kayýt Kurumunu, ayarlamalar için güvenli
ölçüt olarak görmeleri teþvik edilecektir. Söz konusu
kurum, karþýlýklý olarak tanýma veya muafiyet ve/veya
uzman mühendislerin, ilk olarak tanýndýklarý ekonomiler
dýþýndaki ekonomilerin kayýt ve lisans kurumlarýna kolay
eriþimini saðlamaktadýr.

4.1.5 EMF'nin Karþýlaþtýðý Zorluklar ve Kaydettiði
Ýlerlemeler
Yeni Zelanda'daki en son Uluslararasý Mühendisler
Toplantýsý'nda ortaya atýlan konu, "kimlik" sorunuydu.
EMF'de bunun arzulanan bir þey olduðu kabul edildi ve
taraflar, EMF'nin, Uluslararasý Kayýt Kurumuna kayýtlý
mühendisler için IntPE þeklinde bir unvan takýsý getirilmesini saðlamasý gerektiðini yönetim organlarýna önerecekleri konusunda anlaþmaya vardýlar. Bu konu, çoðu imzacý devlet tarafýndan onaylandý ve kýsa zamanda yürürlüðe
girecektir.
EMF'nin karþýlaþtýðý temel zorluk "Çalýþma Hakký
Verilmesi" sorunudur. Son toplantýdaki konuþmalar, on bir
Tam Üyeden beþinin tamamen konuya açýk olduðunu,
ikisinin ikamet koþullarý getirdiðini ve dördünün yasal kýsýt-
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lamalar getirdiðini göstermektedir. Bu yasal zorluklar
dolaþým önünde engeller oluþturmaktadýr ve gelecekte
EMF bu konu üzerinde dikkati yoðunlaþtýrma gereði duyacaktýr. Þu aþamada, konunun çözümüne yardýmcý olacak
herhangi bir çalýþma olumlu karþýlanacaktýr. Bu baðlamda,
hem Dünya Mühendislik Örgütleri Federasyonu ve
Birleþmiþ Milletler Eðitim, Bilim ve Kültür Örgütü
(UNESCO) baðlantýlarý, hem de Dünya Ticaret Örgütü
(WTO) önemli bir yer tutmaktadýr.
EMF'nin görüþü, APEC, FEANI, NAFTA ve diðerleri
gibi bölgesel kayýt kurumlarýnýn, zaman, çaba ve iþbirliði ile
EMF'nin bölgesel kayýt kurumlarý olarak birleþmesidir.
4.2Dolaþým için Diðer Giriþimler
4.2.1 FEANI
Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu
1951'de kurulmuþtur ve dolaþým amacýyla mühendisliði
uygulayanlarýn tanýnmasý için uðraþan en eski kurumlardan
bir tanesidir. 27 üye ülke olmasý nedeniyle FEANI içerisindeki derecelerin seviyesi ve içeriði deðiþimler göstermektedir. Akreditasyon ve ulusal bir kayýt kurumunun iþleyiþi, bir
ülkeden diðerine deðiþen konulara örnek verilebilir.
FEANI, EMF'nin yasal gözlemcisidir ve EMF üyesi ülkeler
ile etkileþimi, yakýn iþbirliðini temin etmektedir.
4.2.2 NAFTA
Görece yakýn zamanlý bir giriþim, Kuzey Amerika
Serbest Ticaret Birliði içindeki mühendislik niteliklerinin
tanýnmasý yönündeki geliþmeler olmuþtur. Yazarlar, anlaþmanýn kesin detaylarýna çok aþina olmasalar da bölge
içerisinde bunun olumlu etkilere sahip olduðu anlaþýlmaktadýr.
4.2.3 APEC Mühendis Kayýt Kurumu
Bu giriþim EMF ile benzer bir zamanda baþlatýlmýþtýr.
Bir kayýt kurumuna yönelik geliþme süreci, APEC Ekonomi
Liderleri ve APEC Ýnsan Kaynaklarý Geliþimi Bakanlarý
yoluyla kolaylaþtýrýlmýþtýr. Genel olarak, bu kayýt kurumunda ve EMF'ninkinde olmak için gereken standartlar
aynýdýr. APEC Koordinasyon Komitesi'nin mevcut üyeleri
þunlardýr: Malezya ( Baþkanlýk), Avustralya ( Sekreterlik),
Kanada, Hong Kong Çin, Endonezya, Japonya, Kore, Yeni
Zelanda, Filipinler, Tayland ve Birleþik Devletler.
Standartlar ayný olduðundan ve çalýþma metotlarý benzer olduðundan, APEC ve EMF daha yakýn iþbirliðine çalýþmaktadýr.
4.2.4 ETMF
Mühendislik Teknolojisi Uzmanlarý Dolaþýmý Forumu,
Sydney Anlaþmasýndan ortaya çýkmýþtýr ve EMF'ye benzer
þekilde yapýlanmýþtýr. Uluslar arasý Mühendislik Teknolojisi
Uzmanlarý Kayýt Kurumunun Oluþturulmasýna dair
Anlaþma Haziran 2003'de imzalanmýþtýr. Bu anlaþmanýn

taraflarý þunlardýr:
Kanada- Kanada Teknisyenler ve Teknoloji Uzmanlarý
Konseyi ( CCTT)
Ýrlanda - Ýrlanda Mühendisler Kurumu ( IEI)
Yeni Zelanda - Uzman Mühendisler Kurumu, Yeni
Zelanda (IPENZ)
Britanya - Mühendislik Konseyi, Britanya (EC (UK) )
Güney Afrika - Güney Afrika Mühendislik Konseyi
(ECSA)
Hong Kong, Çin - Hong Kong Mühendisler Kurumu
(HKIE)
Mevcut Baþkanlýk ECSA'dan Sayýn Terry Stidworthy
tarafýndan yürütülmektedir ve Sekreterlik ise EC(UK)
tarafýndan Sayýn Chris Simpson yoluyla yürütülmektedir.
5. SONUÇ
Bu tartýþmalar sonucunda açýk þekilde görülüyor ki
birçok ülkede mühendisliðin iki sýnýfa ayrýldýðýný söyleyebiliriz; bilgili toplum ve mesleki konularý kapsayan ihtiyari
taraf ve akreditasyon, kayýt, lisans ve idare konularýný kapsayan düzenleyici taraf. Birincisi, mühendisliðin iç yapýsýna
odaklanmýþtýr ve genelde mühendisliðin kendisi tarafýndan
kontrol edilmektedir. Ýkincisi ise, mühendisliðin gereklerine ek olarak yasal araçlar yoluyla, kamu saðlýðý ve güvenliði konularýna odaklanmýþtýr ve bir çeþit hükümet kontrolüne tabidir. Genel olarak, bu yazýda sözü edilen tartýþma gruplarýnýn katýlýmcýlarýnýn tümü, düzenleyici tarafý
gözeten ikinci gruba aittir.
Gerçek ve anlamlý uluslararasý tanýma, yalnýzca, anlaþmalara yansýtýlan tamamýyla kesin süreçlerden kaynaklanabilir. Ayný zamanda, söz konusu anlaþmalara taraf gruplarýn bir sonuca ulaþmasý için geçen zaman açýkça gösteriyor ki böyle iþler zaman alýyor. Bunlar, iþbirliðine odaklanan ve kolayca müzakere edilebilir "dernek" anlaþmalarý
gibi deðildirler. Belli ölçütlere dayanan standartlar, kalite
güvencesi, rekabet, risk yönetimi ve hesap verilebilirlik gibi
konular karþýlanmadýðý takdirde, bu anlaþmalar baþlangýç
aþamasýný geçemeyeceklerdir ve dolaþým da bir hayal olarak
kalacaktýr.
Washington Anlaþmasý, Sydney Anlaþmasý, Dublin
Anlaþmasý, APEC Mühendis Koordinasyon Komitesi,
Mühendis Dolaþým Forumu ve Mühendislik Teknolojileri
Uzmanlarý Dolaþým Forumu gruplarý toplu olarak, Uluslar
arasý Mühendislik Toplantýlarý ( IEM) olarak bilinen
toplantýnýn yapýlacaðý zamaný belirlemektedirler.
Akademik tarafa yönelik bir grubun ve mevcut kaynaklarýn iktisadi kullanýmýný güvence altýna alan ikinci bir
grubun varlýðýný herkesin istediðine dair genel bir görüþ birliði vardýr.
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Bir aday ülkenin bu anlaþmalara taraf olabilmesi için
çok sayýda koþulu yerine getirmesi gerekse de bu gibi bir
adým atýlmadan önce, bazý temel konularýn uygun þekilde
çözülmesi gerekmektedir. Esasen, geçici üyeliðin elde
edilmesi sürecini baþlatan bir ülke için karþýlanmasý
gereken bazý koþullar vardýr. Akademik taraf açýsýndanyani Washington Anlaþmasý, Sydney Anlaþmasý ve Dublin
Anlaþmasý - geçerliliði kabul edilen eðitim kurumlarýndan
baðýmsýz olarak bir akreditasyon sitemi olmalýdýr. Mesleki
uygulama açýsýndan ise - yani Mühendis Dolaþým Forumu,
APEC Mühendis Koordinasyon Komitesi ve Mühendislik
Teknolojileri Uzmanlarý Dolaþým Forumu - ülke, yürürlükte olan ulusal bir kayýt kurumuna sahip olmalýdýr.
Bu giriþimlere olan ilgi uluslararasý bazda artmaktadýr.
Haziran 2003'de Yeni Zelanda'daki en son Uluslararasý
Mühendislik Toplantýsý'nda 22 ülke mevcuttu. 2005'de
Hong Kong'da düzenlenecek bir sonraki IEM toplantýlarýna
daha çok ülkenin ziyaretçi olarak katýlmasý beklenmektedir.
Henüz bu konularla ilgilenmemiþ ülkelerin, arka kýsýmda, ilgili her bir grubun iletiþim ayrýntýlarýný veren Ek A'da
belirtilen kiþilerle baðlantý kurmasý memnuniyetle
karþýlanacaktýr.
Baþkanlýklarla
baðlantýlý
olarak
Sekreterlikler, bir kurumun ziyaretçi olarak ilk kez toplantýlara katýlabilmesi için gerekli ayarlamalarý yapmaktadýrlar.
HAY ALEXANDER JAMES,
Pr Eng C Eng BSc(Eng)(Rand) FSAICE MICE
MIMunESA
Alec Hay, Washington Anlaþmasý ile baþlatýlan uluslar
arasý çapta mühendislerin tanýnmasý tartýþmalarýyla 1996
yýlýndan beri ilgilidir. 1999'dan 2003'e kadar, Mühendis
Dolaþým Forumu ve Uluslar arasý Kayýt Koordinasyon
Komitesi için Güney Afrika Mühendislik Konseyi ( ECSA)
adýna Sekreterlik yapmýþtýr ve Haziran 2003'de EMF
Baþkaný ve Koordinasyon Komitesi Baþkaný seçilmiþtir.
2001'de Güney Afrika'daki eþsiz Game Reserve'de gerçek-
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leþen Uluslar arasý Mühendislik Toplantýsý'nýn ev sahipliðini baþarýyla yapan ECSA takýmýna önderlik etmiþtir.
Alec, Yönetim Kurulu üyesi, Uluslar arasý Komite
Baþkaný, ayný zamanda Uluslar arasý Uzman Mühendisler
Kayýt Kurumunun Güney Afrika kýsmý için yer alan ECSA
Ýzleme Komitesi olan Uzman Mühendisler Kayýt
Komitesinin ikinci Baþkaný ve Ýnþaat Mühendisleri Mesleki
Danýþmanlýk Komitesi ikinci Baþkaný olduðu ECSA ile
oldukça yakýndan iliþkilidir.
1996'da, Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn atamasý üzerine daha
önceden Ýnþaat Mühendisleri Danýþma Kurulu Üyesi
olduðu, Güney Afrika Ýnþaat Mühendisleri Kurumu'nun
(SAICE) baþkanlýðýný yaptý ve Ýnþaat Sektörü Ortak
Danýþma Komitesi baþkanlýðý yaptý.
Alec, geçmiþ Johannesburg Þehir Mühendis Vekili ve þu
an Rand Water Ýnþaat Mühendisi Yardýmcý Þefidir.
Dr PETER GREENWOOD
Peter Greenwood Hobart'ta bulunmaktadýr. Kasým
2001'de Mühendisler Kurumu Ulusal Baþkaný olmuþtur.
Temel IEAust meraklarý, iþverenlerle baðlantýlar, uluslar
arasý iliþkiler, genç mühendislerle ilgili baðlantýlar ve
meslekle ilgili düzenlemelerdir.
Mühendislik ve yönetim alanlarýnda eðitimli bir elektrik gücü mühendisidir. Hobart'ta ve deniz aþýrý ülkelerde,
elektrik arzý endüstrisinde, endüstriyel araþtýrma laboratuvarlarýnda ve üniversitelerde çalýþmaktadýr.
Doksanlarýn baþýndan itibaren Tazmanya HidroElektrik Komisyonunda geçen birçok yýldan sonra, güç kaynaðý sözleþmeleri müzakerelerinde bulunan, ulusal elektrik
aðý geliþimleri konusunda þirketlere önerilerde bulunan ve
önemli proje deðerlendirme çalýþmalarýnda bulunan bir
danýþmandýr.
Tazmanya Elektrik Düzenleyicisi Güvenilirlik Paneli
üyesidir.
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TMMOB GÜNCESÝ
1 Mart - 31 Mart 2004
02 Mart 2004 Salý
4TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý tarafýndan
Ziraat Mühendisleri Odasý Lokali'nde Cargill ile ilgili
yapýlan kahvaltýlý basýn toplantýsýna TMMOB Yönetim
Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç katýldý.
4Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý ve Ekleri ile
ilgili olarak 6 Mart 2004 günü Ankara'da yapýlacak merkezi
Türkiye Mitingi hakkýnda miting çaðrýcýsý kurumlarýn
baþkanlarýnýn katýlýmýyla TMMOB'nde basýn toplantýsý
düzenlendi. Basýn açýklamasýný KESK Baþkaný Sami Evren
yaptý.

03 Mart 2004 Çarþamba
4Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý'nýn
TBMM'nde görüþülmesiyle ilgili geliþmeleri ve miting
hazýrlýklarýný deðerlendirmek üzere Oda Yazman Üyeleri
toplantýsý yapýldý. Toplantýya TMMOB Saymaný A.Betül
Uyar, Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin Teknik Görevli
Murat Sümer, Fizik Mühendisleri Odasý, Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odasý, Ýnþaat Mühendisleri Odasý,
Jeofizik Mühendisleri Odasý, Makina Mühendisleri Odasý,
Mimarlar Odasý ve Ziraat Mühendisleri Odasý temsilcileri
katýldý.
4Emek ve Demokrasi Platformu'nun Sakarya
Caddesi'nde Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý'na
yönelik olarak yapýlan basýn açýklamasýna katýlým saðlandý.

05 Mart 2004 Cuma
4TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý Genel Kurulu
yapýldý. Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB
Yürütme
Kurulu Üyesi Alaeddin Aras'ýn görev aldýðý Genel Kurul'da
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç bir
konuþma yaptý.
4TMMOB Þehir Plancýlarý Odasý Genel Kurulu
yapýldý. Birlik Gözlemcisi olarak Teknik Görevli Ayþegül
Bildirici'nin görev aldýðý Genel Kurul'da TMMOB Yönetim
Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç bir konuþma yaptý.

06 Mart 2004 Cumartesi
4TMMOB Gemi Mühendisleri Odasý Genel Kurulu
yapýldý. Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB Yönetim Kurulu
Üyesi Mehmet Göçebe'nin görev yaptýðý Genel Kurula
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný mesaj iletti.
4Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý'nýn geri çekilmesi için, DÝSK, KESK, TMMOB, TTB ve TÜRK-ÝÞ'in

aralarýnda bulunduðu 11 örgüt adýna düzenlenen ve birçok
kuruluþ tarafýndan desteklenen "Tasarýlarý Geri Çek"
Mitingi 100 bini aþkýn insanýn katýlýmý ile Ankara
Sýhhiye'de gerçekleþtirildi. Mitingi düzenleyen örgütler
adýna KESK Genel Baþkaný Sami Evren, DÝSK Genel
Baþkaný Süleyman Çelebi ve Yol-Ýþ Baþkaný Fikret Barýn
birer konuþma yaptýlar. 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 miting sanatçý Suavi'nin söylediði türkülerle sona erdi.

08 Mart 2004 Pazartesi
4Ýnþaat Mühendisleri Odasý Hatay Þubesi tarafýndan
düzenlenen "Son Yasal Düzenlemelerin Yerel Yönetimlere
Etkisi" konulu Panele TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný
Kaya Güvenç katýldý.

09 Mart 2004 Salý
4Afganistan'da yol inþaatýnda çalýþýrken öldürülen
Ýnþaat Mühendisi Tolga Erdem'in Kocatepe Camii'ndeki
cenaze törenine TMMOB Genel Sekreterliðince katýlým
saðlandý.

10 Mart 2004 Çarþamba
4Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýþ Saðlýðý ve
Güvenliði Genel Müdürlüðü'nde Proje Yürütme
Komitesi'nin toplantýsýna TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi
Alaeddin Aras katýldý.
4Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi'nin çaðrýsýyla
hekimler ve saðlýk çalýþanlarýnýn "Ücretimiz, iþ güvencemiz, saðlýk hakký" talepleriyle iki gün süreyle Türkiye
genelinde gerçekleþtirdiði grev ile ilgili Numune
Hastanesi'nde yapýlan basýn açýklamasýna TMMOB
Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, Dýþkapý SSK
Hastanesinde yapýlan basýn açýklamasýna Genel Sekreter
M.Fikret Özbilgin ve Danýþman E.Serdar Karaduman
katýldý.
4Jeoloji Mühendisleri Odasý'nýn Türkiye Jeoloji
Kurultayý kapsamýnda gerçekleþtirilen "Ortadoðu'da Petrol
Bölüþümü ve Türkiye" konulu Panele TMMOB Yönetim
Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç yönetici olarak katýldý.

11 Mart 2004 Perþembe
4SHP Genel Baþkaný ve Ankara Büyükþehir Belediye
Baþkan Adayý Murat Karayalçýn ile TMMOB Yönetim
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Kurulu ve Oda Baþkanlarýnýn katýlýmýyla Mimarlar Odasý
Lokali'nde kahvaltýlý toplantý yapýldý.
4Türk Tabipleri Birliði'nin çaðrýsýyla sürmekte olan
eylemlere destek vermek amacýyla TMMOB Yönetim
Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, Genel Sekreter M.Fikret
Özbilgin H.Ü.Týp Fakültesi önünden baþlayan ve Abdi
Ýpekçi Parký'nda sona eren yürüyüþün baþlama noktasýnda
hekim ve saðlýkçýlara TMMOB'nin destek mesajlarýný ilettiler.

12 Mart 2004 Cuma
4TMMOB Ýnþaat Mühendisleri Odasý Genel Kurulu
yapýldý. Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB Yürütme Kurulu
Üyesi Necmi Ergin'in görev aldýðý Genel Kurul'da TMMOB
Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç bir konuþma yaptý.

13 Mart 2004 Cumartesi
4TMMOB Kimya Mühendisleri Odasý Genel Kurulu
yapýldý. Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB Yönetim Kurulu
Üyesi Kadir Daðhan'ýn görev aldýðý Genel Kurul'da
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç bir
konuþma yaptý.
4TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý Genel Kurulu
yapýldý. Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB Yönetim Kurulu
Üyesi Sýtký Erduran'ýn görev aldýðý Genel Kurul'da
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç bir
konuþma yaptý.
4TMMOB Gemi Makinalarý Ýþletme Mühendisleri
Odasý Genel Kurulu yapýldý. Birlik Gözlemcisi olarak
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Göçebe'nin
görev aldýðý Genel Kurula TMMOB Yönetim Kurulu
Baþkaný Kaya Güvenç mesaj iletti.

15 Mart 2004 Pazartesi
4Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nda iþyerlerinin iþ saðlýðý ve güvenliði açýsýndan hangi risk grubuna
gireceðinin tesbiti ile ilgili kurulmuþ olan komisyonu risk
gruplarý çizelgesine son þeklin verilebilmesi için yapýlan
toplantýsýna TMMOB adýna Kimya Yüksek Mühendisi
Müjdat Aydýn katýldý.

16 Mart 2004 Salý
4Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çankaya Belediye
Baþkan adayý Muzaffer Eryýlmaz, Keçiören Belediye Baþkan
Adayý Tahir Dinçer, Sincan Belediye Baþkan Adayý Feyzi
Ünal ve Yenimahalle Belediye Baþkan Adayý Ufuk Ataç
Birliðimizi ziyaret etti. Ziyaret nedeniyle yapýlan toplantýya
Odalarýmýzýn temsilcileri de katýldý.

17 Mart 2004 Çarþamba
4Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu tarafýndan
TMMOB'nde basýn toplantýsý düzenlendi. ABD'nin Irak'a
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baþlattýðý saldýrý ve iþgalin yýldönümü olan 20 Mart ve ABD
Baþkaný'nýn Haziran ayýnda yapacaðý Türkiye ziyaretine
yönelik olarak yapýlmasý planlanan eylemliliklerin duyurulduðu basýn açýklamasýný TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný
Kaya Güvenç yaptý.-

18 Mart 2004 Perþembe
4Milli Prodüktivite Merkezi Genel Kurulu yapýldý.
Genel Kurula Birliðimiz delegesi olarak TMMOB Yürütme
Kurulu Üyeleri Ekrem Poyraz, Alaeedin Aras, Ýsmail Hakký
Þamdancý ve Nüvit Soylu katýldý

20 Mart 2004 Cumartesi
4TMMOB Yönetim Kurulu toplantýsý yapýldý.
4ABD önderliðindeki emperyalist güçlerin Irak'a
askeri müdahalesinin yýldönümü nedeniyle ABD
Büyükelçiliði 'ne yönelik yürüyüþe ve yürüyüþ sonrasý tüm
katýlýmcýlar adýna TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya
Güvenç tarafýndan yapýlan basýn açýklamasýna kitlesel
katýlým saðlandý.

24 Mart 2004 Çarþamba
4TMMOB Onur Kurulu toplantýsý yapýldý.

25 Mart 2004 Perþembe
4Ahmed Yasin'i Ýsrail tarafýndan öldürülmesi
nedeniyle baþsaðlýðý mesajlarýný iletmek ve emperyalizmin
Ortadoðu'daki saldýrýlarýný kýnamak üzere TMMOB
Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, DÝSK ve KESK
temsilcileri ile Birlikte Filistin Büyükelçiliðini ziyaret etti.

29 Mart 2004 Pazartesi
4TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç
NTV'de yayýnlanan canlý yayýn Seçim 2004 "Sivil Toplum
Temsilcileri Seçim Sonuçlarýný Deðerlendiriyor" konulu
programa katýldý.
4Emek Platformu Baþkanlar Kurulu toplantýsýna
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç ve Genel
Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç katýldý.
4Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan
oluþturulan Ýþyerlerinin Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Açýsýndan
Hangi Risk Grubuna Gireceðinin Tespiti ile ilgili Komisyon
toplantýsýna Müjdat Aydýn katýldý.

31 Mart 2004 Çarþamba
4Emek Platformu Teknik Komite toplantýsýna
TMMOB Danýþmaný E.Serdar Karaduman katýldý.
4Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn 4-10
Mayýs 2004 tarihleri arasýnda düzenlenecek 18.inci "Ýþ
Saðlýðý ve Güvenliði Haftasý" Düzenleme Kurulu toplantýsýna TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras katýldý.
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Hasan Balýkçý Davasý ...
18 Ekim 2002 tarihinde, kaçak elektrik kullanan sanayiciler tarafýndan gönderilen kiralýk katillerce öldürülen
Hasan Balýkçý ile ilgili davanýn 12. duruþmasý 19 Mart
2004 tarihinde Þ.Urfa'da yapýldý.
Duruþmaya Hasan Balýkçý'nýn ailesi ve yakýnlarý, Elektrik
Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Sýtký
Çiðdem, Elektrik Mühendisleri Odasý Þube Yöneticileri
ve üyeleri ve demokratik kitle örgütü temsilcileri katýldý.
Mahkeme heyeti sanýklarýn tutukluluk hallerinin
devamýna karar vererek, dosyadaki eksik belgelerin

gelmesi için davayý 14 Nisan 2004 tarihine erteledi.
Hasan Balýkçý davasýnýn 13. duruþmasý 14 Nisan 2004
tarihinde Þ.Urfa'da yapýldý.
Duruþmaya Hasan Balýkçý'nýn ailesi, Elektrik
Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Cengiz
Göltaþ, Elektrik Mühendisleri Odasý Þube yöneticileri ve
üyeleri ile demokratik kitle örgütü temsilcileri katýldý.
Mahkeme heyeti, sanýk avukatlarýnýn esas hakkýndaki
savunmalarýný tamamlamalarý için duruþmayý mayýs
ayýna erteledi.

ONUR KURULLARI VE ÝÞLEYÝÞÝ EÐÝTÝM SEMÝNERLERÝ BAÞLIYOR
TMMOB Yönetim Kurulu yönetici eðitim semineri
çerçevesinde örgütümüzdeki bir eksikliði gidermeye
çalýþýyoruz. Birlik ve Oda Onur Kurulu Üyeleri iki yýl
süreyle gönüllü olarak yöneticilik görevi üstlenmektedirler. Bilgi, deney, birikim kurumsallaþma ile birlikte
kalýcýlaþýr. Bu kalýcýlaþmayý saðlamak için örgüt içi
eðitim ve öz denetime ihtiyaç duyulmaktadýr.
Onur Kurullarý bir nevi yargýlama organlarýdýr. Bu
görevi üstlenmiþ olan organlarýn kararlarýný oluþtururken olayý titizlikle irdelemesi gerekmektedir. Oysa
meslek mensuplarýnýn hukuk alanýyla doðrudan iliþkili
olmamalarý nedeniyle þekli hataya sýk sýk düþebilmektedirler. Bu hatalarýn ortadan kaldýrýlmasý en azýndan
asgariye indirilmesi ve kurullarda görev alanlarýn Birlik
ve Odalarýn hukuk düzenindeki yeri ve iþlevinin ne
olduðunun birlikte paylaþýlmasý amacýyla 8 Mayýs 2004
tarihinde eðitim semineri düzenlenecektir. Bu seminere Oda Onur Kurullarý ve Yönetim Kurullarýndan
üyelerin katýlmasý zorunlu kýlýnmýþ hukukçu ve diðer
organ üyelerinin katýlýmý kendi isteklerine býrakýlmýþtýr.
Seminere iliþkin program aþaðýda sunulmaktadýr.
EÐÝTÝM SEMÝNERÝ
PROGRAM
9.00-9.30

Kayýt

9.30-9.45 Açýlýþ Konuþmasý

yapýsý, yetki ve sorumluluklarý,
Sunuþ ve tartýþma
II. Oturum
10.45-11.45

Sinan TUNCA (Danýþtay 8. Daire Üyesi)

TMMOB ve Odalarda Onur Kurullarýnýn hukuksal
yapýsý, disiplin soruþturmalarýnda izlenecek usul ve
esaslar,
Sunuþ ve tartýþma
11.45-12.00 Ara
III. Oturum
12.00.-13.00 Av.Özcan ÇÝNE (Barolar Birliði Avukatý)
Meslek kuruluþlarý yönünden disiplin hükümlerinin
önemi ve uygulama zorluklarý, meslek disiplinini saðlamada rolü,
Sunuþ ve tartýþma
13.00-14.30. Yemek Arasý
IV. Oturum
14.30-15.0
Þafak EREN (TMMOB Yüksek Onur
Kurulu Eski Üyesi)
Yüksek Onur Kurulu ve Oda Onur Kurullarýnýn
karþýlaþtýklarý sorunlar ve analizi konusunda sunuþ

Kaya GÜVENÇ (TMMOB Baþkaný)

15.00.-16.00 Genel tartýþma

I. Oturum

16.00.-16.15 Ara

9.45-10-45
Fakültesi)

Doç Dr. Cüneyt OZANSOY (A.Ü. Hukuk

TMMOB'nin idare hukukunda yeri, iþlevi, örgütsel

16.15-17.30

Genel tartýþma (Devam)

Tarih: 08.05.2004
Yer: ÝTÜ Evi Büklüm Sok. No:71 Kavaklýdere-ANKARA
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TMMOB
38. GENEL KURULU’NA
DOÐRU...
37. Dönem 4. Danýþma Kurulu Toplantýsý
24 Nisan 2004 Cumartesi

Onur Kurularý ve Ýþleyiþi Eðitim Semineri
8 Mayýs 2004 Cumartesi

Oda Baþkanlarý ve TMMOB Yönetim Kurulu
Ortak Toplantýsý
15 Mayýs 2004 Cumartesi

38. Olaðan Genel Kurul
27-28-29 Mayýs 2004

DSÝ Genel Müdürlüðü Konferans Salonu
Seçimler
30 Mayýs 2004

Mimarlar Odasý Lokali

tmmob haber bülteni Nisan 2004 / Sayý 35 (ayda bir yayýnlanýr)
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