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TMMOB Onikinci Dönem (20.04.1965-
18.04.1966) Yönetim Kurulu Baþkaný, Kimya Yüksek
Mühendisi Mehmet Müfit Sanan 8 Aðustos 2003
Ýstanbul�da tarihinde vefat etmiþ ve 11 Aðustos 2003
tarihinde Ankara�da Cebeci Asri mezarlýðýna
defnedilmiþtir.

Ailesine, yakýnlarýnýna  ve mühendis-mimar toplu-
luðuna baþsaðlýðý diliyoruz.

TMMOB Yönetim Kurulu

TMMOB Yönetim Kurulu�ndan
TMMOB Yönetim Kurulunun 16 Aðustos 2003 tari-

hinde Ýstanbul'da gerçekleþtiridiði toplantýda: 
BOR ENSTÝTÜSÜ YÖNETÝM KURULU ÜYELÝÐÝ ÝÇÝN

ODALAYLARDAN ADAY ÝSTENDÝ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý�nýn Ulusal Bor

Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliði�ne atanmak üzere
istemiþ olduðu iki adayla ilgili olarak özgeçmiþleri,
bor ve bor politikalarý ile ilgili çalýþmalarý ve Oda çalýþ-
malarýný kapsayacak bilgilerle birlikte Odalardan aday
istenmesine,
KAMULAÞTIRMA YASASI ÇERÇEVESÝNDE GÖREV

YAPACAK BÝLÝRKÝÞÝLERÝN NÝTELÝKLERÝ VE
ÇALIÞMA ESASLARI BELÝRLENÝYOR

2942 sayýlý Kamulaþtýrma Kanunu�nun 15 inci mad-
desine göre hazýrlýk çalýþmalarý Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odasý Sekreteryalýðýnda oluþturulan
Çalýþma Grubu tarafýndan tamamlanan �Bilirkiþi
Olarak Görev Yapacaklarýn Nitelikleri ve Çalýþma
Esaslarýna Ýliþkin Yönetmelik�  Taslaðýný, Odalardan
gelen görüþler de dikkate alýnarak deðerlendirmek
ve bir sonraki Yönetim Kurulu toplantýsýna sunmak
üzere, A. Betül UYAR, Celal BEÞÝKTEPE ve H. Ali
ULUSOY�dan oluþan bir çalýþma grubunun
görevlendirilmesine,
ÝDARE MAHKEMESÝ TARAFINDAN TAPU

ÝÞLEMLERÝ LE ÝLGÝLÝ OLARAK ALINAN KARARA
ÜST MAHKEMEDE ÝTÝRAZ EDÝYORUZ

TMMOB�nin tapu iþlemleriyle ilgili Danýþtay 8.Daire
kararýna itiraz edilmesine, 
KARAR VERÝLDÝ.

BÝRLÝÐÝMÝZ 12.

DÖNEM BAÞKANI

M. MÜFÝT SANAN

VEFAT ETTÝ

TMMOB III. DANIÞMA
KURULU TOPLANIYOR...

 GÜNDEM

- Güncel ve Irak�a asker gönderilmesi ile ilgili 
geliþmeler
- Üyelerimizin ekonomik haklarý ve sorunlarý
- Özelleþtirmeler
- Yasal düzenlemeler (Yapý Denetimi, Orman, Maden,
YÖK vb.)
- Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Personel Rejimi
Kanun Tasarýlarý ve Yerel Seçimler
- Odalarýmýzýn birimlerinin Genel Kurullarý
- Örgütlülüðümüzün geliþtirilmesi.

Tarih : 13 Eylül 2003, Cumartesi
Saat : 10:00
Yer : Türk Tarih Kurumu Konferans Salonu

Kýzýlay Sokak No:1 Sýhhýye - Ankara
(Dil Tarih ve Coðrafya Fakültesi yaný)
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Hükümet yeniden, Irak�taki iþgal kuvvetleriyle
pazarlýklara baþladý. 1 Mart öncesi Irak'a asker
yollamak için elinden geleni yapan, fakat yoðun

savaþ karþýtý etkinlikler sayesinde, TBMM�den tezkereyi
çýkartamayan hükümet, bu sefer de �Irak'ta istikrar saðla-
mak� bahenesiyle binlerce gencimizi ateþin ortasýna atmaya
hazýrlanýyor. Bir yandan ABD ile pazarlýklar sürdürülürken
diðer yandan iþgal ordusuyla ortak taktikler belirlemek için
çalýþýlýyor. Ortada hiç bir yerden alýnmýþ bir yetki yokken,
Irak'ta hergün onlarca asker çeþitli saldýrýlar karþýsýnda
yaþamýný yitirirken, Irak halký bölgede yabancý asker
istemediðini belirtirken, Türkiye halký savaþa ve asker gön-
dermeye karþý olduðunu haykýrýrken, Meclisi toplayýp
konuyu deðerlendirmeden her türlü detay hazýrlýk yapýlýy-
or. Hükümet 1 Mart'ta baþýna geleni unutmuþ gibi
davranýyor. 1 Mart öncesi yapýlan eylemlerle, halkýn büyük
bir bölümü savaþa karþý olduðunu beyan etti. 1 Mart'ta
yapýlan, yüzbinlerin �Ankara Buluþmasý�, ayný gün Mecliste
yapýlan tezkere görüþmelerini etkiledi ve barýþseverler tez-
kereyi Meclisten geçirtmedi. 

Savaþ karþýtlarý yeniden bir araya gelmeye, asker gönder-
meye karþý etkinlikler yapmaya baþladýlar, demokratik kitle
örgütleri, siyasi partiler, meslek odalarý yeniden bir arada
Irak'a asker gönderilmemesi için eylem ve etkinlikler yapý-
yorlar. Herkes siyasi iktidara ayný mesajý gönderiyor:
1 Mart'ý unutma!

KESK Baþkaný Sami Evren, 25 Temmuz 2003 günü
Ankara'da, Dýþiþleri Bakanlýðý önünde bir basýn açýklamasý
yaparak hükümete �Irak'a Girme Kardeþ Kaný Dökme�
mesajýný gönderdi. TMMOB ve diðer barýþ yanlýsý kuruluþ
ve kiþilerin de destek verdiði açýklamada Sami Evren:
ABD'nin Irak iþgalini hiçbir uluslararasý kurum, hiçbir yasa,

hiçbir kararname ve hiçbir tezkere meþru gösteremez. Ne
Birleþmiþ Milletler kararý, ne AKP hükümetinin gizli karar-
namesi ne de sözü edilen yeni bir tezkere iþgalci güçlerin Irak'ta
iþlediði insanlýk suçlarýný meþrulaþtýramaz. 10 bin Türk askeri-
ni Irak'a göndermek, iþgale ortak olmak, ABD emperyalizminin
petrol çýkarlarýna bekçilik yapmak ve iþlenen insanlýk suçlarýna
ortak olmak demektir. 10 bin Türk askerini Irak'a göndermek,
Kürt sorununu çözümsüzlüðe itmektir.

Biz Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonunda bir araya gelen
savaþ karþýtlarý olarak þunlarý öðrenmek istiyoruz:

1. Dýþiþleri Bakaný�nýn yaptýðý tüm görüþmeler tüm detay-
larýyla halka açýklanmalýdýr.

2. Hükümetin çýkarttýðý kararname neleri kapsamaktadýr

- Savaþ istemiyoruz

- Ýþgal güçlerinin ortaðý olmaya hayýr diyoruz

- Irak'a 10 bin asker göndermek insanlýk suçuna ortak
olmaktýr diyoruz 

- Savaþ deðil iþ, bomba deðil hastahane, okul, fabrika istiy-
oruz

- Petrol için dökecek kanýmýz yok�  dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, 15
Aðustos 2003 tarihinde, Ýstanbul�da  Küresel Barýþ ve
Adalet Koalisyonu adýna, �Irak'ta Ýþgalci Güçlerin
Korumasý Olamayýz� baþlýklý bir basýn açýklamasý yaptý.

TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Göçebe, Irak�ta
Savaþa Hayýr Koordinasyonu adýna bir basýn açýklamasý
yaparak hükümetin Irak�a asker gönderme politikasýný
eleþtirdi.

Ýþgal Askeri Olmayacaðýz!!!

KARAR NO 268: Irak�a asker gönderilmesine karþý ve Irak�taki iþgalin sona erdirilmesi için,
mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn sorunlarýnýn gündeme getirilmesi ve doðal kaynaklarýmýzýn
talanýna karþý, TMMOB olarak ya da diðer kuruluþlarla birlikte miting, þenlik, kitlesel basýn açýkla-
malarý, açýk hava ve salon toplantýlarý yapýlmasý, afiþ bastýrýlmasý ve daðýtýlmasý vb. etkinlik ve
eylemlilikler düzenlenmesi, TMMOB Bülteni özel sayýlarý yayýnlanmasý ve tüm bu çalýþmalarla ilgili
harcama yapýlmasý için Yürütme Kurulu�na yetki verilmesine oybirliðiyle KARAR VERÝLDÝ.

TMMOB Yönetim Kurulu 16.08.2003 tarihinde Ýstanbul�da yaptýðý 22. toplantýsýnda hükümetin
�Irak�a Asker Gönderme� planýný gündemine aldý ve tüm barýþ yanlýsý kuruluþlarla birlikte

Irak�a asker gönderilmesine karþý ve  Irak�taki iþgalin sona erdirilmesi için 
ortak bir mücadele sürecine girilmesi benimsendi. 



Irak�a asker gönderme konusu son günlerde gün-
demin ilk sýrasýna yerleþti. Dýþiþleri Bakanýnýn
ABD�yi ziyaretinden sonra hýzlanan geliþmeler,

Çarþamba günü bir zirveyle sürdü. 

Öyle anlaþýlýyor ki, siyasal iktidar ülkemizin içine
düþürüldüðü ekonomik krizden kurtulmanýn çözümünü,
krize neden olan politikalarda aramaktan baþka bir vizyona
sahip deðildir. Bu nedenle de dünya hegemonyasýný kurma
yönünde ilerlemeye kararlý olan ABD�nin hukuk taný-
mayan politikasýna destek vermeyi kaçýnýlmaz görmektedir. 

Irak�ta ne oldu?

Bu ülke kitle imha silahlarý gerekçe gösterilerek iþgal
edildi, on binlerce insan öldürüldü. On binlerce insan
tehdit altýnda, iþkence altýnda. Ama kitle imha silahý
bulunmadý. Saldýrýya ve iþgale karþý çýkanlarýn haklýlýðý
ortaya çýktý. Saldýrýnýn amacýnýn ABD ve destekçilerinin
dünya egemenliðini saðlamak ve doðal kaynaklarý denetle-
mek olduðu kanýtlandý. Ýþgalci devletler yalan makinesine
dönüþtü.

Irak�ta ne oluyor?

Þimdi Irak emperyalist iþgal altýndadýr. Ýþgalin ne anlama
geldiði açýktýr: insan haklarýnýn bütünüyle çiðnenmesi.
Bunu anlamak için bugünkü Filistin�e bakmak yeterlidir.
Bunu anlamak için Vietnam�ý anýmsamak yeterlidir. Bunu
anlamak için 2. Dünya Savaþýnda Nazilerin ve faþistlerin ne
yaptýklarýný anýmsamak yeterlidir. 

Irak halký ise direnme çabasýndadýr, haklý ve meþru bir
direniþi örgütlemek arayýþýndadýr. 

Ýþgalcilerin kayýplarý her gün artmaktadýr. Ýþgalciler
Vietnam�da yaþadýklarýný yaþamak istememektedirler. Ýþgal-
ciler kendi ülkelerinde asker ailelerinin �eve dön� kampa-
nyalarý karþýsýnda zor durumdadýrlar. Ýþgalciler saldýrýya
gerekçe yaptýklarý kitle imha silahlarý ile ilgili yalanlarýn
hesabýný vermekte zorlanmaktadýrlar. Ýþgalciler kendi
güvenlikleri için koruma taþeronlarý aramaktadýrlar. En
zayýf olduklarý bu dönemde kendi politikalarýna payanda
bulmanýn arayýþý içindedirler. 

1 Mart�ta emperyalist iþgal için topraklarýnda yabancý
asker barýndýrmayý reddeden halkýmýz ise, bir avuç dolar
için geleceðimizi tehlikeye atmaktan kaçýnmayan siyasi
iktidarýn oyunlarý ile karþý karþýyadýr. Arap ülkelerinin
yönetimleri Irak�taki iþbirlikçi, teslimiyetçi yönetimi taný-
mayý ve bu ülkeye asker göndermeyi oybirliðiyle reddet-
mekteyken, siyasi iktidar asker yurttaþlarýmýzý, iþgalci asker-
lerin kalkaný yapmaya hazýrlanmaktadýr. 

Bir telaþla yangýndan mal kurtarýrcasýna çalýþýlýyor,
ziyaretler yapýlýyor, zirveler düzenleniyor. Yapýlan açýkla-
malar yurttaþlarýmýzý tatmin etmekten uzaktýr. 

�Irak�ta istikrarýn yeniden kurulmasý� isteniyorsa, bunun
çözümü vardýr: iþgalciler Irak�tan çekilmeli ve Irak halkýna
verdikleri zararý tazmin etmelidirler. Saldýrý ve iþgal suçlu-
larý yargýlanmalýdýr. Bunun dýþýnda önerilecek her hangi bir
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Irak'a asker gönderme tartýþmalarýnýn gündeme
gelmesiyle, eylemler yeniden hýzlandý, savaþ pazarlýk-
larýnýn yapýldýðý her yer bir eylem alanýna çevriliyor.
TMMOB Yönetim Kurulu 16.08.2003 tarihinde
Ýstanbul�da yaptýðý 22. toplantýsýnda hükümetin
�Irak'a Asker Gönderme� planýný gündemine aldý ve
tüm barýþ yanlýsý kuruluþlarla birlikte Irak'a asker
gönderilmesine karþý ve  Irak�taki iþgalin sona
erdirilmesi için ortak bir mücadele sürecine girilme-
si benimsendi.

31 Aðustos ve 1 Eylül�de yapýlan barýþ günü etkin-
liklerinde de barýþseverler yanyana gelerek �barýþ�
talebini yükselttiler. 1 Eylül Dünya Barýþ Günü nedeniyle
yapýlan eylem ve etkinliklerde Türkiye�nin iþgal güçleriyle
ortak hareket etmemesi ve asker gönderilmemesi, Irak�taki

iþgalin sona erdirilmesi, Irak�ta istikrarýn silahlarýn göl-
gesinde saðlanamayacaðý tüm barýþseverler tarafýndan
yeniden dillendirildi. 

Irak�taki Ýþgalci Güçlerin Korumasý Olamayýz!
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, 15 Aðustos 2003 tarihinde Ýstanbul�da Küresel

Barýþ ve Adalet Koalisyonu adýna bir basýn açýklamasý yaparak hükümetin Irak�a asker gön-
derme politikasýný eleþtirdi. Basýn açýklamasýna, DÝSK adýna Bölge Temsilcisi Ali Cancý, TTB
adýna Ýstanbul Tabip Odasý Baþkaný Gencay Gürsoy ve diðer koalisyon imzacýlarý katýldýlar.
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formül, uluslararasý hukukun çiðnenmesini meþrulaþtýrmak
anlamýna gelecektir. Siyasi iktidarýn asker gönderme
konusundaki ýsrarý ise, emperyalist iþgale karþý verdiðimiz
kurtuluþ savaþýmýzý inkar etmek anlamýna gelecektir.

Anayasanýn ilgili maddesine göre �uluslararasý
meþruiyet� olmazsa olmaz koþuldur. Bu meþruiyet yoktur ve
iþgal sona ermeden de olmayacaktýr.

ABD�nin Irak�a saldýrýsýna karþý çýkanlar, meþruluk için
BM kararýnýn dahi yetmeyeceðini belirttiler. Bugün de
durum farklý deðildir: BM kararý dahi Türkiye�nin Irak�a
asker göndermesi için yeterli koþul olamaz. Minareyi çalan
kýlýfýný hazýrlar örneði, zirveden hemen sonra, Mayýs
sonunda Güvenlik Konseyince alýnan 1483 sayýlý karardan
söz edilmeye baþlandý. Bu karar iþgalcilere destek saðlamak
anlamýnda yorumlanamaz. Kararýn baþlangýç bölümünde
yer alan ve �Irak halkýnýn kendi siyasi geleceðini özgürce
belirleme hakkýna vurgu� yapan paragrafýnýn anlamý açýk-
týr: iþgal altýndaki bir ülkenin halkýnýn özgürlüðü yoktur ve
iþgal kalkmadan da olmayacaktýr. BM Güvenlik
Konseyi�nin 1500 sayýlý kararý da uluslar arasý barýþ gücüne
çaðrý yapmamaktadýr. Sayýn Cumhurbaþkanýnýn ulus-
lararasý meþruiyete iliþkin duyarlýlýðý da biz kez daha kamu
oyuna açýklanmýþtýr. Ayrýca iki ay evvel hükümet tarafýn-
dan gizli bir kararname çýkartýlarak Irak�a her türlü yardým
gönderilmesi adý altýnda, asker gönderilmesinin yolu da
açýlmak istenmiþtir. Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu
olarak bu gizli kararnamenin iptali için Danýþtay�a baþvur-
muþ bulunuyoruz.

Zirveden sonra yapýlan açýklamada yer alan �ulusal
çýkarlar� deyimi ise, içeriði açýk ve kapsamlý olarak belir-
tilmeden beylik bir söz olmaktan ileriye gitmeyecektir.
Unutulmamalýdýr ki, �ulusal çýkar�, þimdiye kadar
iþkencelere de, antidemokratik uygulamalara da, iþsizliðe
de, yoksulluða da gerekçe oluþturmuþtur. Dolayýsýyla, bu
�ulusal çýkar� deyimi yerine, siyasi iktidarýn almak istediði

kararýn emekçi halkýmýza, iþsizlerimize, yoksullarýmýza, yani
halkýmýzýn büyük çoðunluðuna bugün ve yarýn ne getire-
ceðinin açýklanmasý gerekmektedir. Þimdiye kadar gelmiþ-
geçmiþ siyasi iktidarlarýmýz ulusal çýkardan sadece egemen-
lerin çýkarlarýný anlamýþlar, halký aldatmýþlardýr. 1 Mart�ta
alanlarý dolduran yüzbinler, halkýmýzýn kamu oyu araþtýr-
malarýnda �savaþa hayýr� diyen %94�ü ve bunlarýn iradesini
TBMM�ne yansýtanlar, �ulusal çýkar� deyiminin ne anlama
geldiðini göstermiþlerdir. Irak�a asker göndermenin bir
baþka bahanesi, Kuzey Irak�taki KADEK varlýðý ve burada
bir Kürt devletinin kurulmasý ve bu durumun ülkemize
olumsuz yansýmasý olarak pazarlanmaktadýr. Bu bahanenin
hiçbir geçerliliði olmadýðýný düþünüyoruz. Ancak, çýkar
çevreleri bu bahaneyi sürekli olarak kullanmaktadýrlar.
Kürt sorunu ancak demokrasinin eksiksiz uygulanmasý ve
emeði ile geçinenlerin yoksulluktan kurtulmasý ile çözüme
kavuþacaktýr.

Irak�a asker göndermeyi sevimli, kabul edilebilir olarak
göstermek için akýl almaz öyküler yazýlmaktadýr: Türkiye
oraya yardým için gidecekmiþ, yardýmýn korunmasý için de
asker gönderilecekmiþ. Herkes çok iyi biliyor ki, askerleri-
miz Irak halkýna yardým etmek için deðil, iþgal güçlerinin
güvenliðini saðlamak için gönderilmek istenmektedir. 

Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu olarak, halkýmýzý
oynanmak istenen bu oyuna karþý dikkatli olmaya ve saldýrý
öncesinde olduðu gibi bu giriþime karþý da tepkisini belirt-
meye, kendisini ifade etmeye çaðýrýyoruz.

Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu da halkýmýzýn büyük
çoðunluðunun düþüncelerini ve demokratik ve meþru tep-
kilerini belirtmeleri için uygun zeminler yaratma konusun-
da üzerine düþeni yapmak için çalýþacaktýr.

Torbalar bitti, sýra kefenlerde mi ?

Irak�ta Ýþgale Son Verilmelidir.

Irak�a Asker Gönderilmemelidir.



Yürürlükteki 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ve
4735 sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu'nda
deðiþiklik getiren �Bazý Kanunlarda, Deðiþiklik

Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý� Bayýndýrlýk, Ýmar,
Ulaþtýrma ve Turizm Komisyonu�ndan yeterince tartýþtýrýl-
madan hýzla geçirilerek, TBMM Genel Kurulu'na
sevkedilmiþtir. Söz konusu Kanun Tasarýsý bu haliyle yürür-
lükteki 4734 Sayýlý Kanunun bile gerisine düþürülerek,
2886 Sayýlý Eski Ýhale Kanunu'nda eleþtirilere temel olan
koþullara geri dönülmüþtür. 

Siyasi Ýktidar, Kamu Ýhale Kanunu ile dillendirdiði gibi
sorunlarý çözen bir ihale mevzuatý yerine, yeni sorunlara
neden olacak bir düzenleme içerisinde olduðunu açýklýkla
ortaya koymuþtur. 

4734 Sayýlý Kanun�un yürürlüðe girmesinden sonra,
gerek 58. gerekse 59. Hükümet dönemlerinde kanun
üzerinde deðiþikliklerin yapýlma sürecinde ilgili ve yetkin
hiçbir kurum ve kuruluþun görüþleri sürece dahil
edilmemiþtir. TMMOB bu kuruluþlardan biri olarak,
mühendislik ve mimarlýk alanlarýndan yansýyan tüm
birikimlerini kullanarak, bu ihale mevzuatý üzerindeki
görüþlerini kamuoyu ile paylaþmak istemektedir:  

Öncelikle bu kanunun amacý �Kamu kaynaklarýný kul-
lanan bütün kurum ve kuruluþlarýn, kamunun ihtiyaçlarýný
karþýlamak üzere yapacaklarý ihalelerde kamu yararýnýn
saðlanmasý amacýyla uygulanacak esas ve usulleri belir-
lemek� olmalýdýr. Tasarýnýn Amaç Maddesi olan 1. madde,
bu amaca aykýrý düþmektedir. Gerek KÝT�ler gerekse ener-
ji, su, ulaþtýrma ve telekomünikasyon gibi alýmlarda faaliyet
gösteren teþebbüs, iþletme ve þirketler bu kanun kapsamý
dýþýna çýkarýlarak; Kamu Ýhale Kanunu'nun uygulama kap-
samý daraltýlmaktadýr. Bu nedenle de, kanunun kendisin-
den beklenen kamu yararý oluþamamaktadýr. Öte yandan
�özel bir kanun� ile yeni bir düzenleme getirme konusu da,
çeþitli kuþkularý barýndýrmaktadýr. 

TMMOB, kamu ihalelerinin yabancý firmalara açýlmasý

konusunda ise soruna, ülkemizin sanayileþme açýsýndan
geliþme sancýlarý çeken bir ülke olmasý konumuyla, kamu
kaynaklarýnýn bütünüyle kalkýnma planlarýna ve stratejile-
rine hizmet etmesi yönünden yaklaþmakta ve kanundan bu
yönde bir kamu yararý beklemektedir. Görülen odur ki; bu
da gerçekleþmemektedir.

Tasarýya �istisna� hükümleri getiren 2. maddede de
görüleceði gibi; Yürürlükte ve çok tartýþmalý olan
�Uluslararasý anlaþmalar gereðince saðlanan dýþ finansman
ile yaptýrýlacak olan ve finansman anlaþmasýnda farklý ihale
usul ve esaslarýnýn uygulanacaðý belirtilen mal veya hizmet
alýmlarý ile yapým iþleri�ne, �uluslararasý sermaye
piyasalarýndan yapýlacak borçlanmalara iliþkin her türlü
danýþmanlýk ve kredi derecelendirme hizmetleri� de
eklenerek ve maddenin bütünü kanun kapsamý dýþýna
çýkarýlarak, ülkemizin dýþ koþul ve dayatmalara karþý diren-
ci büsbütün kýrýlmak istenmektedir. Konuya iliþkin, ihale
prosedürü üzerinde söz konusu dayatmalarý geri püskürte-
cek hiçbir düzenleme getirilmemektedir.

Yukarýdaki iki maddeye iliþkin deðiþikliklerin, ülkemizin
gündeminde bulunan �doðrudan yabancý yatýrýmlar�
düzenlemeleri ile yakýn iliþkisi bulunmaktadýr. 

Öte yandan 4734 sayýlý Kanunun 8. maddesinde belir-
tilen eþik deðerlerle ilgili hiçbir iyileþtirici düzenlemenin
getirilmediði görülmektedir. Sanayileþme sürecini henüz
yaþayan ülkemizde, mutlak eþik deðerlerin yükseltilmesi
gerekmektedir. Böylelikle yerli istekliler lehine olarak,
�mütekabiliyet� yani �karþýlýklýlýk� ilkesi doðrultusunda
iyileþtirici bir düzenleme yine gözardý edilmiþtir. 

Tasarýda mühendislik-mimarlýk hizmetlerinin bütününe
iliþkin düzenlemelerde parçacý ve keyfi yaklaþýmlarýn
olduðu görülmektedir. Örneðin 4734 sayýlý Kanunun 3.
maddesinde yapýlan yeni düzenleme ile �etüt, proje, harita
ve kadastro, imar uygulamasý hizmetleri� yürürlükteki
kanunun 48. maddesindeki �Danýþmanlýk Hizmeti� kap-
samýndan çýkartýlarak �Mühendislik-Mimarlýk Hizmetleri�
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�Yeni Ýhale Kanunu Tasarýsý ile 
Yine Yangýndan Mal Kaçýrýlýyor!�

Yürürlükteki 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ve 4735 sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri
Kanunu'nda deðiþiklik getiren �Bazý Kanunlarda, Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun
Tasarýsý�nýn TBMM Genel Kuruluna sevk edilmesi üzerine, TMMOB Saymaný A. Betül
UYAR  30 Temmuz 2003 tarihinde bir basýn açýklamasý yaparak konuyla ilgili TMMOB
görüþlerini açýkladý:
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kapsamýna alýnmýþ; esasen bir uzmanlýk iþi olan �plan� ise
�Danýþmanlýk Hizmeti� kapsamýnda býrakýlmýþtýr. Oysa
�plan� aþamasý doðrudan �imar planý� sürecini kapsamak-
tadýr. Siyasi iktidarýn bu konudaki ýsrarlý yaklaþýmý da son
derece düþündürücüdür.

TMMOB ayrýca, 4734 sayýlý Kanunun Geçici 1. madde-
sine; �Mühendislik-Mimarlýk Hizmetleri Alým Ýhale
Yönetmeliði Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði
(TMMOB)nin görüþü alýnarak düzenlenir� hükmünün
eklenmesini talep etmiþtir. Çünkü 4734 sayýlý Kanun ile
kamu kurum ve kuruluþlarý; Hizmet,Yapým ve Alým
Hizmetleri�ni bu kanun kapsamýnda gerçekleþtireceklerdir.
Hizmet alýmlarýnýn kapsamýna bakýldýðýnda; �Bakým ve
onarým, taþýma, haberleþme, sigorta...� gibi çok çeþitli
hizmetleri içerdiði görülmektedir. Mühendislik mimarlýk
hizmetleri de bu kapsamda yer almaktadýr. Ancak
mühendislik mimarlýk hizmetleri belli bir eðitim süreci,
yetki ve sorumluluðu bulunan ve özellik içeren bir meslek
alanýdýr. Bilimin yönlendirdiði teknolojideki geliþmelere
baðlý olarak, ülkemizin kalkýnmasýnda ve geliþiminde
mühendislik ve mimarlýk hizmetleri asla gözardý edilmeme-
lidir. Özellikle son yýllarda gündeme gelen ve telafisi
mümkün olmayan büyük can ve mal kayýplarýna neden
olan, doðal afetlerin felaketlere dönüþtüðü süreç de dikkate
alýndýðýnda, yaþamýn her alanýnda mühendislik mimarlýk
hizmetlerinin kanunda talep ettiðimiz biçimde yer almasý
zorunluluk arzetmektedir. 

Tasarýnýn 7. maddesiyle getirilen düzenlemeye
�mühendislik-mimarlýk hizmet alýmý iþleri� ibaresinin
eklenmesi de önemli bir konudur. Ayný maddede
mühendislik-mimarlýk hizmet alýmý iþleri için getirilen �son
5 yýl� koþulu mühendisler ve mimarlarýn hak kaybý anlamý-

na gelmektedir. Çünkü son 5 yýllýk dönem, kriz koþullarýnýn
yaþandýðý bir dönemdir. Siyasi iktidarýn �5 yýlý� yeterli
görmesi ve bu konudaki ýsrarcý tutumu, son yýllardaki
ihalelere katýlan þirketleri kayýrma amacýna hizmet etmek-
tedir. 

Ayný maddede, TMMOB'nin yýllardan beri ihale mevzu-
atýndaki taleplerinden biri olarak dile getirdiði
�Mühendislik-mimarlýk hizmet alýmý iþlerinde ilgili meslek
odasý tescil belgesi� konusu da bütünüyle gözardý edilmiþtir.
Böylelikle mühendislik mimarlýk hizmetlerinin
üretilmesinde yetkili ve sorumlu olan mühendis ve
mimarýn �ilgili meslek odasýnca denetimi� iþlevsiz kýlýn-
mýþtýr.

Tasarýnýn 4. maddesinde, yürürlükteki �Eþik deðerlerin
ve bu kanundaki diðer parasal sýnýrlarýn altýnda kalmak
amacýyla mal veya hizmet alýmlarý ile yapým iþleri kýsýmlara
bölünemez.� hükmü esnetilerek, hükmün uygulanmamasý-
na olanak tanýyan, istismara son derece açýk yeni bir
düzenleme getirilmiþtir

Yine Tasarýnýn 4. maddesiyle �doðal afetlere baðlý olarak
acilen ihale edilecek yapým iþlerinde ÇED raporunun aran-
mamasý� gündeme getirilmektedir. Oysa ülkemizin yaþa-
makta olduðu deprem, sel vb. doðal afetler sonrasýnda inþa
edilen yapýlarýn (kalýcý konutlar, sosyal tesisler, kamu
yapýlarý vb.), yer seçimlerinden baþlayan acý deneyimler
gözönünde bulundurularak, ÇED raporunun mutlak aran-
masý gerekmektedir.

Ülkemizin deprem sonrasý kentleþme sürecini yanlýþ
deðerlendiren ayný yaklaþým Madde 40�ta da açýklýkla
görülmekte olup; getirilen düzenlemeyle, �Toplu Konut
Kanunu kapsamýndaki toplu konut projeleri� de kapsam
dýþýna çýkarýlmýþtýr. 

Madde 46�da getirilen yeni düzenleme ile Bakanlar
Kurulu kararýyla %40�a kadar keþif artýþý yapýlabilmesi
olanaklý kýlýnmaktadýr. Böylesi bir artýþ, kamu kay-
naklarýnýn baþtan planlý olarak yapýlan yatýrýmlarýn ihale
harcamalarýna tahsis edilmesi ilkesiyle baðdaþmamaktadýr.
Bu uygulama ayrýca siyasi iktidara, yandaþlarýna bu keþif
artýþý yoluyla, çýkar saðlamanýn da önünü açmaktadýr. 

Özet olarak, Kamu Ýhale Kanunu�nun yeni düzenlemesi,
Türkiye�nin ihale alanýndaki kurumsal iþleyiþine ve hiçbir
sorununa derman olamamaktadýr. Siyasal iktidar, �ben yap-
tým, oldu� yaklaþýmýndan vazgeçmemektedir. Türkiye�nin
daha uzunca bir süre gündemini, yolsuzluklar iþgal edecek-
tir. Kamuoyunun. ihale mevzuatýndaki þeffaflýk özlemi süre-
cektir. Görüþlerimizi dikkate almayan ve Kanun Tasarýsý�ný
bu hali ile TBMM�de görüþmeye açan Siyasal Ýktidarý bir
kez daha uyarýyoruz!. 

TMMOB sürecin takipçisi olmayý ve görüþlerini
kamuoyu ile paylaþmayý bundan sonra da sürdürecektir.



Bilindiði üzere anýlan Tasarý; Hazine arazilerinin
satýþýndan doðal sit alanlarýnýn yapýlaþmaya açýl-
masýna kadar pek çok olumsuz düzenleme içer-

mekteydi. Yasa tasarýsýnda yer alan düzenleme ile; üzerinde
yapýlaþma bulunan Hazine arazilerinin yapý sahiplerine yani
iþgalcilere satýlmasý ve satýþýn ardýndan mümkün olmasý
halinde bu alanlarda imar planlarýnýn yapýlmasý
öngörülmekteydi. Ayrýca üzerinde yapýlaþma bulunmayan
Hazine arazilerinin talep edenlere satýlmasý da tasarýda yer
alan düzenlemeler arasýnda bulunmaktaydý. Tasarýda;
Maliye Bakanlýðý tarafýndan belirlenecek Hazine arazi-
lerinin üç yýl içinde satýlmak üzere belediyelere bedelsiz
devri ve satýþtan belediyelere pay verilmesi þeklinde düzen-
lemeler yer almaktaydý. Tasarý ayrýca birinci derece doðal
sit alanlarýnýn yapýlaþmaya açýlmasýný; Hazine arazilerinin;
organize hayvancýlýk bölgesi, küçük sanayi sitesi, ticaret
borsalarý kurulmak üzere ilgili kurum ve kuruluþlara ve
konut yapýlmak üzere Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðýna
doðrudan satýþýný, devletin hüküm ve tasarrufu altýndaki
yerler ile tarým arazilerinin satýþýný öngörmekteydi. Çalýþma
Grubumuz anýlan tasarýyý inceleyerek tasarýda yer alan
düzenlemeler ile ilgili görüþlerini içeren bir rapor hazýrla-
yarak, raporu hem üyelerimizin hem de ilgili kiþi ve kurum-
larýn bilgisine sunmuþtur. Raporda; kanun tasarýsýnda yer
alan ve iþgal edilmiþ Hazine arazilerinin yapý sahiplerine
satýlmasýný öngören düzenlemenin �imar affý� getirdiði sap-
tamasýndan hareketle, geçmiþten günümüze �imar
af�larýnýn nasýl ortaya çýktýðý, ne tür sonuçlar doðurduðu
belirtilerek, �imar af�larý ile tasarý arasýnda iliþki kurularak

deðerlendirmeler yapýlmýþtýr. Birinci derece doðal sit alan-
larýn yapýlaþmaya açýlmasýna karþý çýkýþýnýn gerekçeleri de
detaylandýrýlmýþtýr.

TBMM�nde Tasarýnýn Görüþüldüðü Komisyonlara
Aktif Olarak Katýldýk

Çalýþma Grubu tarafýndan konuya iliþkin raporun hazýr-
lanmasýnýn ardýndan söz konusu rapor, TBMM�nin ilgili
komisyonlarýnda yer alan üyelere, tüm komisyonlarýn
Baþkanlarýna ve partilerin Grup Baþkanvekillerine
iletilmiþtir. Ayrýca Anýlan Kanun Tasarýsýnýn görüþüldüðü
Çevre Komisyonu ve Bayýndýrlýk Komisyonu görüþmeler-
ine, gerek Plan ve Bütçe Komisyonu gerekse de Plan ve
Bütçe alt komisyonu görüþmelerine Çalýþma Grubuna Üye
Odalarýn temsilcileri ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri
katýlarak  kanun tasarýsýnýn hem geneline hem de tasarýda
yer alan düzenlemelere iliþkin görüþleri ve önerilerimizi
ilgilere aktarmýþlardýr. 

Meclis komisyon toplantýlarýnda, hazine arazilerinin
devlete kaynak yaratmak maksadýyla satýlmasýnýn, kent-
lerin geleceði açýsýndan yaratacaðý olumsuzluklarý vurgu-
landý, özellikle iþgal edilmiþ hazine arazilerinin ciddi bir
etüt ve inceleme süreci yapýlmadan satýlmasýnýn baþta
afetler konusu olmak üzere pek çok açýdan þehircilik ve
planlama ilkelerine aykýrý olduðu belirtildi. Mutlak yapý
yasaðý getirilmesi gereken yerlerde bulunan toplu yapýlaþ-
malarýn yapý sahiplerine satýlmasý halinde hem o kente hem
de tüm topluma geri dönüþü mümkün olmayacak zararlar
verileceði gerçeðinin altý çizildi. Ayrýca hali hazýrda boþ
bulunan hazine arazilerinin; önemli kentsel projelerin
gerçekleþtirilmesi, kamusal hizmetlerin sunulabilmesi, ucuz
konut ve benzeri toplumsal amaçlý yatýrýmlarýn yapýla-
bilmesi, acil durumlarda gereksinim duyulan kimi kentsel
kullanýmlarýn gerçekleþtirilmesi (çadýr kentler, geçici konut
alanlarý gibi) için çok önemli planlama araçlarý olduðunu
vurgulayarak, kamunun elinde bulunan arazi stoðunun eri-
tilmesi durumunda kentin geliþiminden ve planlamadan
sorumlu olan kiþi ve kurumlarýn önemli bir uygulama
aracýnýn ortadan kaldýrýlmýþ olacaðýný belirtildi. 

Komisyon toplantýlarýnda ayrýca, birinci derece doðal sit
alanlarýnýn, ekolojik deðerler ve bitki örtüsü açýlarýndan
doðal, üstün ve özgün nitelikleri olan yerler olduðunu,
buralarýn korunmasýnda ve herkesin yararlanmasý için açýk
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Ýmar Affý ! Yine...
Hükümet tarafýndan TBMM�ne sunulan �Çeþitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlýðýnýn Teþkilat ve

Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamede Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun
Tasarýsý� na karþý sekreteryasý Þehir Plancýlarý Odasý tarafýndan yürütülmekte olan 

TMMOB Kentleþme Çalýþma Grubu tarafýndan bir dizi çalýþma yapýldý.
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alanlar olarak kalmasýnda kamu yararýnýn bulunduðu belir-
tildi. Ayrýca, ülkemizde kaçak yapýlaþmanýn denetlene-
memesi sorunundan bahisle doðal sit alanlarýnda deðil %3,
binde bir oranýnda bile yapýlaþma hakký getirilmesi halinde
buralarda yaratýlacak fiili durumlarla, söz konusu oranýn
%10�larýn üzerine çýkabileceðinden ve ileride buralar için
de imar affý getirilmesi baskýsýnýn TBMM gündemine gele-
ceðinden endiþe duyduðumuz belirtildi.

Meclis komisyonlarýnda kanun tasarýsýnýn görüþülmekte
olduðu sýrada Ankara�da gerçekleþtirilen ve Ulusal Deprem
Konseyi tarafýndan düzenlenen çalýþtayda da kanun
tasarýsýnda yer alan ve �imar affý� niteliðinde olan düzen-

lemeleri aktarýp, çalýþtay raporunda �imar affý�nýn deprem
güvenliði açýsýndan yarattýðý olumsuzluklarýnýn yer almasý
gereði Birliðimiz temsilcileri tarafýndan vurgulandý. 

Söz konusu Kanun Tasarýsý, 19 Temmuz 2003 tarihli ve
25173 sayýlý Resmi Gazete�de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþ
bulunuyor. Kanun tasarýsýnýn TBMM Genel Kurulu�nda
görüþülmesi sýrasýnda birinci derece doðal sit alanlarýna
yapýlaþma getiren hükümler tasarýdan çýkarýldý ancak bu
durum hükümetin söz konusu düzenlemelerde geri adým
atmasý anlamýna gelmiyor. Birinci Derece Doðal Sit
Alanlarýnda yapýlaþma izni verilmesinin baþka düzenlemel-
erle yeniden meclis gündemine geleceði beklenmektedir.

BÝRLÝK HABERLERÝ 
VE TMMOB 
ÖRGÜTLÜLÜÐÜNDEKÝ YERÝ

2001 Yýlýnda gerçekleþtirilen Mühendislik ve Mimarlýk
Haftasý etkinlikleri çerçevesinde gerçekleþtirilen "Birlik
Haberlerinin TMMOB Örgütlülüðüne Etkileri Paneli"nde
yer alan konuþmalarýn, "Geçmiþten Geleceðe TMMOB
Karikatür Sergisi"nde yer alan karikatürlerin ve 1-65
sayýlar arasý Birlik Haberlerine emeðe geçen yayýn kadr

olarýnýn listesinin yer aldýðý
kitap vefatýnýn 9. yýlýnda
andýðýmýz Teoman Öztürk
anýsýna bastýrýldý.

"Geçmiþten Geleceðe
TMMOB Karikatür
Sergisi"nde ise 1-65 sayýlar
arasý Birlik Haberlerinde
yer alan sektörel ve siyasi
haberlerde kullanýlan
karikatürlerden yapýlan bir
derleme okuyuculara
sunuluyor.

YAYINL AR-YAYINL AR-YAYINL AR-YAYINL AR

DEPREM
BROÞÜRÜ

17 Aðustos Marmara
depreminin yýldönümünde,
halký bilgilendirmek, olan-

larý unutturmamak, önlem-
ler konusunda bilinçlenme
saðlamak amacýyla yapýlan

etkinliklerde daðýtýlmak
üzere Ankara Ýl

Koordinasyon Kurulu
tarafýndan bir deprem

broþürü yayýnlandý.
Broþürde depremin oluþu-

mundan Türkiyedeki önemli depremlere, deprem sýrasýn-
daki davranýþlara deðin bir dizi pratik bilgi yer almakta.

ÖLÇÜ
TMMOB Ýstanbul Ýl Koordinasyon Kurulu tarafýndan

hazýrlanýp, bastýrýlan �Mühendislikte, Mimarlýkta ve
Planlamada ÖLÇÜ� dergisinin yeni sayýsý çýktý. Dosya
konusu olarak 17 Aðustos depreminin seçildiði dergideÝs-
tanbul�da olasý bir deprem ve master Planýyla ilgili
makaleler de bulunmakta.
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Bugün burada kamuoyu ile paylaþmak istediðimiz konu
yýllardýr, Türkiye'nin temel sorunlarý arasýnda yer alan
eðitim sorunudur.

Eðitim bir ülkede yaþayan insanlarýn pozitif yönde
deðiþim sürecinin planlanmasýdýr, Milli Eðitim Bakanlýðý bu
planlanan sürecinin sorumlusudur.

Bizler bu ülkede yaþayan insanlar-yurttaþlar olarak, insan
olmanýn bir gereði olarak pozitif bilimlerden, sosyal bilim-
lerden, çaðdaþ standartlarda nitelikli bir eðitimi hak
ettiðimizi düþünüyoruz.

21. yüzyýlýn hýzlý deðiþim sürecine ayak uydurabilecek
kamu yararýný gözeten bir eðitim programýnýn Türkiye'de
yeniden üretilmesi gerektiðine inanýyoruz,

Bu nedenle örgütümüz Eðitim Sen'in ürettiði eðitim poli-
tikalarýný destekliyoruz. Milli Eðitim Bakanlýðý�nýn
örgütümüzü dikkate almadan yapacaðý her faaliyet tartýþ-
malý olur. Kaldý ki, demokrasinin gereði yetkili sendikaya
Milli Eðitim Bakaný�nýn küsmeye hakký yoktur.

Çünkü tartýþma konusu geleceðimiz diye ifade edilen
milyonlarca öðrencinin geleceðidir,

Sayýn bakan en kýsa sürede sendikamýzla birlikte eðitimin
sorunlarýný çözmenin yollarýný aramalýdýr.

Tartýþma konusu ticari bir konu deðildir, kar-zarar hesabý
yapýlabilecek bir konu deðildir. Bu nedenle, eðitimin
özelleþtirilmesi konusuna bakýþýmýz sadece eðitimi özel sek-
tör mü yoksa devlet mi yapsýn tartýþmasýna sýðmaz.

Kimin hangi amaçla yaptýðý da önemlidir.

Devletin yýllardýr yürüttüðü eðitim politikalarý yanlýþtýr.

Bu yanlýþ politikalar laik eðitime gölge düþürmüþtür. Din
eðitimde istismar edilen konularýn baþýnda gelmiþtir.

Türkiye'de 353 tane özel ilköðretim okulu vardýr.

Bunlarýn büyük bölümü sadece öðrencilerin sýrtýndan
para kazanmak düþüncesiyle açýlmamýþtýr.

Bunlarýn büyük bir bölümü toplumun geleceðini kendi
düþünceleri doðrultusunda ipotek altýna almak isteyen
çevreler tarafýndan açýlmýþtýr.

Bu çevrelerin, öðrencilerimizin geleceðini, yaþam biçimi-
ni çaðdýþý düþünceleriyle nereye sürüklendiðini biliyor
musunuz?

Bunlar biliniyor,

Þu andaki özel okullar ve vakýf okullarýn hangi amaçlar-
la ve neden kurulduðu konusunda kaygýlarýmýz var.

Bu kaygýlarýmýz, AKP Hükümeti döneminde daha da
artmýþtýr. 10 bin öðrencinin özel okullarda okutulacaðý,
halka ve çocuklara çok önemli bir olanak gibi sunuluyor.

Devlet okulunda okuyan öðrenciler aþaðýlanýyor. Siz nite-
likli eðitim hak etmediniz deniyor.

10 bin öðrencinin hangi okullara yerleþtirileceði planýna
baktýðýmýz zaman yukarýdaki kaygýlarýmýz bir kat daha
artýyor.

Yargýnýn bu konuda verdiði karar baþbakaný çok rahatsýz
etti Acaba neden?

Özel Okullarýn para kazanamayacaðýna mý üzülüyor?
Yoksa, Onbin   Öðrenci   kendi   siyasal-çaðdýþý
düþüncelerinin   esiri   yapamadýðý   için   mi üzülüyor?

Burada uyarýyoruz.

Yurttaþlarýn çocuklarýnýn geleceklerine sahip
çýkýyoruz. Yýllardýr, ýrkçý-asimilasyoncu, gerici
eðitime karþý çýktýk.

Þimdi de; AKP'nin halk çocuklarý arasýnda-
ki ayrýmýna ümmetçi-tarikatçý-gerici güçlerin
Türkiye�deki eðitim sektöründe güçlenmesine
ve buna destek olunmasýna karþý çaðdaþ
demokratik bilimsel eðitimden yana olan bizler
sonuna kadar mücadele edeceðiz.

Özel Okullar Hakkýnda Kaygýlarýmýz Var
KESK Genel Baþkaný Sami Evren, TMMOB, TTB ve bir çok demokratik kitle örgütünün de destek verdiði

basýn açýklamasýnda �Özel Okullara 10 bin Yoksul Öðrenci Yerleþtirilmesi� 
projesine iliþkin ortak görüþü, 25.07.2003 tarihinde, Eðitim-Sen Genel Merkezi'nde açýkladý.
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15-16 Haziranlarý yaratan Türkiye Ýþçi Sýnýfýnýn
yeni iþ yasasý ile haklarý geri alýnmaya çalýþýlmaktadýr. 

Hepimizin çok iyi bildiði gibi, yasa;

Ýþçileri týpký bir makina parçasý gibi alýnýp satýlan bir
meta haline getirmektedir;

Ýþ güvencesini sýnýrlandýrmaktadýr; 

Ýþverenleri kýdem tazminatý ödemekten kurtarmak-
ta, toplu iþten çýkarmayý kolaylaþtýrmaktadýr;

Mücadelesi 117 yýl önce baþlayan ve bize 1
Mayýs�larý armaðan eden 8 saatlik iþgünü ve hafta
sonu tatili hakkýný ortadan kaldýrmaktadýr; 

Özetle, hepimizin defalarca belirttiði gibi, bu yasa
bir kölelik yasasýdýr.

Bu yasa, 24 Ocak kararlarý ve 12 Eylül darbesi ile
uygulamasý hýzlandýrýlan yeni liberal politikalarýn en
önemli halkalarýndan birisidir. Uluslararasý tekelci
sermayenin istekleri doðrultusunda yapýlan yüzlerce
düzenlemenin bir parçasýdýr. 

Bu düzenlemelerle, topluma ait bütün varlýklar ve

kaynaklar, fabrikalarýmýz, enerji tesisle-rimiz, maden-
lerimiz, ormanlarýmýz, tarým alanlarýmýz, sit alanlarý
adýný verdiðimiz doðal, tarihsel ve kültürel servetler-
imiz, hatta okullarýmýz serma-yeye peþkeþ çekilmekte,
emekçilerin kazanýlmýþ haklarý ellerinden alýnmak
istenmekte, ülkemiz sermayenin sýnýrsýz, kuralsýz ve
vahþi egemenliðine terk edilmek istenmektedir.

Ama biliyoruz ki yasalar deðiþir. Türkiye iþçi
sýnýfýnýn, diðer emekçi sýnýflarla birlikte bu bu yasalarý
deðiþtirecek, bu saldýrýlarý püskürtecek ve emekten
yana politikalarý ha-yata geçirecek bir iktidarý yarata-
cak gücü vardýr.

Sizlerin 18 Temmuz'dan beri yürüttüðünüz grev bu
sürecin önemli bir parçasýdýr. 

Mühendisler ve mimarlar olarak bu mücadelede en
içten dayanýþma duygularýmýzla ve gücümüzle sizlerin
yanýnýzda olduðumuzu yineliyor, grevdeki
arkadaþlarýmýzý ve ailelerini en derin sevgi ve
saygýlarýmýzla selamlýyoruz.

Kaya Güvenç

TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný

Polkima Ýþçileri Grevde!!!

Ýzmir Torbalý�da bulunan Polkima Polyester iþçileri grevde. Toplu sözleþme görüþmelerinin
týkanmasý üzerine alýnan grev kararýný iþveren lokavt ilan ederek etkisizleþtirmeyi denedi.
Ancak 9 Temmuz�da alýnan lokavt kararýna raðmen iþçiler 18 Temmuz�da greve baþladýlar. 

TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, 8 Aðustos 2003 tarihinde, 
iþçilerin örgütlü bulunduðu Birleþik Metal Ýþ Sendikasý
Ýzmir Þube Baþkanlýðý�na bir destek mesajý gönderdi.

DÝSK Birleþik Metal Ýþ Sendikasý Ýzmir Þube Baþ kanlýðý'na
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4688sayýlý Kamu Görevlileri
Sendikalarý Kanunu gereðince
hükümet ve kamu çalýþanlarý

sendikalarý arasýndaki toplu görüþmeler 15 Aðustos 2003
günü baþladý. Kamu Emekçileri Sendikalarý
Konfederasyonu (KESK) hükümetin somut bir öneri sun-
mamasýndan kaynaklý olarak görüþme masasýndan çek-
ilmiþtir. KESK Genel Baþkaný Sami Evren, KESK�in yetkili
konfederasyon olarak toplu görüþmede taraf olduðunu
fakat hükümetin herhangi bir önerme yapmayarak emekçi-
leri oyaladýðýný belirtmiþ ve tüm emekçileri 23 Aðustos�ta
Kýzýlay�da yapýlacak eyleme davet etmiþtir.

Toplu görüþmeler sýrasýnda KESK Güvenpark�ta bir
enformasyon merkezi kurarak, çeþitli eylemler ve etkinlik-
ler düzenlemiþtir. TMMOB yöneticileri bu süreçte kamu
emekçilerini yanlýz býrakmamýþtýr, TMMOB Yönetim
Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, 21 Aðustos 2003 günü DÝSK
Baþkaný Süleyman Çelebi ve TTB 2. Baþkaný Metin
Bakkalcý ile birlikte, kamu emekçilerini Güvenpark�ta
ziyaret etmiþ, kamu emekçilerinin haklý ve meþru mücade-
lesini desteklediðini bildirmiþtir. Ayný gün akþamý TMMOB
ve Odalarýn yöneticileri ve Ankara Ýl Koordinasyon Kurulu
organizasyonuyla þube yöneticilerimizin de katýlýmýyla
TMMOB pankartý altýnda kitlesel bir ziyaretle Kamu
Emekçilerine destek vermiþtir.

23 Aðustos�ta KESK�in �Ýnsanca Yaþam için Demokratik
Bir Türkiye� yürüyüþü Ankara�da sona ermiþtir. Emniyet
güçleri yurdun dörtbir tarafýndan gelen kamu emekçilerini
Ankara�ya sokmamak için elinden geleni yapmýþ, fakat
KESK�in kararlý tutumu sayesinde basýn açýklamasý
Kýzýlay�da yapýlmýþtýr.

Eylem sonrasý hükümet KESK�i yeniden toplu görüþme
masasýna davet etmiþtir. Yapýlan dördüncü toplantýda
KESK ve Kamu-Sen ile hükümet arasýnda bir uzlaþma

saðlanamamýþtýr. Bunun üzerine konu akademisyenlerden
oluþan Uzlaþtýrma Kurulu�na intikal etmiþtir.

Kamu çalýþanlarý mücadelelerine çeþitli eylem ve etkin-
liklerle devam etmektedirler.

TMMOB,  kamu çalýþanlarýnýn toplu sözleþmeli, grevli
sendika talebini baþtan beri desteklemektedir. 2004 yýlý
toplu görüþme sürecinde de kamu çalýþanlarýnýn mücade-
lesinin yanýnda yer almýþ ve almaktadýr.

KESK tarafýndan görüþmeler süresince yapýlan �Ýnsanca
Yaþam için Demokratik Bir Türkiye� yürüyüþüne gerek
ÝKK'lar gerek de TMMOB ve baðlý odalar destek verdi. Bu
süreçte DÝSK ve TTB ile birlikte KESK'in taleplerini ve
mücadelesini desteklemek amacýyla çeþitli açýklamalar ve
etkinlikler yapýldý.

23 Aðustos günü �Ýnsanca Yaþam için Demokratik Bir
Türkiye� yürüyüþünün sonunda Ankara'da yapýlan kitlesel
basýn açýklamasýna TMMOB pankartýyla kitlesel katýlým
saðlanmýþtýr. Emniyet güçlerinin tüm engelleme çalýþ-
malarýna raðmen Kýzýlay'da gerçekleþtirilen basýn açýkla-
masý sonrasýnda, Baþbakan'ýn ve Baþbakan Yardýmcýsýnýn
eylemin içeriði ve kamu çalýþanlarý mücadelesi hakkýnda
yaptýklarý karalama kampanyasýna ise yine DÝSK, TMMOB
ve TTB olarak yanýt verilmiþ, KESK yürüttüðü mücadelede
yanlýz býrakýlmamýþtýr.

Kamu Emekçisi Hakkýný Arýyor!
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Bütün ülke aðustos ayý süresince grevsiz ve
toplusözleþmesiz bir yasayý sahiplenen AKP ikti-
darý ile kamu emekçilerinin toplu görüþmesine

tanýklýk etmektedir. Hükümet tüm konularda olduðu gibi
bu konuda ideolojik bir tercihte bulunarak, hiçbir somut
öneri getirmemekte, sürekli devletin baþka organlarýnýn
gelecek aylarda
yapacaðý çalýþmalarý
iþaret etmektedir.

D e m o k r a s i y e
inanma ve demokrat
olma konusunda
siyasi iktidarin
takiyeciliði bir kere
daha ortaya çýk-
mýþtýr. Daha iyi bir
yaþam ve
demokratik bir
Türkiye isteyen
kamu emekçilerine
"nereye dökülür-
seniz, dökülün"
diyen takiyeci
anlayýþ onbinlerce
kamu emekçisinin
Kýzýlay'a dökülmesi karþýsýnda paniklemiþ, ne yapacaðýný
þaþýrarak Ankara'yý adeta ablukaya almýþtýr. Bunca estirilen
terör havasý yetmezmiþ gibi Baþbakan tamamen baþka bir
amaçla bulunduðu Karabük'te adeta bir laf yetiþme telaþýna
düþerek kamuoyunu manipüle etme gayretine girmiþtir.
KESK tarafýndan gerçekleþtirilen Ankara buluþmasýna
iliþkin gerek Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn, gerekse de
Baþbakan Yardýmcýsý Mehmet Ali Þahin'in tavýr ve yak-
laþýmlarýný kýnýyoruz. DÝSK, TMMOB ve TTB olarak
hükümet yetkililerine aþaðýdaki görüþlerimizi iletiyoruz.

"Demokratlýðýn ispatlanacaðý yer Avrupa Birliði kapýlarý
deðil, Kýzýlay Meydaný ve Kamu Emekçileri ile oturduðunuz
toplu sözleþme masasýdýr. Baþkalarýnýn demokratlýðýný
ölçmek yerine kendi demokratik yaklaþýmýnýzý ortaya
koyup kamu emekçilerinin taleplerine karþýlýk verin. Aksi
taktirde takiyyeci durumuna düþersiniz. Demokratlýk

sadece kendi Baþbakanlýðýný saðlamak üzere anayasa
deðiþtirmek deðil, ülkedeki çoðunluðun mutluluðu için bir
dizi düzenlemeleri zaman geçirmeksizin gerçekleþtirmektir.

Bütün yürütülen bu eylemliliklerin ideolojik olmasý ise
bir gerçekliktir. Hükümetin nasýl kendi iktarýnýný gerçek-
leþtirirken savunduðu bir ideolojisi varsa, kamu emekçi-

lerininde sokaklarda
savunduðu bir ideoloji
vardýr. Bu ideoloji
ülkedeki çoðunluðun,
çalýþanlarýn, yok-
sullarýn, iþsizlerin,
köylülerin ve emekçi-
lerin ideolojisidir.

Türkiye'nin önünü
týkayanlar sizlersiniz.
Kamuda iyileþtirme
çalýþmalarý yerine
kamuda kadrolaþmayý
öne çýkaran, kamu
hizmetlerini kendi yan-
daþlarýnýza peþkeþ çek-
meye çalýþan, yok-
sullarýn adýný kulla-
narak tarikat þirket-

lerinize kamu kaynaklarýný aktarmaya çalýþanlar olarak
sizler bu yaklaþýmýnýzla ülkeye demokrasi, barýþ ve huzur
getiremezsiniz.

Bu hükümet de yaptýðý icraatlarla, siyasi tercihleriyle,
önceki hükümetten farklý olmadýðýný kanýtlamýþtýr. Bu ikti-
darýn da kýblesi IMF'dir. Bu iktidar da emeðe, emekçiye,
yoksula, ezilene düþmanca bir tavýr içersindedir.

Buradan bir kez daha sesleniyoruz, kamu emekçileri ve
diðer demokrasi güçleri yürüttükleri mücadele boyunca bir
çok hükümetin gidiþine tanýklýk etmiþtir. Bundan sonraki
süreç IMF'ci AKP iktidarýna karþý demokrasi ve emek güç-
lerinin Kýzýlay'da baþlattýklarý mücadeleyi ülkenin her
yanýnda alanlarda yaygýnlaþtýrmasýna tanýklýk edecektir. 

DÝSK - TMMOB - TTB 

Kamu Emekçilerinin Haklý Taleplerini Ve
Mücadelesini Destekliyoruz!

Ankara'da KESK tarafýndan gerçekleþtirilen buluþmada, Baþbakan'ýn konuþmasý ile baþlayan
emniyet güçlerinin tavrý ile devam eden gerginlikler sonucu eylem 10 saat sürdü. Bu eylemlilik-

te takýndýðý tavýr nedeniyle DÝSK, TMMOB ve TTB ortak bir bildiri yayýnlayarak iktidarý kýnadý. 
24 Aðustos 2003 günü Güvenpark�ta yapýlan basýn toplantýsýnda, 
açýklamayý üç örgüt adýna TTB II. Baþkaný Metin Bakkalcý yaptý.
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Soru Önergelerine �Kaçamak� Yanýtlar

GATS ile ilgili yürüttüðümüz çalýþmalar çerçevesinde, CHP
Adana Milletvekili Prof. Dr.  Nevin Gaye Erbatur tarafýndan
Baþbakan Recep Tayip Erdoðan'a yöneltilen �Soru Önergesi�
ce-vaplandý. Soru önergesi, Ocak 2000 tarihînde baþlatýlan
müzakere turu kapsamýnda ülkemizin baþlangýç teklifini içeren
taahhüt listesi ile Madde II muafiyetleri listesinin Dünya
Ticaret Örgütüne bildirilmesinin hemen öncesinde,  28
Temmuz 2003 tarihinde ce-vaplandý. 

Taahhüt listesi ile Madde II muafiyetleri listesi DTÖ'ne
sunuldu.

Hazine Müþteþarlýðý tarafýndan 14 Aðustos 2003 tarihli
Birliðimize gönderilen yazýda, ülkemiz baþlangýç teklifini içeren
taahhüt listesi ile Madde II muafiyetleri listesi ilave deðiþiklik-
ler yapýlarak yeniden hazýrlandýðý ve 05 Aðustos 2003 tarihinde
Dünya Ticaret Örgütü'ne bildirildiði belirtilmektedir.

Odalarýmýza Birliðimiz tarafýndan iletilen baþlangýç teklifinin
önyazýsýnda Hazine Müþteþarlýðý, �ülkemizin hizmet sektörler-
ine iliþkin baþlangýç teklifi; yatay taahhütler, hukuk hizmetleri,
bilgisayar ve ilgili hizmetler, madenciliðe iliþkin hizmetler,
telekomünikasyon hizmetleri, müteahhitlik ve ilgili mühendis-
lik hizmetleri, eðitim hizmetleri, mali hizmetler (bankacýlýk, sig-
ortacýlýk ve sermaye piyasalarý), turizm ve seyahat ile ilgili
hizmetler, deniz taþýmacýlýðý hizmetleri ve hava taþýmacýlýðý
hizmetlerinde yapýlan deðiþiklikleri içerdiðini� belirtmektedir.
Birliðimiz nezdinde listeler üzerinde yapýlan ilk incelemelerde,
genel olarak mühendislik ve mimarlýk alanlarýnýn müzak-
erelerin baþlangýcýndan bu yana iktidarlar tarafýndan
sürdürülen �hiç bir koþul ve kýsýt koymadan� diðer ülkelere açýl-
masý yaklaþýmýnýn sürdürüldüðü görülmüþtür. Bu çerçevede öne
sürülen tek koþul bu alanda etkinlikte bulunacak mühendis ve
mimarlarýn Birliðimize geçici üyelik yapmasý olmuþtur.  Listeler
üzerinde incelemeler tamamlandýðýnda bir bilgi notu oluþtu-
rarak kiþi ve kurumlara gönderilecektir.

Soru Önergesi Cevaplandý:
CHP Adana Milletvekili Prof. Dr. Nevin Gaye Erbatur

tarafýndan yöneltilen soru önergesi 5 sorudan oluþuyordu.Bu
sorular içersinden doðrudan mühendislik ve mimarlýk alaný ile
ilgili olan soruyu ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan adýna
Devlet Bakaný Kürþat Tüzmen tarafýndan verilen cevabý sunuy-

oruz. Soru önergesinin ve cevabýnýn tam metnine
Odalarýmýzdan ve TMMOB web sayfalarýndan  ulaþabilirsiniz.

Soru
GATS II. Tur müzakereleri çerçevesinde sürdürülen ikili

resmi görüþmeler sýrasýnda eðitim, saðlýk, ulaþým, enerji, çevre
hizmetleri, mimarlýk ve mühendislik hizmetleri ticareti
konusunda hangi ülke-ler talepte bulunmuþ ve hangi ülkeler-
den talebimiz olmuþtur? Söz konusu taleplerimizin ne kadarý
kabul görmüþ ve ülke olarak ne oranda ticari hedeflere ulaþýla-
bilmiþtir? Bu kapsamda, "Mimarlýk Hizmetleri", "Mühendislik
Hizmetleri", "Müteahhitlik ve Ýlgili Mühendislik Hizmetleri",
"Bilgisayar Hizmetleri", "Çevre Hizmetleri", "Kentsel Planlama
ve Peyzaj Hizmetleri", "Test ve Analiz Hizmetleri"nin hizmet
sunumuna açýlmasý ülkemizden talep edilmiþ midir? Bu
çerçevede yapýlan veya yapýlacak revizyonlar ne-lerdir?

Cevap
a) 2000 yýlýnda baþlayan hizmet ticaretine iliþkin müzakere

süreci içerisinde gerçekleþtirilen ikili görüþmelerde eðitim,
saðlýk, ulaþtýrma, enerji, çevre ile mimarlýk ve mühendislik
hizmetlerinde ülke-mizce talepte bulunulan üye ülkelere ve söz
konusu sektörlere iliþkin olarak ülkemizden talepte bulunan
üye ülkelere iliþkin bilgiler aþaðýda sunulmaktadýr.

- Eðitim hizmetlerinde, ülkemizce Tunus ve Malezya'dan
talepte bulunulmuþtur. Söz konusu sektörle ilgili olarak ise
ülkemizden, Ürdün, Çin Halk Cumhuriyeti, Norveç ve
Amerika Birleþik Devletleri talepte bulunmuþtur.

- Saðlýk hizmetlerinde, ülkemizce Hindistan'dan talepte
bulunulmuþtur. Bu hizmet sektöründe Ürdün ve Çin Halk
Cumhuriyeti ülkemizden talepleri mevcuttur.

- Ulaþtýrma hizmetleri baþlýðý altýnda ülkemizce kara taþý-
macýlýðý hizmetlerine iliþkin olarak Mýsýr, Tunus, Norveç ve
Pakistan'dan; deniz taþýmacýlýðý hizmetlerine iliþkin olarak
Ürdün ve Pakistan'dan; hava taþýmacýlýðý hizmetlerine iliþkin
olarak ise Mýsýr, Çin Halk Cumhuriyeti, Ýsviçre, Güney Kore,
Tunus, Ürdün, Pakistan, Kýrgýz Cumhuriyeti, Malezya, Norveç
ve Hindistan'dan talepte bulunulmuþtur.

Ülkemizden ise kara taþýmacýlýðý hizmetlerine iliþkin olarak
Ýsviçre ve Norveç; deniz taþýmacýlýðý hizmetlerine iliþkin olarak
Ürdün, Hindistan, Panama, Güney Kore, Japonya ve Norveç;
hava taþýmacýlýðý hizmetlerine iliþkin olarak Ýsviçre ve Güney
Kore talepte bulunmuþlardýr.

- Enerji hizmetleri kapsamýnda ülkemizin madenciliðe iliþkin
hizmetlerde Tunus ve Pakistan'dan talepleri olmuþtur. Ülkemiz-
den ise Kanada petrol ve doðal gazla ilgili hizmetlerde, Ýsviçre
nükleer sektör dýþýndaki tüm enerji hizmetlerinde, Norveç

Daha önceki sayýlarýmýzda duyurduðumuz gibi, TMMOB kimi konularda milletvekillerimiz ile
birlikte çalýþarak soru önergelerininin verilmesini önermektedir. Yürütülen çalýþmalarýn sonu-
cu olarak �Ýç Tehditler� ve �GATS� konularýnda milletvekillerimiz tarafýndan soru önergeleri

verilmiþtir. Bu sayýda bu önergelere verilen cevaplarý sizlere sunuyoruz.

GATS sürecinde
mühendislik mimarlýk

alanlarýmýzla ilgili 
talepler sunuldu.
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genel olarak enerji hizmetlerinde, ABD madenciliðe iliþkin
hizmetlerin kapsamýnýn geniþletilmesi ile elektrik Ýletimi ve
daðýtýmý hizmetleriyle ilgili taleplerde bulunmuþlardýr.

Çevre hizmetlerine iliþkin olarak ülkemizin Pakistan, Tunus,
Mýsýr ve Malezya'dan talepleri olmuþtur. Söz konusu sektörün
kapsamýný geniþleterek listemize yansýtmamýz yönünde, ülkem-
izden Ýsviçre, Norveç ve ABD talepte bulunmuþlardýr.

- Mimarlýk ve mühendislik hizmetlerinde ülkemiz tarafýndan;
Pakistan, Tunus, Mýsýr, Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti, Ýsviçre,
Ürdün ve Malezya'dan talepte bulunulmuþtur. Söz konusu sek-
töre iliþkin olarak ise ülkemizden; Tunus (entegre mühendislik
hizmetleri, þehir planlamasý ve peyzaj mimarisi hizmetleri),
Ürdün (mühendislik ve mimarlýk hizmetleri, þehir planlamasý
ve peyzaj mimarisi hizmetleri), Kanada (entegre mühendislik
hizmetleri), Malezya (mühendislik ve mimarlýk hizmetleri),
Mýsýr (entegre mühendislik hizmetleri, þehir planlamasý ve
peyzaj mimarisi hizmetleri), Ýsviçre (mühendislik ve mimarlýk
hizmetleri, entegre mühendislik hizmetleri, þehir planlamasý ve
peyzaj mimarisi hizmetleri), Japonya (entegre mühendislik
hizmetleri, þehir planlamasý ve peyzaj mimarisi hizmetleri),
Norveç (entegre mühendislik hizmetleri), ABD (mühendislik
ve mimarlýk hizmetleri) talepte bulunmuþlardýr.

22 Temmuz 2003 tarihi itibariyle ülkemizin talepte bulunduðu
oniki ülkeden dördü (Ýsviçre, Norveç, Tayvan, Güney Kore)
baþlangýç tekliflerini içeren taahhüt listelerini DTÖ
Yazmanlýðýna sunmuþlardýr.

Söz konusu dört ülkenin listelerinin taleplerimiz kapsamýnda
incelenmesi sonucunda; kara taþýmacýlýðý hizmetleri alanýndaki
taleplerimizi Norveç'in kýsmen karþýladýðý, hava taþýmacýlýðý
hizmetlerine iliþkin olarak taleplerimizin Norveç tarafýndan
karþýlanmadýðý Ýsviçre ve Güney Kore tarafýndan karþýlandýðý,
mühendislik ve mimarlýk hizmetleri çerçevesindeki taleplerim-
izin ise Ýsviçre tarafýndan karþýlandýðý ancak Tayvan tarafýndan
karþýlanmadýðý tespit edilmiþtir.

Üye ülkelerin 31 Mart 2003 tarihi itibariyle DTÖ
Yazmanlýðýna sunmaya baþladýklarý teklifler baþlangýç niteliði
taþýmakta ve þartlý olarak sunulmaktadýr. Ülkeler diðer üye
ülkelerin hizmet ticaretine iliþkin müzakerelerdeki ve Doha
Kalkýnma Gündemi kapsamýnda devam eden diðer ticaret
müzakerelerindeki tutumlarýný da göz önünde bulundurarak,
söz konusu listeye yeni eklenen konularda deðiþiklik veya
düzenleme yapma hakkýný, içinde bulunduðumuz müzakere
sürecinin tamamlanmasý için öngörülen 1 Ocak 2005 tarihine
kadar saklý tutmaktadýrlar. Bu nedenle, "tek taahhüt
prensibi"ne göre devam etmekte olan müzakerelerde, ülkemizin
ticari hedeflerine ulaþýp ulaþmadýðýnýn saðlýklý olarak deðer-
lendirilebilmesi için müzakerelerin bitiþ tarihi olarak öngörülen
1 Ocak 2005 tarihini beklemek gerekmektedir.

b) Hizmet ticareti müzakereleri kapsamýnda ülkemizden
"Mimarlýk hizmetleri", "Mühendislik hizmetleri", "Müteahhitlik
ve ilgili mühendislik hizmetleri", "Bilgisayar hizmetleri", "Çevre
hizmetleri", "Kentsel planlama ve peyzaj hizmetleri" ile "Test ve
analiz hizmetleri" alanýnda talepte bulunan üye ülkelerin isim-
leri aþaðýda sunulmaktadýr.

Mimarlýk hizmetleri: Ürdün, Malezya, Ýsviçre ve ABD.

Mühendislik hizmetleri: Tunus, Ürdün, Kanada, Malezya,
Mýsýr, Ýsviçre, Japonya, Norveç ve ABD.

Müteahhitlik ve ilgili mühendislik hizmetleri: Tunus, Ürdün,
Malezya, Japonya ve ABD.

Bilgisayar hizmetleri: Tunus, Ürdün, Hindistan, Mýsýr, Ýsviçre,
Tayvan, Japonya, Norveç ve ABD.

Çevre hizmetleri: Ýsviçre, Norveç ve ABD 
Þehir planlamasý ve Peyzaj mimarisi hizmetleri: Tunus, Ürdün,

Mýsýr, Ýsviçre ve Japonya.
Test ve analiz hizmetleri: Ürdün, Kanada, Ýsviçre, Norveç ve

ABD 
Söz konusu sektörlerle ilgili olarak ülkemizin hizmet sektörler-

ine iliþkin baþlangýç teklifini içeren taahhüt listesine sadece,
"Müteahhitlik ve ilgili mühendislik hizmetleri" kýsmýna 4734
sayýlý "Kamu Ýhale Kanunu" ile getirilen deðiþiklikler yansýtýlmýþ
ve "Bilgisayar hizmetleri"nde ise "Müþteri personelinin eðitimi"
baþlýklý bîr alt sektör, açýklayýcý mahiyette bir dipnot ile eklen-
miþtir. Diðer taleplere iliþkin olarak ise, ilgili kurum ve kuru-
luþlarýn görüþleri doðrultusunda, mevcut taahhüt listemizde
herhangi bir deðiþiklik yapýlmamýþtýr.

Bültenimizin bir önceki sayýsýnda, Diyarbakýr Anadolu
Lisesi'nde 20 Mart 2003 tarihinde öðrencilere �iç
tehditler� baþlýklý konunun anlatýlmasý sýrasýnda, siyanürle
altýn aramaya karþý mücadele veren Bergama'lý köylüler ve
köylüleri destekleyen KESK ve TMMOB gibi kuruluþlar
hakkýnda bazý iddialarýn söylendiðini ve bu konunun
TBMM'ne taþýndýðýný ve CHP Denizli Milletvekili Mustafa
Gazalcý'nýn Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik'in yanýtla-
masýný istediði bir soru önergesi verdiðini �Bergamalý
Köylüler 'Ýç Tehdit'miþ� baþlýðýyla haber olarak yayýn-
lamýþtýk.

Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik, sözkonusu soru öner-
gesine verdiði yanýtta; �Diyarbakýr merkez ve ilçelerdeki
orta öðretim kurumlarýnýn ikinci sýnýflarýna devam eden ve
Milli Güvenlik Dersi gören öðrencilere yönelik olarak,
7'nci Kolordu Komutanlýðý'nýn iþbirliði ile �Neden Hedef
Türkiye� konulu konferansýn düzenlenmesi hususunda
Valilik Makamýndan Onay alýndýðý ve bu onaya istinaden
programýn Kolordu Komutanlýðý personelince uygulandýðý�
ný belirtmektedir. 

Milli Eðitim Bakaný'nýn verdiði yanýta baktýðýmýzda,
yanýtlamasý gereken bir çok konuya açýklýk getirmediði
görülmektedir. Bakanýn yanýtýnda, soru önergesinde adý
geçen kiþi ve kurumlar ile ilgili iddialar hakkýnda tek bir
kelimenin olmamasý bunlarýn doðrulandýðý anlamýna mý
gelmektedir?

TMMOB, KESK ve
Bergama Köylüleri 

�Ýç Tehdit� mi??
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Ankara

17 Aðustos Marmara Depremi Yýldönümü dolayýsýyla,
TMMOB Ankara Ýl Koordinasyon Kurulu Ankara Fotoðraf
Sanatçýlarý Derneði (AFSAD) ile birlikte 15-17 Aðustos
2003 tarihleri arasýnda �Film Deðildi Olanlar, DEPREMÝ
UNUTMA, UNUTTURMA� adýyla etkinlikler gerçek-
leþtirdi.

Yüksel Caddesinde yapýlan
etkinlikler, 15 Aðustos 2003 günü,
AFSAD'ýn hazýrladýðý ve 3 gün
boyunca açýk kalan Deprem
Fotoðraflarý Sergisi'nin açýlýþýyla
baþladý. Serginin açýlýþýnda
TMMOB Ankara ÝKK Sekreteri
Kenan Akdemir ve AFSAD
Yönetim Kurulu Üyesi Ceyda
Taþdelen birer konuþma yaptýlar.
Yine ayný gün akþam sinevizyon
gösterimi yapýldý.

16 Aðustos 2003 tarihinde
Yüksel Caddesinde yapýlan basýn
açýklamasýyla süren etkinlikler, 17
Aðustos 2003 günü akþamý yapýlan
sinevizyon gösterimi ile sona erdi.
Etkinlik boyunca, deprem ile ilgili
hazýrlanan bröþürler de halka
daðýtýldý.  

Ayrýca, etkinliklerin bir parçasý
olarak, Ýnþaat Mühendisleri Odasý
Ankara Þubesi tarafýndan organize
edilen �Deprem ve Yapý Denetimi�
Paneli 19 Aðustos 2003 günü Çað-
daþ Sanatlar Merkezi'nde gerçek-
leþtirildi. Sinevizyon gösterimi ve
AFSAD'ýn fotoðraf sergisinin de segilendiði panelin
açýlýþýnda TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç bir konuþma
yaptý.

Ýstanbul

Ýstanbul Ýl Koordinasyon Kurulu tarafýndan Memik
Yapýcý'nýn anýsýna düzenlenen, Marmara Depreminin
Yýldönümünde �Ýstanbul ve Deprem� konulu panel 16

Aðustos 2003 tarihinde Makina Mühendisleri Odasý Ýstan-
bul Þubesi Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirildi.

Ýstanbul ÝKK Sekreteri Münür Aydýn'ýn açýlýþ konuþ-
masýyla baþlayan etkinlikte, Memik Yapýcý'nýn özgeçmiþi,
mücadelesi, afet çalýþmalarý konulu bir sinevizyon gösterimi
yapýldý.

TMMOB Baþkaný Kaya
Güvenç ve II.Baþkaný Oðuz
Gündoðdu'nun da birer konuþma
yaptýðý panel, sunuþlar ve deðer-
lendirmelerin ardýndan yapýlan
Forum ile sona erdi.

Kocaeli

Marmara Depremi dolayýsýyla,
16 Aðustos 2003 tarihinde
Kocaeli Yüksek Öðrenim
Derneði Sosyal Tesislerinde
�TMMOB olarak deðer-
lendirmelerimiz ve önerilerimiz�
konulu basýn toplantýsý gerçek-
leþtirildi.

Ýl Koordinasyon Kurulu
tarafýndan düzenlenen basýn
toplantýsýna TMMOB II.Baþkaný
Oðuz Gündoðdu, TMMOB'ne
baðlý Odalarýn yönetici ve üyeleri
ile demokratik kitle örgütlerinin
temsilcileri katýldý.

TMMOB Kocaeli ÝKK
Sekreteri Serhat Girgin, Ýl
Koordinasyon Kurulu'nun tesbit
ve önerilerini açýkladýktan sonra
TMMOB II.Baþkaný Oðuz

Gündoðdu, depremin 4. yýlýnda TMMOB'nin görüþ ve
deðerlendirmelerini aktardý.

Ayný gün akþam, TV 41 tarafýndan Kocaeli Gazeteciler
Cemiyeti Sosyal Tesislerinde gerçekleþtirilen �17 Aðustos
Depreminin 4.yýlýnda mevcut durum, gelecekteki olasý
depremlere hazýrlýklý mýyýz?� konulu açýk oturuma,
TMMOB II.Baþkaný Oðuz Gündoðdu ve TMMOB Kocaeli
ÝKK Sekreteri Serhat Girgin katýldý.  
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Foto:Gökhan Bulut (AFSAD)

17 Aðustos 1999 - 17 Aðustos 2003

DEPREMÝ UNUTMA UNUTTURMA!!
17 Aðustos Depremi Yýldönümünde TMMOB Ýl Koordinasyon Kurullarý 

tarafýndan çeþitli etkinlikler gerçekleþtirildi.  
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01 Temmuz 2003 

4Baþbakanlýk Ýnsan Haklarý Danýþma Kurulu�nda oluþtu-
rulan ve Sekreteryalýðý TMMOB tarafýndan yürütülen
Ekonomik ve Sosyal Haklar Çalýþma Grubu toplantýsý,
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesii Alaeddin Aras baþkan-
lýðýnda DÝSK, TTB, HAK-ÝÞ, TÝSK temsilcilerinin katýlýmý
ile yapýldý.

4TMMOB Genel Sekreteri M.Fikret Özbilgin, Maliye
Bakanlýðý Gelirler Genel Müdür Yardýmcýsý Recep Býyýk ile
bir görüþme yaparak TMMOB ve baðlý Odalarýnýn asgari
ücret belirlemesi konusunun TMMOB Yasasý�nda yer almasý
için yapýlmasý gerekli yasa deðiþikliði konusunda hazýrlanan
öneriyi yazýlý olarak sundu.

02 Temmuz 2003 

42 Temmuz Emek, Barýþ Demokrasi, Kardeþlik,
Baðýmsýzlýk, Laik, Ýnsan Haklarý ve Özgürlükler için 10.yýl
mitingine TMMOB pankartý altýnda katýlým saðlandý.

4Tarým-Orkam-Sen Yönetim Kurulu Birliðimizi ziyaret
etti. Ormanlarla ilgili Anayasa deðiþikliklerinin görüþüldüðü
toplantýya TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç
katýldý.

03 Temmuz 2003 

4Emek Platformu Teknik Komite toplantýsýna TMMOB
Danýþmaný E.Serdar Karaduman katýldý.

4Yapý Denetiminin Yeniden Düzenlenmesi için TMMOB
tarafýndan Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý�na  ve Odalara
gönderilen Yapý Denetiminin Yeniden Düzenlenmesi için
öneriler ve bu konuda yapýlacak çalýþmalarýn görüþülmesi
amacýyla yapýlan toplantýya, TMMOB Yönetim Kurulu
Baþkaný Kaya Güvenç, TMMOB Sayman Üye A.Betül Uyar,
TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri H. Ali Ulusoy,  M.Remzi
Sönmez, Teknik Görevli Ayþegül Bildirici Elektrik
Mühendisleri Odasý, Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odasý, Ýç Mimarlar Odasý, Ýnþaat Mühendisleri Odasý,
Jeofizik Mühendisleri Odasý, Jeoloji Mühendisleri Odasý,
Makine Mühendisleri Odasý, Mimarlar Odasý, Peyzaj
Mimarlarý Odasý temsilcileri katýldý.

04 Temmuz 2003 

4Ulusal Bor Araþtýrma Enstitüsü Yönetim Kurulu�na
TMMOB�ni temsilen katýlacak üyenin sahip olmasý gereken
niteliklerinin ve üyeliði süresince uygulanmasý gereken çalýþ-
ma yönteminin belirlenmesi konusunda taslak hazýrlamak
üzere gerçekleþtirilen toplantýya TMMOB  Yürütme Kurulu

Üyesi Alaeddin Aras, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kiper
ve Jeofizik Mühendisleri Odasý,  Kimya Mühendisleri Odasý,
Maden Mühendisleri Odasý, Metalurji Mühendisleri Odasý
temsilcileri katýldý.

05 Temmuz 2003 

4Aralarýnda, akademisyen, yazar, siyasi parti ve
demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin de bulunduðu
33 kiþiden oluþan 'Çaðrýcýlar Kurulu'nun düzenlediði
"Türkiye'de Demokratikleþme ve Kürt Sorununun Çözümü"
konferansýna TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya
Güvenç katýldý.

06 Temmuz 2003 

4Abant�a yapýlan Internet Üst Kurulu Arama
Konferansý�na TMMOB�ni temsilen Üst Kurul Üyesi  Önder
Özdemir katýldý.

07 Temmuz 2003 

4Baþbakanlýk Ýnsan Haklarý Danýþma Kurulu�nda oluþtu-
rulan ve Sekreteryalýðý TMMOB tarafýndan yürütülen
Ekonomik ve Sosyal Haklar Çalýþma Grubu toplantýsý,
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras baþkan-
lýðýnda DÝSK, TTB, HAK-ÝÞ, TÝSK temsilcilerinin katýlýmý
ile yapýldý.

08 Temmuz 2003 

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

4Ulusal Bor Araþtýrma Enstitüsü Yönetim Kurulu�na
TMMOB�ni temsilen katýlacak üyenin sahip olmasý gereken
niteliklerinin ve üyeliði süresince uyulmasý gereken çalýþma
yönteminin belirlenmesi konusunda oluþturulan Çalýþma
Grubu toplantýsýna TMMOB Yürütme Kurulu Üyeleri
Alaeddin Aras, Necmi Ergin, Jeofizik Mühendisleri Odasý,
Kimya Mühendisleri Odasý ve Metalurji Mühendisleri Odasý
temsilcileri katýldý.

11 Temmuz 2003

41973-1980 yýllarý arasýnda TMMOB�nin Baþkanlýðýný
yapan mühendis-mimar hareketinin toplumcu bir çizgiye
sahip olmasýnda önder ve yiðit kiþiliði ile hep ön saflarda yer
alan Teoman Öztürk�ün 9 ölüm yýldönümü nedeniyle iki
anma etkinliði düzenlendi. Anma etkinliklerinin ilki
Teoman Öztür�ün Karþýyaka Mezarlýðý�ndaki mezarý baþýnda
saat 12.30�da yaklaþýk 100 kiþinin katýlýmýyla yapýldý
Buradaki anma töreninde  TMMOB Yönetim Kurulu

TMMOB GÜNCESÝ
1 Temmuz - 31 Aðustos 2003
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Baþkaný Kaya Güvenç ve TMMOB Baþkanlarýndan Yavuz
Önen birer konuþma yaptý.  Ýkinci anma etkinliði akþam
saatlerinde Konur Sokak�taki Mimarlar Odasý Merkez Binasý
önünde gerçekleþtirildi. ÝKK Sekreteri Kenan Akdemir�in
açýlýþ konuþmasýndan sonra sýrasýyla Makine Mühendisleri
Odasý üyesi Oðuz Türkyýlmaz, TMMOB  Baþkanlarýndan
Yavuz Önen ve TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Baþkaný
Kaya Güvenç birer konuþma yaptýlar. Haydar Ünal ve
Mehmet Özer�in þiirleriyle katýldýðý anma etkinliðinde, Tolga
Çandar ve Gülay Akgün türkülerini Teoman Öztürk için
seslendirdiler. TMMOB Danýþmaný Serdar Karaduman
tarafýndan sunulan ve bini aþkýn kiþinin katýldýðý etkinlikte,
Teoman Öztürk ile ilgili sinevizyon gösterimi yapýldý.  

4Tüm-Bel-Sen tarafýndan düzenlenen Yerel
Yönetimlerin Yeniden Yapýlandýrýlmasý Sempozyumuna
TMMOB Saymaný A.Betül Uyar ve Sempozyum açýlýþýna
TMMOB Genel Sekreteri M.Fikret Özbilgin katýldý.

4TMMOB Yönetim Kurulu toplantýsý yapýldý

14 Temmuz 2003 

4Baþbakanlýk Ýnsan Haklarý Danýþma Kurulu 4. toplan-
týsýna TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras
katýldý.

16 Temmuz 2003 

4Kaçak elektrik kullananlara karþý yürüttüðü mücadele
nedeniyle kiralýk katillerce katledilen Hasan Balýkçý�nýn
Þanlýurfa Aðýr Ceza Mahkemesinde yapýlan ikinci duruþ-
masýna ve konu ile ilgili yapýlan basýn toplantýsýna TMMOB
Saymaný A.Betül Uyar ve Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin
Yeþil  katýldý.

4Ankara ÝKK�nýn Ýnþaat Mühendisleri Odasý�nda düzen-
lediði katlý kavþaklarla ilgili basýn toplantýsýna TMMOB
Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç, Danýþman Serdar
Karaduman katýldý.

4Emek Platformu Teknik Komite Toplantýsýna TMMOB
Danýþmaný Serdar Karaduman katýldý.

17 Temmuz 2003 

4Kamu Ýhale Kanunu ile ilgili olarak CHP milletvekil-
leriyle yapýlan toplantýya TMMOB Saymaný A.Betül Uyar,
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý�ndan Fahri Özten,
Ýnþaat Mühendisleri Odasý�ndan Züber Akgöl, Kemal
Türkaslan, Alpaslan Çulcuoðlu, Mimarlar Odasý�ndan Bilal
Yakut, Þehir Plancýlarý Odasý�ndan Nevzat Uðurel katýldýlar.

4Ýnsan Haklarý Derneði�nin kuruluþunun 17.yýlý
nedeniyle düzenlenen resepsiyona TMMOB Saymaný
A.Betül Uyar ve Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras
katýldý.

18 Temmuz 2003 

4Yaþamýn her döneminde kamu yararýný savunan, emek-
ten, barýþtan, demokrasiden yana mücadelenin ön saflarýnda
yer alan ve elektrik kaçaklarýna karþý mücadelesi nedeniyle
18 Ekim 2002 tarihinde hain bir saldýrýya uðrayarak
yaþamýný yitiren Elektrik Mühendisi Hasan Balýkçý anýsýna
Ýzmir Konak Belediyesi tarafýndan düzenlenen bir parka
adýnýn verilmesi ve �Elektrik Mühendisi Hasan Balýkçý
Parký�nýn açýlýþýna TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya
Güvenç katýldý.

21 Temmuz 2003

4TBMM�ne sevk edilen 01.01.2003 tarihinde yürürlüðe
giren 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ile 4735 sayýlý Kamu
Ýhale Sözleþmeleri Kanunu�nda deðiþiklikler öngören �Bazý
Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý�
ile ilgili olarak Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý,
Ýnþaat Mühendisleri Odasý, Jeofizik Mühendisleri Odasý,
Peyzaj Mimarlarý Odasý ve Þehir Plancýlarý Odalarýmýzýn
temsilcilerinin katýlýmý ile toplantý yapýldý. Toplantýya
TMMOB Saymaný A.Betül Uyar, Yönetim Kurulu Üyesi
M.Remzi Sönmez ve Teknik Görevli Ayþegül Bildirici
katýldý.

23 Temmuz 2003 

4Kamu Ýhale Kanunu ile ilgili CHP milletvekilleriyle
yapýlan toplantýya TMMOB Saymaný A.Betül Uyar,
Yönetim Kurulu Üyeleri H.Ali Ulusoy, M.Remzi Sönmez,
Teknik Görevli Ayþegül Bildirici, Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odasý�ndan Hüseyin Ülkü, Ýnþaat
Mühendisleri Odasý�ndan Kemal Türkaslan, Alpaslan Çul-
cuoðlu katýldý. Hazýrlanan TMMOB görüþü yazýlý ve sözlü
olarak Milletvekillerine iletildi.

24 Temmuz 2003 

4Pir Sultan Abdal Kültür Derneði  tarafýndan Yüksel
Caddesinde düzenlenen basýn açýklamasýna Genel Sekreter
Yardýmcýsý Hakan Genç katýldý.

4Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan hazýr-
lanan Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanun
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Uygulama Yönetmeliði ile ilgili olarak Çalýþma Grubu
toplantýsý yapýldý. Toplantýya TMMOB Genel Sekreteri
M.Fikret Özbilgin katýldý

4Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý tarafýndan hazýrlýk
çalýþmalarý sürdürülen �Sývýlaþtýrýlmýþ Petrol Gazlarý (LPG)
Piyasasý Kanunu Tasarýsý� ile ilgili TMMOB Saymaný
A.Betül Uyar�ýn koordinatörlüðünde yapýlan toplantýya,
Çevre Mühendisleri Odasý, Elektrik Mühendisleri Odasý,
Kimya Mühendisleri Odasý, Makine Mühendisleri Odasý ve
Þehir Plancýlarý Odasý temsilcileri katýldý.

4Kamu Ýhale Kanunu ile ilgili olarak TBMM Bayýndýrlýk,
Ýmar, Ulaþtýrma ve Turizm Komisyonu toplantýsýna
Birliðimizi temsilen TMMOB Saymaný A.Betül Uyar, Harita
ve Kadastro Mühendisleri Odasý Baþkaný Hüseyin Ülkü ve
Ýnþaat Mühendisleri Odasý Ankara Þube Baþkaný  Kemal
Türkaslan katýldý. TMMOB görüþü Komisyona yazýlý ve
sözlü olarak iletildi.

25 Temmuz 2003 

4Eðitimin Özelleþtirilmesi ile ilgili KESK tarafýndan
düzenlenen ve TMMOB�nin de destek verdiði basýn toplan-
týsýna TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Necmi Ergin ve
Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç Teknik Görevliler
Ayþegül Bildirici ve Murat Sümer katýldý.

4Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu adýna hükümetin
ABD askerine yardým ve düzeni saðlama bahanesiyle Irak�a
10.000 asker gönderme giriþimlerine iliþkin olarak Dýþiþleri
Bakanlýðý önünde KESK Baþkaný Sami Evren tarafýndan
yapýlan basýn açýklamasýna TMMOB Genel Sekreteri
M.Fikret Özbilgin, Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç
ve Teknik Görevli Murat Sümer katýldý.

29 Temmuz 2003 

4Elektrik Mühendisleri Odasý Ankara Þubesi tarafýndan
Cihan Kayýket�i anma programý çerçevesinde gerçekleþtir-
ilen mezarlýk ziyaretine TMMOB Danýþmaný Serdar
Karaduman, Teknik Görevli Murat Sümer katýldý.

4Kamu Ýhale Kanunu ile ilgili olarak Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odasý Makine Mühendisleri Odasý, Mimarlar
Odasý ve Þehir Plancýlarý Odalarýmýzýn katýlýmýyla yapýlan
toplantýya TMMOB Saymaný A.Betül Uyar, Yönetim
Kurulu Üyesi H.Ali Ulusoy ve Teknik Görevli Ayþegül
Bildirici katýldý. Toplantýda basýn bildirisi metni üzerine
ortak görüþ oluþturuldu.

30 Temmuz 2003 

4Emek Platformu Teknik Komite toplantýsýna TMMOB
Danýþmaný Serdar Karaduman katýldý.

4TBMM Genel Kurulu�nda görüþülecek olan Kamu Ýhale
Kanunu ile ilgili olarak basýn açýklamasý yapýlarak Kanun
tasarýsýnýn TBMM Genel Kurulundan çekilmesi istendi.

31 Temmuz 2003 

4TMMOB Saymaný A.Betül Uyar Ulusal Kanal TV�nin
canlý yayýn programýna katýlarak Kamu Ýhale Kanunu ve
Yeni Düzenlemeler ile ilgili TMMOB görüþlerini aktardý.

05 Aðustos 2003

4Expochannal TV kanalýnda yayýnlanan Kamu Ýhale
Kanunu ile ilgili programa, TMMOB Saymaný A.Betül Uyar
telefon baðlantýsý ile katýlarak, konu hakkýndaki TMMOB
görüþlerini açýkladý.

06 Aðustos 2003 

4Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Zeki Ergezen�in
Baþkanlýðýnda Afganistan�ýn Yeniden Ýmarý Konulu Yemekli
Toplantýya, TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya
Güvenç, Makine Mühendisleri Odasý Baþkaný Emin
Koramaz, Mimarlar Odasý Baþkaný Yücel Gürsel, Þehir
Plancýlarý Odasý Baþkaný Nevzat Uðurel, Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odasý II.Baþkaný Atilla Karacelebi, Ýnþaat
Mühendisleri Odasý Yazman Üyesi Ahmet Göksoy katýldýlar.

07 Aðustos 2003 

4Expochannal TV kanalýnda Kamu Ýhale Kanunu ve
Yeni Düzenlemeler�in tartýþýldýðý Mercek Altý adlý açýk otu-
ruma TMMOB Saymaný A.Betül Uyar, Elektrik
Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þube Baþkaný Ahmet Tarýk
Uzunkaya ve Makina Mühendisleri Ýstanbul Þube Baþkaný
Üzeyir Uludað katýldýlar. Açýk oturumda TMMOB ortamýn-
da ortaklaþtýrýlan görüþler dile getirildi.

08 Aðustos 2003 

4TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç,
Birleþik Metal-Ýþ Ýzmir Þubesi Baþkanlýðýna, grevdeki
Polkima Ýþçilerine destek içerikli yazýlý bir mesaj gönderdi.

11 Aðustos 2003

4TMMOB Onikinci Dönem (20.04.1965-18.04.1966)
Yönetim Kurulu Baþkanlarýmýzdan Mehmet Müfit Sanan�ýn
vefatý nedeniyle Kocatepe Camii�nde yapýlan cenaze töre-
nine TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç,
Yönetim Kurulu Üyesi M.Remzi Sönmez, Genel Sekreter
M.Fikret Özbilgin, Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç
ve Danýþman Serdar Karaduman katýldý.

13 Aðustos 2003 

4Emek Platformu Teknik Komite toplantýsý�na TMMOB
Danýþmaný E.Serdar Karaduman katýldý.

14 Aðustos 2003 

4Emek Platformu Baþkanlar Kurulu toplantýsýna
TMMOB Danýþmaný E.Serdar Karaduman katýldý.

4KESK�in düzenlemiþ olduðu etkinlik ve eylemlilikler
kapsamýnda Kýzýlay�da �Ýnsanca Yaþam Ýçin Demokratik Bir
Türkiye Çadýrý� kurulmasý etkinliðine TMMOB Yönetim



Aðustos-Eylül 2003 / Sayý 31

20

Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, Saymaný A.Betül Uyar,
Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Daðhan, Genel Sekreteri
M.Fikret Özbilgin, Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç,
Teknik Görevliler Ayþegül Bildirici ve Murat Sümer katýldý.
TMMOB ve Odalarýmýzýn destek ziyaretleri Güvenpark�taki
etkinlik boyunca devam etti.

15 Aðustos 2003

4TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç
Irak�ta Ýþgalin Sona Ermesi ve Irak�a Asker Gönderilmemesi
konusunda Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu sözcüsü
olarak Ýstanbul�da basýn toplantýsý yaparak konuyla ilgili
görüþleri kamuoyuna sundu. Yönetim Kurulu Baþkaný ayný
gün EMEP, TKP ve ÖDP Genel Baþkanlarýný ziyaret ederek,
Irak, yerel yönetimler, özelleþtirmeler ve TBMM�nin günde-
mindeki yasal düzenlemeler konusunda görüþ alýþveriþinde
bulundu.

4Ankara ÝKK tarafýndan, 17 Aðustos depreminin
yýldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamýnda,
Ankara Fotoðraf Sanatçýlarý Derneði (AFSAD) ile ortak
düzenlenen �Deprem Fotoðraflarý� sergisinin açýlýþýna Genel
Sekreter M. Fikret Özbilgin, Genel Sekreter Yardýmcýsý N.
Hakan Genç ve Teknik Görevli Murat Sümer katýldýlar.

16 Aðustos 2003

4TMMOB Yönetim Kurulu toplantýsý yapýldý. 

4Ýstanbul ÝKK tarafýndan, depremin yýldönümü
nedeniyle Memik Yapýcý�nýn anýsýna düzenlenen �Ýstanbul ve
Deprem� etkinliðine TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri
katýldý. Panel açýlýþýnda TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný
Kaya Güvenç ve II. Baþkaný Oðuz Gündoðdu birer konuþma
yaptýlar.

17 Aðustos 2003

4TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Göçebe,
Ýstanbul�da Irak�ta Savaþa Hayýr Koordinasyonu adýna bir
basýn açýklamasý yaparak, hükümetin Irak�a asker gönderme
giriþimlerini eleþtirdi.

18 Aðustos 2003 

4Yapý Denetiminin Yeniden düzenlenmesi için Odalara
gönderilen taslak ile ilgili öneriler ve bu konuda yapýlacak
çalýþmalarý görüþmek üzere TMMOB Yönetim Kurulu
Baþkaný Kaya Güvenç, Sayman Üye A.Betül Uyar, Elektrik
Mühendisleri Odasý, Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odasý, Ýç Mimarlar Odasý, Ýnþaat Mühendisleri Odasý,
Jeofizik Mühendisleri Odasý, Jeoloji Mühendisleri Odasý,
Makina Mühendisleri Odasý,  Mimarlar Odasý, Peyzaj
Mimarlarý Odasý ve Þehir Plancýlarý Odasý temsilcilerinin
katýlýmý ile toplantý yapýldý.

19 Aðustos 2003 

4Ýnþaat Mühendisleri Odasý Ankara Þubesi tarafýndan
düzenlenen Yapý Denetimi konulu panelin açýlýþ bölümüne

katýlan TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, bir
konuþma yaparak konuyla ilgili TMMOB görüþlerini açýk-
ladý. Panele ayrýca TMMOB Saymaný A. Betül Uyar, Genel
Sekreter Yardýmcýsý N. Hakan Genç, Danýþman E. Serdar
Karaduman ve Teknik Görevli Murat Sümer katýldýlar.

21 Aðustos 2003 

4KESK�in Güvenpark�ta sürdürdüðü �Ýnsanca Yaþam için
Demokratik Bir Türkiye� oturma eyleminin sabahki
bölümüne katýlan DÝSK Genel Baþkaný Süleyman Çelebi,
TTB 2. Baþkaný Metin Bakkalcý ve TMMOB Yönetim Kurulu
Baþkaný Kaya Güvenç birer destek konuþmasý yaptýlar. Ayný
günün akþamý TMMOB pankartý altýnda kitlesel katýlým ile
destek ziyareti yapýldý. TMMOB Saymaný A.Betül Uyar�ýn
konuþma yaptýðý ziyarete TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri
Kadir Daðhan ve Sýtký Erduran, Genel Sekreteri M.Fikret
Özbilgin, Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç, Danýþman
E. Serdar Karaduman, Teknik Görevli Murat Sümer,
Odalarýmýzýn Baþkanlarý, yöneticileri  ve Ankara ÝKK
Sekreteri  katýldý. 

22 Aðustos 2003 

4KESK�in Güvenpark�ta sürdürdüðü �Ýnsanca Yaþam için
Demokratik Bir Türkiye� oturma eylemine TMMOB Genel
Sekreteri M.Fikret Özbilgin, Genel Sekreter Yardýmcýsý
Hakan Genç ve Teknik Görevli Murat Sümer destek
ziyaretinde bulundular.

23 Aðustos 2003 

KESK'in Ýzmir ve Diyarbakýr'dan baþlattýðý Ankara
yürüyüþünün ardýndan Ankara'da düzenlemiþ olduðu
�Ýnsanca Yaþam için Demokratik Türkiye� mitingine
TMMOB pankartý altýnda kitlesel katýlým saðlandý.

24 Aðustos 2003 

4KESK tarafýndan gerçekleþtirilen �Ýnsanca Yaþam için
Demokratik Türkiye� mitingine yönelik Baþbakan Tayyip
Erdoðan ve Baþbakan Yardýmcýsý Mehmet Ali Þahin�in tavýr
ve yaklaþýmlarýnýn kýnandýðý DÝSK, TMMOB ve TTB
tarafýndan Güvenpark�ta bir Basýn Açýklamasý yapýldý.TTB
2. Baþkaný Metin Bakkalcý tarafýndan yapýlan açýklamaya,
TMMOB Saymaný A.Betül Uyar, Genel Sekreter M.Fikret
Özbilgin, Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç,
Danýþman E.Serdar Karaduman ve Teknik Görevli Murat
Sümer katýldý. 

25 Aðustos 2003 

4Yapý Denetimi Kanunu Tasarýsý Taslaðýna iliþkin
odalarýmýzýn görüþlerini ortaklaþtýrmak üzere yapýlan toplan-
týya TMMOB Sayman Üyesi A. Betül Uyar,  Harita ve Kad.
M. O., Jeoloji M. O., Mimarlar O. ve Peyzaj M. O. temsilci-
leri katýldý.
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Adana ÝKK:

- Teoman Öztürk'ün 9. ölüm yýldönümü dolayýsýyla, 11
Temmuz 2003 tarihinde Ýnþaat Mühendisleri Odasý'nda
anma toplantýsý düzenlendi. ÝMO eski þube baþkanlarýndan
Hasan Aksungur'un konuþmacý olarak katýldýðý toplantýda,
Teoman Öztürk ile ilgili sinevizyon gösterimi yapýldý.

- Adana'da �Çamlýca Arsalarý� olarak bilinen ve geçen
dönem Büyükþehir Belediyesi tarafýndan imara açýlan,
ancak Mimarlar Odasý Adana Þubesi tarafýndan açýlan
dava sonucu iptal edilen arsalarýn mahkeme kararlarýna
raðmen Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yeniden imara
açýlmasý nedeniyle 30 Temmuz 2003 tarihinde bir basýn
toplantýsý düzenlendi.

- Þ.Urfa'da katledilen Hasan Balýkçý'nýn 13 Aðustos 2003
tarihinde yapýlan duruþmasýna katýlým saðlandý.

Ankara ÝKK:

- 16 Temmuz 2003 günü Ýnþaat Mühendisleri Odasý'nda
yapýlmasýnýn durdurulmasý istediðimiz katlý kavþaklar için
açýlan dava, ilgili odalarýn þube baþkanlarýnýn katýlýmýyla
düzenlenen bir basýn toplantýsýyla kamu oyuna duyuruldu.

- Marmara
Depremi yýldönümü
dolayýsýyla, 15-17
Aðustos 2003 tarih-
leri arasýnda Yüksel
Caddesinde, Ankara
Fotoðraf Sanatçýlarý
Derneði ile birlikte

Fotoðraf Sergisi, Basýn Açýklamasý ve Sinevizyon
Gösterimlerinin yer aldýðý bir dizi etkinlik gerçekleþtirildi.

- 21 Aðustos 2003 günü, KESK'in �Ýnsanca Yaþam,
Demokratik Bir Türkiye� için Güvenpark'ta gerçek-
leþtirdiði oturma eylemine TMMOB pankartý altýnda kitle-
sel destek ziyareti gerçekleþtirildi. Oturma eylemine katýlan
kamu emekçilerine kumanya daðýtýldý.

- 23 Aðustos 2003 tarihinde KESK'in Kýzýlay'da düzen-
lediði basýn açýklamasýna TMMOB pankartý altýnda kitlesel
katýlým saðlandý.

- Ankara Savaþ Karþýtý Platform�un Abdi Ýpekçi Parkýnda
düzenlediði 1 Eylül Dünya Barýþ Günü Mitingine TMMOB
pankartý altýnda kitlesel katýlým saðlandý.

- 3 Eylül 2003 günü, Ankara Savaþ Karþýtý Platform'un,
NATO Müttefik Kuvvetler Baþkomutaný James Jones'un
Irak'a asker gönderilmesini görüþmek üzere Türkiye'ye

geliþini protesto etmek için  Güvenpark'ta gerçekleþtirdiði
basýn açýklamasýna katýlýndý.

- 4 Eylül 2003 günü þubelerimizin dava açtýðý katlý
kavþaklarýn durumu ile ilgili bir basýn toplantýsý düzen-
lenerek. Büyükþehir Belediyesinin söz konusu kavþaklarýn
yapýmýný durdurmasýyla ilgili kamu oyuna bilgi verildi.

Ýstanbul ÝKK:

- 16 Aðustos 2003 günü, Makina Mühendisleri Odasý
Ýstanbul Þubesi Toplantý Salonunda,  Memik Yapýcý anýsýna
�Ýstanbul ve Deprem� konulu panel düzenlendi.

Kocaeli ÝKK:

- 16 Aðustos 2003 tarihinde, Marmara Depreminin

yýldönümü dolayýsýyla Kocaeli Yüksek Öðrenim
Derneði'nin Sosyal Tesislerinde �TMMOB olarak deðer-
lendirmelerimiz, önerilerimiz� konulu basýn toplantýsý
düzenlendi. 

Mersin ÝKK:

- 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ve 4735 sayýlý Kamu
Ýhale Sözleþmeleri Kanunu deðiþiklikleri ile ilgili olarak
Odalarýmýzýn deðerlendirmelerini içeren basýn toplantýsý 12
Aðustos 2003 tarihinde Oda baþkanlarý ve Oda temsilci-
lerinin katýlýmý ile yapýldý.

Van ÝKK:

- 11 Aðustos 2003 tarihinde TMMOB Van ÝKK Sekreteri
ÝHD Van Þubesi'ni ziyaret etti.

- 15 Aðustos 2003 tarihinde eskiden TMMOB
Diyarbakýr ÝKK Sekreterliði�ni de yapmýþ olan Hatip
Dicle'nin Ankara 1 No'lu DGM'de görülen duruþmasýna
TMMOB Van ÝKK Sekreteri katýldý.

- 21 Aðustos 2003 tarihinde KESK tarafýndan düzenle-
nen basýn açýklamasýna destek verildi.

- 28 Aðustos 2003 tarihinde TMMOB Van ÝKK Sekreteri
ve Oda temsilcilerinden oluþan bir heyetle DEHAP Van Ýl
Baþkanlýðý ziyaret edildi. 

Ýl Koordinasyon Kurullarý Güncesi

16.08.2003 - Kocaeli
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ETKÝNLÝK ADI TARÝHÝ YER DÜZENLEYEN ODA
Ýþ Makinalarý Sempozyumu ve Sergisi 2003 06 - 07 Eylül 2003 Ýstanbul Makina Mühendisleri Odasý
Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliði X.
Ulusal Kongresi

17-21 Eylül 2003 Ýstanbul Elektrik Mühendisleri Odasý

II. Doðalgaz ve Enerji Yönetimi Kongre ve Sergisi 18-20 Eylül 2003 Gaziantep Makina Mühendisleri Odasý
Uluslararasý XV. Yapý ve Yaþam Kongresi ve Fuarý 18-21 Eylül 2003 Bursa Mimarlar Odasý
Stratigrafi-Paleontoloji Çalýþtayý 19-21 Eylül 2003 Isparta Jeoloji Mühendisleri Odasý

Deprem, Kentleþme, Yerel Yönetimler Sempozyumu 23-25 Eylül 2003
Adýyaman

Elazýð-Tunceli Jeoloji Mühendisleri Odasý

Makina Tasarýmý ve Ýmalat Teknolojisi Kongresi 26-27 Eylül 2003 Konya Makina Mühendisleri Odasý
IV. Ulaþým Trafik Kongresi ve Sergisi 26-27 Eylül 2003 Ankara Makina Mühendisleri Odasý
5. Ulusal Beton Kongresi 01-03 Ekim 2003 Ýstanbul Ýnþaat Mühendisleri Odasý
V. Ulusal Çevre Mühendisliði Kongresi 01- 04 Ekim 2003 Ankara Çevre Mühendisleri Odasý
Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý
Sempozyumu ve Sergisi 03-04 Ekim 2003 Kayseri Makina Mühendisleri Odasý

Otomasyon Sempozyumu 02-03 Ekim 2003 Manisa Elektrik Mühendisleri Odasý
3. Gýda Mühendisliði Kongresi 02-04 Ekim 2003 Ankara Gýda Mühendisleri Odasý
Aydýnlatma Sempozyumu 08-10 Ekim 2003 Diyarbakýr Elektrik Mühendisleri Odasý 
VI. Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongresi ve Sergisi 08-10 Ekim 2003 Ýzmir Makina Mühendisleri Odasý
Ýletiþim Teknolojileri II. Ulusal Sempozyum ve Fuarý 08-12 Ekim 2003 Ankara Elektrik Mühendisleri Odasý
V. Ulusal Ölçümbilim Kongresi 09-10 Ekim 2003 Eskiþehir Makina Mühendisleri Odasý
II.Uluslararasý Tahribatsýz Muayene Sempozyumu
ve Sergisi

09-11 Ekim 2003 Ýstanbul Metalurji Mühendisleri Odasý

Ýletim Teknolojileri Kongresi ve Sergisi 15-18 Ekim 2003 Ýstanbul Makina Mühendisleri Odasý
II. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý Sempozyumu ve
Fuarý, YEKSEM'2003

15-18 Ekim 2003 Ýzmir Elektrik Mühendisleri Odasý

10. Yýl Sempozyumu 15-18 Ekim 2003 Mersin Jeoloji Mühendisleri Odasý
Bakým Teknolojileri Kongresi ve Sergisi 16-19 Ekim 2003 Denizli Makina Mühendisleri Odasý
TMMOB Ulaþtýrma Politikalarý Kongresi 16-17 Ekim 2003 Ankara Ýnþaat Mühendisleri Odasý
VIII. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu 17-18 Ekim 2003 Bursa Makina Mühendisleri Odasý
III. Gap ve Sanayi Kongresi 18-19 Ekim 2003 Diyarbakýr Makina Mühendisleri Odasý
15. Türkiye Jeofizik Kurultayý ve Sergisi 21-24 Ekim 2003 Ýzmir Jeofizik Mühendisleri Odasý
II. Demirçelik Sempozyumu 22-24 Ekim 2003 Zonguldak Makina Mühendisleri Odasý
Doðu Karadeniz Bölgesi�nin Jeolojisi ve Maden
Potansiyeli Sempozyumu 22-25 Ekim 2003 Trabzon Jeoloji Mühendisleri Odasý

I. Ulusal Yazýlým Sempozyumu 23-25 Ekim 2003 Ýzmir Elektrik Mühendisleri Odasý
Rüzgar ve Güneþ Enerjisi Sempozyumu 23-25 Ekim 2003 Adana Elektrik Mühendisleri Odasý
Kaynak Teknolojisi IV. Ulusal Kongresi 24-25 Ekim 2003 Kocaeli Makina Mühendisleri Odasý
8 Kasým Dünya Þehircilik Günü 27. Kolokyumu 06-08 Kasým 2003 Mersin Þehir Plancýlarý Odasý
V. Makina Mühendisliði ve Eðitimi Sempozyumu 07-08 Kasým 2003 Ýstanbul Makina Mühendisleri Odasý

3. Ulusal Kýrmataþ Sempozyumu 03-04 Aralýk 2003 Ýstanbul
Maden Mühendisleri Odasý 
Jeoloji Mühendisleri Odasý

III. Uluslararasý Ambalaj Kongre ve Sergisi 03-06 Aralýk 2003 Ýzmir Kimya Mühendisleri Odasý
Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendisliði
Sempozyum ve Fuarý, ELEKO'2003

03-07 Aralýk 2003 Bursa Elektrik Mühendisleri Odasý

III. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi 04-07 Aralýk 2003 Ýzmir Makina Mühendisleri Odasý
TMMOB IV. Enerji Sempozyumu 10-12 Aralýk 2003 Ankara Elektrik Mühendisleri Odasý
Mimarlýk ve Eðitim Kurultayý 10-12 Aralýk 2003 Ýstanbul Mimarlar Odasý
Deprem-Toplum-Felsefe Çalýþtayý 11-12 Aralýk 2003 Ankara Jeoloji Mühendisleri Odasý
IV. Endüstri Ýþletme Mühendisliði Kurultayý 12-13 Aralýk 2003 Denizli Makina Mühendisleri Odasý
MERSEM 2003 Türkiye IV. Mermer Sempozyumu 18-19 Aralýk 2003 Afyon Maden Mühendisleri Odasý
TMMOB Sanayi Kongresi 19-20 Aralýk 2003 Ankara Makina Mühendisleri Odasý
Ýstanbul�un Jeolojisi Sempozyumu 20-21 Aralýk 2003 Ýstanbul Jeoloji Mühendisleri Odasý
TMMOB Konut Kurultayý 22-24 Aralýk 2003 Ankara Mimarlar Odasý
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3.Duruþmaya, Antalya'da yakalanan
azmettirici Zeki Akkoyun getirilmedi

Hasan Balýkçý davasýnýn üçüncü duruþmasý 16 Temmuz
2003 tarihinde Þ.Urfa'da yapýldý. TMMOB Sayman üyesi
A.Betül Uyar, Yürütmr kurulu üyesi Hüseyin Yeþil Elektrik
Mühendisleri Odasý Baþkaný Cengiz Göltaþ, Makina
Mühendisleri Odasý Sayman üyesi Ahmet Eniþ, Enerji
Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikasý Genel
Sekreteri Hüseyin Demirton, CHP Adana Milletvekili
Kemal Sað'ýnda aralarýnda bulunduðu yaklaþýk 100 kiþi
duruþma öncesi sloganlarla Adliye'ye yürüdü. Duruþma
öncesi bir açýklama yapan Elektrik Mühendisleri Odasý
Baþkaný Cengiz Göltaþ, Balýkçý'nýn, toplum çýkarlarýný
gözettiði için öldürüldüðünü ifade etti. Hasan Balýkçý'nýn
eþi Þengül Balýkçý da �Bu olay; siyaset, bürokrat ve mafya
üçgeninin sonucudur� diye konuþtu. Mahkeme heyeti,
azmettirici olduðu bildirilen Zeki Akkoyun'un dinlenmesi
için duruþmayý 13 Aðustos 2003 tarihine erteledi.
Duruþmaýn ardýndan, katýlýmcý kurum ve kiþiler tarafýndan

Þanlýurfa EMO Temsilciliðinde konuyla ilgili bir basýn
toplantýsý yapýldý

4.Duruþma; Balýkçý davasýna yine erteleme
Hasan Balýkçý davasýna Þ.Urfa'da devam edildi. 13 Aðustos
2003 tarihinde yapýlan duruþmaya azmettirici olduðu iddia
edilen Zeki Akkoyun da getirildi.
Aralarýnda KESK'e baðlý sendikalarýn temsilcileri,
TMMOB'ne baðlý Odalarýn temsilcileri, Hasan Balýkçý'nýn
eþi Þengül Balýkçý ve yakýnlarýnýn da bulunduðu 100'e
yakýn izleyicinin Adliye'ye yürüyüþ yapýlmasýna izin ver-
ilmedi. Duruþma öncesi basýna bir açýklama yapan EMO
Genel Sekreteri Sýtký Çiðdem, TEDAÞ ve Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlýðý'nýn davanýn takipçisi olmasýný istedi. 
Durumada sinirli hareketleri ile dikkat çeken Zeki
Akkoyun, hakim heyetinden uyarý almasýna raðmen izleyi-
ciler ile tartýþmayý sürdürünce duruþmaya ara verilerek
izleyiciler salondan çýkarýldý.
Tutuklu sanýklarýn tutukluluk hallerinin devamýna karar
verilen duruþma, 12 Eylül 2003 tarihine ertelendi.

Hasan Balýkçý Davasý Devam Ediyor...

Hasan Balýkçý Parký açýldý
Hasan Balýkçý'nýn adý Konak Belediyesi tarafýndan bir

parka verildi. Konak Belediyesi'nin Elektrik Mühendisleri
Odasý ile birlikte oluþturduðu �Elektrik Mühendisi Hasan
Balýkçý� Parký 18 Temmuz 2003 tarihinde Yeþilyurt
Kooperatif Evleri 9168/12 Sokakta açýldý. Parkýn açýlýþýnda
yapýlan törene Konak Belediye Baþkaný Erdal Ýzgi,
TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç, Elektrik Mühendisleri
Odasý Baþkaný Cengiz Göltaþ, TMMOB ÝKK Sekreteri
Mehmet Güzel, TMMOB'ne baðlý oda yöneticileri, Hasan
Balýkçý'nýn eþi Þengül Balýkçý ve çevre sakinleri katýldý.

Parkýn açýlýþýnda konuþan EMO Ýzmir Þube Baþkaný
Musa Çeçen, �Bu ülkenin bedbaht insanlarýnýn yaþamýný
ve geleceðini deðiþtirebile-
ceðine inanan, bunun için
yolsuzluklara karþý mücadele
eden onurlu bir insanýn
adýna açýldý bu park� diye
konuþtu. EMO Adana Þube
Baþkaný Ahmet Sarý,
Balýkçý'nýn öldürülüþünün
son 20 yýldýr ülkede yaþanan
karanlýðýn bir sonucu
olduðunu belirtirken, EMO
Baþkaný Cengiz Göltaþ da,
Balýkçý'nýn öldürülmesinin
ardýndan verilen mücade-

lenin temiz toplum özleminin bir simgesi olduðuna dikkat
çekti.

Balýkçý'nýn bir simge haline geldiðini söyleyen TMMOB
Baþkaný Kaya Güvenç, sözlerini þöyle sürdürdü: �Simgeler,
egemen siyasete aykýrý olanlardan çýkar. Egemen siyaset,
elektrik mi lazým, çal kullan diyor. Topluma ait ne varsa
kendi çýkarlarýn için kullanabilirsin; üç kuruþluk maden
için arazideki zeytinlikleri kes diyor. Arazi mi lazým, yak
ormanlarý buralara villa yap diyor. Ýþte Hasan Balýkçý buna
karþý çýktýðý için öldürüldü.�

Hasan Balýkçý'nýn eþi Þengül Balýkçý da yaptýðý konuþma-
da, eþi ile geçirdikleri günleri, onun kiþiliði ve mücadelesi

ile ilgili bilgiler verdi.

Törende son olarak
konuþan Konak Belediye
Baþkaný Erdal Ýzgi, bu parkta
büyüyen her çocuðun
Balýkçý'nýn ilkelerini bilerek
ve onun izinden yürüyerek
büyüyeceðini söyledi.

Parkta genç heykeltýraþ
Cumhur Ata Türk tarafýn-
dan yapýlan Hasan
Balýkçý'nýn kabartma büstü
de yer alýyor.
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