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Ülkemize, Mesleðimize, Geleceðimize Sahip Çýkýyoruz

TÜM ÜYELERÝMÝZÝ 20 EKÝM 2002 PAZAR GÜNÜ ANKARA SIHHIYE ABDÝ ÝPEKÇÝ
PARKINDA GERÇEKLEÞTÝRÝLECEK MÝTÝNGÝMÝZE KATILMAYA ÇAÐIRIYORUZ.

TMMOB Bölge Toplantýlarý Yapýlýyor.
MÜHENDÝS ve MÝMARLAR TÜRKÝYENÝN GELECEÐÝNÝ
TARTIÞIYORLAR.
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TMMOB

37.Dönem
I. DANIÞMA KURULU
TOPLANDI
TMMOB 37. Dönem 1. Danýþma Kurulu 14 Eylül 2002
tarihinde Çankaya Belediyesi Çaðdaþ Sanatlar Merkezi
Salonu'nda gerçekleþtirildi. TMMOB Yönetim Kurulu
Baþakaný Kaya Güvenç toplantýnýn açýlýþýnda yaptýðý
konuþmada özetle aþaðýdaki görüþlerini dile getirdi.
37. Dönem çalýþmalarýna baþlandýktan kýsa bir süre sonra,
Ülkemizin gündemine iki önemli konu birbirine neredeyse
eþzamanlý olarak geldi. Bunlar, Amerika Birleþik Devletlerinin
Iraka müdahalesiyle ilgili geliþmeler ve Türkiyede erken
genel seçimler. Bu iki geliþmenin aslýnda birbirinden çok da
belki ayrý düþünülmemesi gerekir. Nitekim 20 Temmuz günü
Yönetim Kurulu ve Oda Baþkanlarý ve temsilcileriyle yapmýþ
olduðumuz görüþmede bu konuya deðinerek, bölgemizdeki
bu sýcak geliþmelerin bölge halklarýna hiçbir þey getirmeyeceði,
bir yýkýma neden olacaðýný ifade ettik.
2001 Þubat krizi dönemi ve onu izleyen aylarda, TMMOB'nin
de içinde yer aldýðý Emek Platformu düzeyinde krizin bütün
içyüzü ve nedenleri en geniþ þekliyle ortaya koyuldu.
Yurtdýþýndan gelen ve ekonomiden sorumlu olan bir bakanýn
desteði alýnarak Türkiyede her þey iyiye gidiyor sözü
gerçeði yansýtmýyordu., Anýmsayacaksýnýz, Sayýn Baþbakanýn
rahatsýzlýðý nedeniyle borsalarda iniþler-çýkýþlar ve sürekli olarak
bir siyasi belirsizlikten söz edilmesi, aslýnda týkanmakta olan
programýn sonuçlarýydý. Yani yýllardan beri IMF programlarý
Türkiyede hep týkandý; her birisi küçük çaplý, büyük çaplý, en
büyüðü 21 Þubat olmak üzere çeþitli krizlere neden oldu. Bu
yeni uygulanan ve 2004 yýlýna kadar Türkiyeyi bir anlamda
baðlamýþ olan bu yeni IMF paketi ve programý da yine
týkanmaya baþladý.Zaten bu IMF programý ve politikalarý
Türkiyede çalýþanlar açýsýndan zaten bir þey getirmiyordu;
ama ilginçtir ki kendi iddialarýna göre, piyasayý
düzenleyecekleri, Türkiyenin ekonomisini yönlendirecekleri
ve iyileþtirecekleri söylenen programlar, sermeye çevrelerinin
taleplerini dahi karþýlayamaz hale geldi. Bu çerçevede bir erken
seçim kaçýnýlmaz görünüyordu; nitekim bu krizin, bu siyasi
krizin devamý sonunda bir erken seçim kararý alýndý.
Erken seçim kararý, aslýnda Türk Mühendis ve Mimar Odalarý
Birliði açýsýndan belki çok da kötü bir karar deðildi. Çünkü
yine anýmsayacaksýnýz, 1,5 yýl önce TMMOB, yýllardan beri
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söylediði gibi 1970lerden beri söylediðini o günün koþullarýnda
bir kez daha ifade etme zorunda hissetti kendisini ve dedi ki,
Türkiyede artýk sorun, emekten yana bir siyasi iradenin
oluþmasý ve bu siyasi iradenin iktidara taþýnmasý sorunu haline
gelmiþtir. Bu, tabii ki Türkiyede bir erken seçimi gündeme
getiriyordu. Ancak bunu söylerken Türk Mühendis Mimar
Odalarý Birliði, ekliyordu; seçimlerde emekçi sýnýflarý temsil
eden siyasi partilerin eþit ortamlardan yararlanabilecekleri bir
zemin gerekiyordu. Bu zemin için de iki temel koþul vardý:
Siyasi Partiler Kanununun deðiþmesi ve Seçim Kanununun
deðiþmesi. Bu iki konuda ne kadar haklý olduðumuz, son 1-2
aylýk süre içinde bir kez daha ortaya çýktý. Ne oldu; seçimler
denilen, yani bir anlamda siyasi iktidarý yeniden belirleyecek
olan o mekanizma, aslýnda birden bire bir milletvekilliði sorununa
dönüþtü, milletvekili olup olmama sorununa dönüþtü. Partilerin
baþkanlarýnýn parti içi demokrasiyi ne kadar dikkate alýp
almadýklarýný da hep birlikte gözlemleme olanaðýna sahip olduk.
Bir baþka konu, Seçim Kanunu. Seçimler bir anlamda barajý
aþýp aþmama hesaplarýna kilitlenmekle neredeyse eþdeðer
tutuldu. Bütün bu tartýþmalarýn arasýnda, nerede iþsizlerin
sorunlarý? 10 milyon iþsizimiz var, krizden sonra 2 milyondan
fazla iþsiz daha katýldý iþsizler ordusuna. Bunun mühendis ve
mimar kesimine olan etkisini de sizler çok iyi biliyorsunuz, bizler
bunu geçen yýl Temmuz ayýnda yaptýðýmýz mitingde ifade
etmiþtik; 50-60 bine yakýn mühendis ve mimar arkadaþýmýzýn
yine mevcut iþsiz mühendis ve mimarlara katýldýðýný ifade
etmiþtik. Ücretlerde gerilemeler, topraklarýndan ve tarýmdan,
kendi hayatlarýndan bir anlamda sürülmüþ köylüler, kepenk
kapatmak zorunda kalmýþ olan esnaf, yatýrým yapamayan
sanayiciler hepsini beraber düþündüðünüz zaman, bunlarýn
hepsi bu seçim alanýnda þu ana kadar ki geliþmelerde hep geri
planda kaldý. Hiç kimse bunlardan bahsetmiyor, hiç kimse uzun
vadede Türkiyenin nereye gideceðinden söz etmiyor, hiç kimse
nasýl bir yaklaþým getireceði konusunda net bir görüþ ortaya
sürmüyor. Hiç kimse derken, tabii ki Türkiyede demokrasiyi
savunan, Türkiyede sosyal devleti, üretim ekonomisini
savunan, kalkýnmayý benimseyen, Türkiyede barýþýn önemini
vurgulayan partiler tabii ki var, bunlar tabii ki bizler için son
derece önemlidir. Ancak bütünlüðüne baktýðýnýz zaman ve
medyada yer alan o partilere tek tek el attýðýnýz zaman; IMF
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programlarýný ve politikalarýný kimin daha iyi uygulayacaðý,
kimin bu politikalarýn sürdürülebilmesi için, bir anlamda emekçi
sýnýflara bu programlarý benimsetmenin yöntemlerini tartýþýyor.
Uzun yýllardan beri, belki Türk Mühendis ve Mimar Odalarý
Birliðinin kuruluþundan bu yana, TMMOB olsun, odalarýmýz
olsun, tabii ki ülke sorunlarýyla, kendi meslek alanlarýyla ve
uzmanlýklarýyla çok yakýndan ilgilendiler; bu konudaki görüþ
ve düþüncelerini, önerilerini kamuoyuyla ve üyeleriyle
paylaþtýlar. Özellikle 1970lerden sonra Türkiyede
mühendislerin ve mimarlarýn sorunlarýnýn mevcut düzenle
birebir iliþkisini, bu iliþkinin de sonuçlarýný ortaya koymakta ve
bunu yapmaya devam etmekteyiz. Herkesin ya da çok büyük
çoðunluðun IMF politikalarýný savunduðu, IMF politikalarýný
daha iyi uygulamalarýnýn yöntemlerini aradýðý bir ortamda, Türk
Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði, tabii ki Emek Platformu
eksenli bir program etrafýnda barýþý, demokrasiyi savunacak bir
blokun oluþmasý çabalarýna da uzak kalamazdý.
Bugün Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði 37. Dönem
Çalýþma Programýný tartýþacaðýz. Ancak tabii ki bu güncel ve
hepimizi çok yakýndan ilgilendiren, bütün halkýmýzý çok
yakýndan ilgilendiren bu konuda da bazý öncelikli programlar
geliþtirme ihtiyacýný duyacaðýz. Toplantýda da umuyorum ki
bu olay bütün yönleriyle tartýþýlacaktýr.
Burada belirttiðimiz iki noktayý da sizlerle paylaþmak istiyorum.
Bu son dönemdeki gerek uluslararasý planda, bölgemizi çok
yakýndan ilgilendiren bu sýcak geliþmelerle, gerekse IMF
programýnýn bir kez daha týkanmasý nedeniyle Seçim
Kanununun ve Siyasi Partiler Kanununun
demokratikleþtirilmeden, baskýn bir erken seçime gidildiðini
ifade ettikten sonra, böyle bir sürecin tüm sorgulama
olanaklarýmýzý elimizden aldýðýný ifade ediyoruz.
Oysa yýllardýr istikrarsýzlýk ve sürekli kriz politikalarýnýn
kýskacýnda býrakýlan, üretimden koparýlan, emeðiyle
geçinenlerin iþsizlik, açlýk ve sefalet koþullarýna mahkûm
edildiði, dýþa baðýmlý politikalarla ekonomik bunalýmlara ve
aðýr toplumsal çöküntülere sürüklenen ülkemizin tüm bu
sorunlarýn üstesinden gelecek kaynaklarý ve birikimi
olduðu saptamasýndan sonra da þunu ifade ediyoruz:
Bütün bu olumsuzluklara karþýn TMMOB, seçim
ortamýnda siyasi iradenin uluslararasý sermaye yerine,
halka hizmet etmesi yönünde belirmesi ve emekten
yana politikalarý yaþama geçirecek siyasi iradenin
iktidara taþýnmasý konularýnda, kendi uzmanlýk
alanlarýndaki politikalarýyla, baðýmsýzlýk, demokrasi ve
barýþtan yana politika önerileriyle müdahale edecektir.
Bu amaçla Emek Platformu programýnýn güncelleþmesi
ve demokrasi bölümünün kapsamýnýn geniþletilmesi
için çalýþacak, bu programýn ve TMMOBnin uzmanlýk
alanlarýndaki görüþlerinden oluþacak bir deklarasyonu
üyelerimize ve halkýmýza en yaygýn þekilde anlatýlmasý
için olanaklarýný zorlayacaktýr. Bu çerçevede Ýl
Koordinasyon Kurulu düzeyinde örgütlü olduðu
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illerimizde seçimleri, programlarý ve siyasi partileri, adaylarý
sorgulama kampanyalarý düzenleyecek ve kendi görüþlerinin
aktarýlmasý ve hayata geçirilmesini saðlamanýn yollarýný bütün
örgütsel olanaklarýný zorlayarak arayacaktýr.
Bu çerçevede dün toplanan Yönetim Kurulumuzda yaklaþýk
30-40 noktada, ilde ya da ilçede toplantý yapýlmasý yönünde
bir öneri ortaya çýktý ve bunu da en geç 20 Ekim tarihine kadar
bitirilmesi yönünde de bir önerimiz geliþti. 20 Ekim tarihi
itibariyle de, 19 veya 20 Ekim tarihi itibariyle de þayet Danýþma
Kurulunun eðilimi de uygun olursa, Ankarada bütün bu
söylediklerimizi merkezi bir mitingle noktalamaya ve bu süreç
içinde üyelerimizin, halkýmýzýn bazý konularý bilinç düzeyine
çýkarmasýna yardýmcý olmaya çalýþacaðýz.
Türkiye her zaman hakikaten bizler açýsýndan ilginç
gündemlerle karþýmýza çýkýyor. Bu dönemin baþýnda da böyle
bir gündemle karþý karþýya kaldýk. Ben inanýyorum ki, Türk
Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði örgütü, bütün bu geliþen
olaylar ve gündemlere yine kendi geleneksel yaklaþýmlarýyla
yanýt verecektir ve üyelerinin ve emekçi sýnýflarýn en geniþ
anlamýyla halkýmýzýn sorunlarýna da çözümler bulmak
konusunda örgütsel iradesini ve kararlýlýðýný gösterecektir.
Danýþma Kurulunda toplam 29 danýþma kurulu üyesi
konuþma yaparak görüþlerini, eleþtiri ve önerilerini dile
getirdi. Hemen hemen tüm konuþmacýlarýn üzerinde
durduðu baþlýklar aþaðýdaki þekilde özetlenebilir.
1)Çalýþma Programý Taslaðýnýn geliþtirebileceði ancak önemli
olanýn programý uygulama aþamasýnda, TMMOBne baðlý
Odalarýn yaptýðý çalýþmalarýn koordine edilmesinde, güçlerin
birleþtirilmesinde, ortak gücün kamuoyuna ve üyelere mal
edilmesinde eksik kalýndýðý, bu eksikliðin aþýlmasýnda tüm örgüt
birimlerine ve örgüt yöneticilerine büyük görevler düþtüðü,
2)Türkiyenin altýna imza atmýþ olduðu Avrupa Birliði
Anlaþmasýna baðlý olarak meslek alanlarýmýza, mesleki yetki
konularýmýza iliþkin bir dizi mevzuat ve düzenlemenin yapýldýðý,
bu düzenlemelerin, TMMOB ve baðlý birimleri tarafýndan
incelenmesi ve örgütsel hazýrlýklarýn yapýlmasý; AB konusunun
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örgütümüzde çok iyi tartýþýlmasýnýn
gerekliliði, ABnin ülkemize, mesleðimize
ve meslektaþlarýmýza getireceði
olumsuzluklara karþý mücadele etmek için
hazýrlýklý olmanýn gerekliliði,
3)Erken seçime gidilirken, TMMOB ve
TMMOB gibi mesleki demokratik kitle
örgütlerinin, diðer demokratik kitle
örgütlerinin alacaðý tavrýn çok önemli
olduðu, her seçim döneminde olduðu gibi
bu dönemde de medya ve sermayenin gücü
kullanýlarak toplumsal belleðin silinmeye
çalýþýldýðý, yaþananlarýn unutturulmaya
çalýþýldýðý, TMMOBnin kendi alanlarýna
giren konularda toplumun hafýzasýný
yenilemesinin, meslek alanlarýna iliþkin
varolan/yapýlan talaný, sömürüyü halka bir
kez daha anlatmasýnýn bir görev ve sorumluluk olduðu,
TMMOBnin her zaman olduðu gibi seçim sürecinde de Emek
Programýnýn arkasýnda olduðu, ancak Emek Platformu
sürecinde ayný programa birlikte imza atan bazý insanlarýn þu
an durduklarý noktada seçime karþý aldýklarý tavýr ve
yaklaþýmlarýn sorgulanmasý ve deþifre edilmesinin kamuoyuna
karþý bir sorumluluk olduðu, yine TMMOB ve diðer demokratik
kitle örgütlerinin erken seçime karþý aldýðý/alacaðý tavýr ve
yaklaþýmlarýn TMMOB platformlarýnda sorgulanmasýnýn
gerekliliði,

ODA

KATILIM SAYISI

ÇEVRE MÜHENDÝSLERÝ ODASI

4

ELEKTRÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI

17

FÝZÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI

0

GEMÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI

2

GEMÝ M. ÝÞLETME MÜH. ODASI

1

GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI

3

4)Erken seçimle eþzamanlý olarak Türkiye gündemine giren
ABDnin Iraka müdahalesiyle yaþanabilecek olan bir savaþýn
hiç kimseye bir yararý dokunmayacaðý, bu savaþa karþý
durulmasýnýn gerekliliði

HARÝTA VE KAD. MÜH. ODASI

3

ÝÇ MÝMARLAR ODASI

1

ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI

8

ifade edildi.

JEOFÝZÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI

5

Toplantýda söz alan konuþmacýlar, bunlarýn dýþýnda; mesleki
denetim uygulamalarý, yapý denetimi, mesleklerarasý yaþanan
sorunlarý, Ýl Koordinasyon Kurullarýnýn iþleyiþi, mesleki
sorunlarýn aþýlmasýnda odalararasý iletiþimin ve ortak çalýþmanýn
eksikliði, TMMOB örgütlülüðü, öðrencilere yönelik çalýþmalar,
TMMOBnin kuruluþunun 50.yýlý, çalýþma programýna iliþkin
öneriler, Ekim ayýnda yapýlmasý planlanan TMMOB Mitingi,
mevzuata iliþkin sýkýntýlar vb. konulara iliþkin görüþ, eleþtiri ve
önerilerini dile getirdiler.

JEOLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI

0

KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI

12

MADEN MÜHENDÝSLERÝ ODASI

10

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI

58

METALURJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI

9

Danýþma Kurulu TMMOB Baþkanýnýn gündeme getirilen
görüþ ve öneriler konusunda deðerlendirmeleriyle sona erdi.
Danýþma Kurulu'na mazeret bildiren 4 Yönetim Kurulu üyemiz
dýþýnda tüm TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri katýldýlar. Çevre
M.O., Elektrik M.O., Gemi M.O., Gýda M.O., Ýnþaat M.O.,
Jeofizik M.O., Kimya M.O., Makina M.O., Metalurji M.O.,
Peyzaj Mimarlarý O., Þehir Plancýlarý Odamýzýn Baþkanlarýnýn
da katýlým gösterdiði Danýþma Kuruluna Odalar bazýnda
katýlým aþaðýdaki gibidir:

METEOROLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI 2
MÝMARLAR ODASI

10

ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI

2

PETROL MÜHENDÝSLERÝ ODASI

0

PEYZAJ MÝMARLARI ODASI

3

ÞEHÝR PLANCILARI ODASI

11

TEKSTÝL MÜHENDÝSLERÝ ODASI

0

ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI

2

"
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TMMOB BÖLGE TOPLANTILARI DEVAM EDÝYOR.

Mühendis ve Mimarlar Türkiyenin
Geleceðini Tartýþýyorlar

Denizlide
28 Eylül 2002 tarihinde
gerçekleþtirilen
bölge toplantýsýndan
bir görünüm

TMMOB Bölge toplantýlarýný basýna ve kamoyuna 21 Eylül 2002 tarihinde yaptýðýmýz bir basýn
açýklamasý ile duyurduk. Aþaðýda açýklamayý sunuyoruz.
Mühendislerin ve mimarlarýn eðitiminden istihdamýna, meslek
uygulama alanlarýnýn daralmasýndan, ekonomik, demokratik
ve sosyal haklarýna kadar temel sorunlarýnýn, ülkemizin
koþullarýndan ve uygulanan politikalardan kaynaklandýðý
bilinen bir olgudur. Bu nedenle, yýllardýr belirttiðimiz ve Þubat
2001 krizinden sonra daha yoðun bir þekilde vurguladýðýmýz
gibi, sorunlarýn temel çözümü emekten, baðýmsýzlýktan,
demokrasiden ve barýþtan yana bir siyasi iradenin oluþmasý ve
bu iradenin iktidara taþýnmasýndan geçmektedir. Mühendisleri,
mimarlarý ve þehir plancýlarýný ilgilendiren her konuda
çalýþmalarýmýz ve giriþimlerimiz sürdürülmektedir. Önerilerimiz
siyasi iktidara da iletilmekte ancak, önerdiðimiz anlayýþa sahip
bir siyasi iradenin yokluðu çalýþmalarýmýzýn ve giriþimlerimizin
her aþamasýnda engel olarak karþýmýza çýkmaktadýr.
Ülkemiz, Siyasi Partiler ve Seçim Yasalarý demokratikleþtirilmeden, seçimlere katýlanlar için eþit ortamlar saðlanmadan,
baskýn bir erken seçime sürüklenmiþtir. Seçimlere katýlan
partilerin büyük çoðunluðunda, bugün halkýmýzýn iþsizlik,
yoksulluk, temel insan haklarýnýn hayata geçirilmesi, barýþ ve
eþitlik, vb. gibi temel sorunlarýnýn çözümü için gerekli ve yeterli
bir irade bulunmamaktadýr. Tam aksine, bu partiler,
TMMOBnin ve Emek Platformu'nun, krizlerin ve emekçi
sýnýflarýn ve onlarýn bir parçasý olan mühendis ve mimarlarýn,
yaþadýklarý sorunlarýn temel kaynaðý olarak deðerlendirdikleri
dýþa baðýmlý politikalarý, en iyi kendilerinin hayata
geçireceklerini belirtmektedirler. Üretim, sanayileþme,

kalkýnma politikalarýný, sosyal devlet ilkelerini ve demokrasiyi
savunan partiler olmasýna raðmen, IMF politikalarýný savunan
partiler büyük çoðunluðu oluþturmaktadýr.
TMMOB seçimlere, mühendislik ve mimarlýk alanlarýndaki
halktan yana ve uzmanlýðýna dayanan yaklaþýmlarýyla,
baðýmsýzlýktan, demokrasiden, barýþtan ve sosyal devletten yana
politikalarýyla müdahale etme kararlýlýðýný sürdürmektedir.
TMMOB, bu karar çerçevesinde örgüt birimlerimizin yer aldýðý
kýrka yakýn ilde Bölge Toplantýlarý yaparak, hem politikalarýný
üyelerine ve çalýþanlara aktaracak, hem de üyelerinin
görüþleriyle politikalarýný zenginleþtirecektir.
Biliyoruz ve yineliyoruz:
Uluslararasý sermayenin yýllardýr doðrudan ya da IMF ve Dünya
Bankasý vb. örgütler aracýlýðýyla belirlediði politikalarýn kýskacýnda býrakýlarak üretimden koparýlan, ekonomik bunalýmlara
ve aðýr toplumsal çöküntülere sürüklenen ülkemizin, iþsizlik
ve yoksulluk koþullarýna mahkum edilen halkýmýzýn, tüm bu
sorunlarýn üstesinden gelecek kaynaklarý ve birikimi vardýr.
Ama öncelikle, siyasi iradenin uluslararasý sermayeye deðil
halka hizmet etmesi yönünde belirmesi gerekmektedir.
TMMOB bu siyasi iradenin oluþmasý ve iktidara taþýnmasýnda,
siyasi partilerden baðýmsýzlýðýný ve kurumsal özerkliðini
koruyarak, üzerine düþen sorumluluðu yerine getirme
kararlýlýðýndadýr.
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TMMOB BÖLGE TOPLANTILARI DEVAM EDÝYOR
EDÝRNE BÖLGE TOPLANTISI
22 Eylül 2002 Pazar günü saat 14:00'de gerçekleþtirilen bölge
toplantýsýna Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, II. Baþkan
Oðuz Gündoðdu, Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Yeþil ve
Makina Mühendisleri Odasý Baþkaný Emin Koramaz katýldýlar.
Bölge toplantýsý 39 katýlýmcý ile gerçekleþtirildi.
KIRKLARELÝ BÖLGE TOPLANTISI
23 Eylül 2002 Pazartesi günü saat 18:00'de gerçekleþtirilen bölge
toplantýsýna Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, Yürütme
Kurulu Üyesi Hüseyin Yeþil ve Makina Mühendisleri Odasý
Baþkaný Emin Koramaz katýldýlar. Bölge toplantýsý 68 katýlýmcý
ile gerçekleþtirildi.
ÝZMÝR BÖLGE TOPLANTISI
25 Eylül 2002 Çarþamba günü saat 18:30'de gerçekleþtirilen
bölge toplantýsýna Yönetim Kurulu Sayman Üyesi A. Betül
Uyar, Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras katýldýlar. Bölge
toplantýsý 37 katýlýmcý ile gerçekleþtirildi.
MANÝSA BÖLGE TOPLANTISI
26 Eylül 2002 Perþembe günü saat 18:00'de gerçekleþtirilen
bölge toplantýsýna Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç,
Sayman Üye A. Betül Uyar, Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin
Aras katýldýlar. Bölge toplantýsý 44 katýlýmcý ile gerçekleþtirildi.
AYDIN BÖLGE TOPLANTISI
27 Eylül 2002 Cuma günü saat 16:00'de gerçekleþtirilen bölge
toplantýsýna Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras katýldýlar.
Bölge toplantýsý 57 katýlýmcý ile gerçekleþtirildi.
ANTALYA BÖLGE TOPLANTISI
27 Eylül 2002 Cuma günü saat 18:00'de gerçekleþtirilen bölge
toplantýsýna Yönetim Kurulu II. Baþkaný Oðuz Gündoðdu,
Sayman Üye A. Betül Uyar, Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin
Yeþil, Yönetim Kurulu Üyesi M.Remzi Sönmez ve Elektrik
Mühendisleri Odasý Baþkaný Cengiz Göltaþ ve Yazman Üyesi
M. Sýtký Çiðdem katýldýlar. Bölge toplantýsý 52 katýlýmcý ile
gerçekleþtirildi.
DENÝZLÝ BÖLGE TOPLANTISI
28 Eylül 2002 Cumartesi günü saat 14:00'de gerçekleþtirilen
bölge toplantýsýna Yönetim Kurulu II. Baþkaný Oðuz Gündoðdu,
Sayman Üye A. Betül Uyar, Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin
Aras, Yönetim Kurulu Üyesi M.Remzi Sönmez katýldýlar. Bölge
toplantýsý 70 katýlýmcý ile gerçekleþtirildi.
ÝSTANBUL BÖLGE TOPLANTISI
30 Eylül 2002 Pazartesi günü saat 19:00'de gerçekleþtirilen bölge
toplantýsýna Yönetim Kurulu II. Baþkaný Oðuz Gündoðdu,
Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Yeþil, Yönetim Kurulu Üyeleri
Hakan Aydoðdu, Mehmet Göçebe, Metalurji Mühendisleri
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Odasý Baþkaný Cemalettin Küçük, Ýnþaat Mühendisleri Odasý
II. Baþkaný Cengiz Akça, Yönetim Kurulu Üyeleri Ülkü Özer
ve Haluk Ýþözen katýldýlar. Bölge toplantýsý 106 katýlýmcý ile
gerçekleþtirildi.
ESKÝÞEHÝR BÖLGE TOPLANTISI
3 Ekim 2002 Pazartesi günü saat 18:00'de gerçekleþtirilen bölge
toplantýsýna Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, Sayman
Üye A. Betül Uyar, Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras
katýldýlar. Bölge toplantýsý 120 katýlýmcý ile gerçekleþtirildi.
VAN BÖLGE TOPLANTISI
6 Ekim 2002 Pazar günü saat 18:00'de gerçekleþtirilen bölge
toplantýsýna Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras ve Ýnþaat
Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ahmet
Göksoy katýldýlar. Bölge toplantýsý 40 katýlýmcý ile
gerçekleþtirildi.
KOCAELÝ BÖLGE TOPLANTISI
7 Ekim 2002 Pazartesi günü saat 18:00'de gerçekleþtirilen bölge
toplantýsýna Yönetim Kurulu II. Baþkaný Oðuz Gündoðdu,
Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aydoðdu, Mutlu Erdem ve
Makina Mühendisleri Odasý Baþkaný Emin Koramaz katýldýlar.
Bölge toplantýsý 103 katýlýmcý ile gerçekleþtirildi.
DÝYARBAKIR BÖLGE TOPLANTISI
7 Ekim 2002 Pazartesi günü saat 18:00'de gerçekleþtirilen bölge
toplantýsýna Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras ve Ýnþaat
Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ahmet
Göksoy katýldýlar. Bölge toplantýsý 18 katýlýmcý ile gerçekleþtirildi.
ADAPAZARI BÖLGE TOPLANTISI
8 Ekim 2002 Salý günü saat 18:00'de gerçekleþtirilen bölge
toplantýsýna Yönetim Kurulu II. Baþkaný Oðuz Gündoðdu,
Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Erdem ve Kocaeli ÝKK Sekreteri
Serhat Girgin katýldýlar. Bölge toplantýsý 126 katýlýmcý ile
gerçekleþtirildi.

YAPILACAK BÖLGE
TOPLANTILARININ TARÝHLERÝ
09 Ekim 2002
10 Ekim 2002
11 Ekim 2002
12 Ekim 2002

13 Ekim 2002
15 Ekim 2002

YALOVA
BURSA, MALATYA, MERSÝN
ADANA, ADIYAMAN,
BALIKESÝR, BARTIN,
ÇANAKKALE, EDREMÝT,
HATAY, ÝSKENDERUN,
ÞANLIURFA, ZONGULDAK
GAZÝANTEP
ANKARA
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TMMOB 37. DÖNEM ÇALIÞMA PROGRAMI
SUNUÞ
TMMOB, ülkemizdeki mühendisleri ve mimarlarý, mesleki,
ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ve onlarýn içinde yer
aldýklarý bütün süreçlerde temsil etmek, onlarýn hak ve
çýkarlarýný halkýmýzýn çýkarlarý temelinde korumak ve
geliþtirmek, mesleki, sosyal ve kültürel geliþmelerini saðlamak
ve mesleki birikimlerini toplum yararýna kullanmalarýnýn
zeminini yaratmak; bu amaçla mesleki alanlarýyla ilgili
geliþmelerin ve politikalarýn sosyal, siyasal, ekonomik ve
kültürel boyutlarýný derinlemesine kavramak, yorumlamak ve
tekrarlardan kaçýnarak toplumu bilgilendirmek; bu
politikalarýn toplum yararýna düzenlenmesi için öneriler
geliþtirmek ve bunlarýn yaþama geçirilmesi için mücadele
etmek ve bunlarýn gereði olarak en genel anlamda baðýmsýz
ve demokratik bir Türkiyenin yaratýlmasý yönündeki
çalýþmalarýný bütünsel bir anlayýþla ve etkinleþtirerek
sürdürecektir.
Çalýþma Programýmýz, 37. Genel Kurul Kararlarýný, TMMOB
Demokrasi Kurultayýnýn, TMMOB Mühendislik ve Mimarlýk
Kurultayýnýn ve TMMOB raporlarýnýn görüþlerini, politikalarýný
ve önerilerini göz önünde tutarak, geçen dönemlerden gelen
çalýþmalarýn sürdürülmesini hedefleyerek, içinde
bulunduðumuz dönemin özelliklerine ve önceliklerine uygun
ve güncellemeye açýk bir anlayýþ ve bütünsellikle hazýrlanmýþtýr.
Bugün tek kutuplu hale gelen dünyada, kapitalizm küresel
programýný uygulamaktadýr. Kapitalist sistemin deðerleri
dünyanýn her yerinde egemen kýlýnmaya çalýþmakta, uluslar
üstü sermayenin Yeni Dünya Düzeni denen, küreselcilik
ideolojisi dünyamýzý sosyo-ekonomik eþitsizlikler, savaþlar,
göçler, soykýrýmlar, açlýk, yoksulluk ve ekolojik bozulmalarla
bir felakete doðru sürüklemektedir.
Ýnsanlýðýn ortak ürünü olan teknolojik geliþmeler, dünya
insanlýðýna daha mutlu ve güvenli bir yaþamý sunabilecek
düzeye geldiði halde; çok geniþ toplum kesiminin bu
geliþmelerden yararlanmasý engellenmekte, ekonomik ve
siyasal baðýmlýlýkla birlikte yoksullaþma süreci yaþanmaktadýr.
Bu süreçte, zengin ülkeler daha zengin, yoksul ülkeler daha
da yoksullaþmaktadýr.
Bugün 6 milyarlýk dünya nüfusunun 2.8 milyarý günde 2
dolardan (3 milyon 200 bin TL.) daha az bir gelirle; 1.2 milyarý
da 1 dolardan daha az bir gelirle yaþamaya çalýþmaktadýr. En
zengin 20 ülkede ortalama gelir, en yoksul 20 ülkedeki
ortalama gelirin 37 katýna ulaþmýþtýr. Azgeliþmiþ ülkelerdeki
yaklaþýk 4 milyar 600 milyon kiþiden; 800 milyonu yetersiz
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beslenmektedir; 850 milyonu okur-yazar deðildir; 2.5 milyarý
saðlýk hizmetlerinden yoksundur; 3.3 milyarý temiz suya, 1.5
milyarý ise içme suyuna ulaþamamaktadýr. Her yýl 11 milyon
çocuk önlenemeyen hastalýktan ölmektedir.
Türkiyenin iç ve dýþ politikalarý uluslararasý sermaye örgütleri
tarafýndan belirlenmeye devam edilmektedir. Türkiyenin
üretici güçleri bir kenara itilmekte, emekçi sýnýflarýn haklý
talepleri göz ardý edilmekte, milyonlarca insan insanlýk
onurunun ayaklar altýna alýndýðý bir yaþama mahkum
edilmektedir.
Bütün bu koþullar, emekçi sýnýflarý ve onlarýn bir bölümünü
oluþturan mühendislerin ve mimarlarýn da büyük çoðunluðunu
doðrudan etkilemektedir. Özellikle son yirmi yýlda üretim
ekonomisinin bir yana býrakýlarak rant ekonomisine aðýrlýk
verilmesi ülkemizin ve halkýmýzýn geleceðini tehlikeye attýðý
gibi, mühendislerin ve mimarlarýn da varlýk nedenlerini ortadan
kaldýrmaktadýr. Ulusal bilim, teknoloji, sanayileþme ve
kalkýnma politikalarýnýn belirlenmesi ve gerçekleþtirilmesi,
halkýmýzýn, mühendislerin ve mimarlarýn refah düzeyinin
yükseltilebilmesi için en önemli araçlardan birisidir. Bu
politikalarýn belirlenmesini ve yaþama geçirilmesini saðlayacak
siyasal iradenin yokluðu, ülkemizi geliþmiþ ülkelerin taþeronu
durumuna düþürmektedir.
Bütün alanlar; sanayileþme, tarým, enerji, kentleþme, çevre,
vb. ülkenin gerçeklerine ve halkýmýzýn gereksinmelerine göre
deðil, uluslararasý sermaye gruplarýnýn çýkarlarýna göre
yönlendirilmekte, her þeye karþýn özelleþtirme dayatmasý
sürdürülmekte, yargý kararlarý uygulanmamaktadýr. Kamu
yararý, hukuksal belgeler ve bilimsel gerçekler bir yana
býrakýlarak
gündeme
getirilen
uygulamalar
kurumsallaþtýrýlmaya ve bu süreç yasal düzenlemelerle güvence
altýna alýnmaya çalýþýlmakta, yaþamýn bütün alanlarý
yürütmenin denetimine ve yönetimine terk edilmektedir.
Bilime ve tekniðe aykýrýlýkla, hukuka aykýrýlýðýn baþ baþa gittiði
olumsuz süreç günümüze damgasýný vurmaktadýr.
Bu koþullar, mühendislerin ve mimarlarýn istihdam alanlarýný
da daraltmýþ, ücret ve çalýþma koþullarýný olumsuz yönde
etkilemiþtir. Özellikle kamu kesiminde çalýþan üyelerimizin
ekonomik ve sosyal durumlarý, üretim süreçlerindeki
konumlarý, üstlendikleri sorumluluklar ve sahip olduklarý eðitim
düzeyine uygun olmayan bir düzeye gerilemiþtir. Kamu
kesiminde çalýþan üyelerimizin önemli bir bölümü, IMF
direktifleri çerçevesinde uygulanan ücret politikalarý
sonucunda bir milyar TLyi aþan yoksulluk sýnýrýnýn yarýsý kadar
ücret almaktadýrlar. Özel sektör de kamu sektöründeki
ücretleri bir veri olarak ele aldýðýndan, bu olumsuz durum bütün
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üyelerimize yansýmaktadýr. Kamu sektöründe çalýþan
üyelerimiz arasýnda ücret ve özlük haklarý açýsýndan önemli
ayrýmlar bulunmaktadýr. Bu alandaki kimi iyileþtirme
çalýþmalarýnýn tüm mühendis ve mimarlarý kapsayacak þekilde
geniþletilmesi gerekirken, ayýrýmcýlýk sürmektedir. Bu
sorunlarýn temel çözümü olan grevli ve toplu sözleþmeli sendikal
haklarýn yasalara yansýtýlmasý geciktirilmektedir.
Ayrýca, Türkiye'de yaþanan ekonomik krizden ve küçülmeden
serbest çalýþan mühendis ve mimarlarýn, KOBÝ'lerde çalýþan
mühendis, mimar ve diðer görevlilerin zor durumda kaldýklarý
gerçeði yaþanmaktadýr.
TMMOBnin bu çalýþma döneminde, ABDnin doðal
kaynaklar üzerindeki denetim ve yeni egemenlik arayýþlarý
bölgemizde yoðunlaþacak, öncelikle Iraký kapsayan, ülkemizi
de çok yakýndan etkileyecek yeni savaþ rüzgarlarý estirilecektir.
Erken genel seçim sonrasýnda mevcut politikalarý sürdürecek
bir siyasi iktidarýn oluþmasý durumunda, bu siyasi iktidar
demokratikleþmeyi AB ile pazarlýk sýnýrlarýnda tutarak,
uluslararasý sermayenin dayattýðý düzeni pekiþtirmeye
çalýþacaktýr. Avrupa Birliðine entegrasyon adý altýnda yapýsal
düzenlemeler, bu kez daha teknik ayrýntýlarý da kapsayarak
sürecektir. Özelleþtirmeler hýzlanacaktýr. Uluslararasý
sermayenin ve yerli ortaklarýnýn beklentisi, halkýmýzýn temel
hak ve özgürlüklerinin hayata geçirilmesi talebini, AB
kriterleriyle sýnýrlayarak ekonomik programa devam edilmesidir.
Bu siyasi tercihler ise, krizin olumsuz etkilerinin süreceði,
yoksullaþmanýn artacaðý anlamýný taþýmaktadýr
Bölgemizdeki olaylarýn ve uluslararasý sermaye tarafýndan
dayatýlan ekonomik ve siyasi programýn emekçiler açýsýndan
hiçbir olumlu sonuç üretmeden, sermaye kesimi açýsýndan bile
beklenen geliþmeleri yaratmadan týkanmasýnýn etkisiyle, siyasi
alan yeniden biçimlendirilmektedir. Bu baðlamda, Genel
Kurulumuzu izleyen günlerde, seçim kanunu ve siyasi partiler
kanunu deðiþtirilmeden, erken genel seçim için karar
alýnmýþtýr.
Yukarýda belirtilen karamsar tablonun bir kader olmadýðýnýn
bilincinde olan TMMOB, bu olumsuz süreci tersine çevirmek
için gerek kendi üyeleri ve çalýþma alanýna giren konularla
ilgili çalýþmalarý ile, gerekse bu çizgide mücadele veren ulusal
ve/veya uluslararasý örgütlerle birlikte çalýþacak ve onlarla
dayanýþma içinde olacaktýr.

TMMOB ÖRGÜTLÜLÜÐÜ VE ÇALIÞMA
ANLAYIÞIMIZ
TMMOB temel görevlerini, Odalarýnýn ve üyelerinin birlikte
çalýþma, üretme, kararlaþtýrma ve uygulama ilkesiyle, yýllar
içinde elde ettiði birikimiyle, mühendisliðin ve mimarlýðýn
toplum ve kamu yararýný temel alan evrensel ilkelerinin yol
göstericiliðinde, gücünü kendi alanlarýný belirleme ve denetleme
yetkinliðinden ve örgüt birimleri ile kurduðu iliþkilerin
derinliðinden alarak yerine getirecektir.

TMMOB, politikalarýný, programýný, kararlarýný ve
uygulamalarýný Odalarýn eðilimlerini gözeterek, ortak iradeyi
yansýtmayý ve Odalarýn dayanýþmasýný ve eþgüdümünü,
çalýþmalara katýlýmýný, her meslek alanýnýn ve uzmanlýðýn
kendisini bütün örgüt birimlerinde ifade etmesi ve kendisini
geliþtirmesi için uygun araçlarýn saðlanmasýný hedefleyerek
belirleyecek, Odalarla kurumsal iliþki ve iletiþim düzeyinin
yükseltilmesini ve aksatýlmadan sürdürülmesini saðlayacaktýr.
Bu sorumluklular ve görevler, örgüt birimlerimizin üyelerimizle
iliþkilerinin sýklaþtýrýlmasýný ve katýlýmýn yaygýnlaþtýrýlmasýný,
örgüt birimlerimizin ortak amaçlar etrafýnda birleþtirilmesini,
ortak gündemin yakalanmasý ve bununla ilgili ortak görüþlerin
ve ortak politikalarýn belirlenerek ortak mücadeleye
dönüþtürülmesini, üyelerimizin bu amaca yönelik programlarý
ve etkinlikleri benimsemelerinin ve katýlýmlarýnýn saðlanmasýný,
özetle TMMOB örgütlülüðünün geliþtirilmesini zorunlu
kýlmaktadýr.
TMMOBnin temel amaçlarýndan birisi, mesleklerini icra eden
üyelerinin çalýþma koþullarýnýn geliþtirilmesi ve iyileþtirilmesi
için çalýþmaktýr. Toplumumuza verilen mühendislik ve
mimarlýk hizmetlerinin nitelikli ve güvenli olmasýnýn saðlanmasý
yönünde her düzeyde giriþimlerde bulunulacaktýr. Mesleðin
icrasý sýrasýnda, diðer meslekdaþlarý ile haksýz rekabete giriþen,
kendisine verilen yetki ve sorumluluklarýný kötüye kullanan,
kiþisel yararýný kamu ve toplum yararlarýnýn üzerinde tutan
üyelerimize hoþgörülü davranýlmayacak ve bunlar hakkýnda
her türlü disiplin ve yasal iþlemlere tereddütsüz olarak
giriþilecektir.
Düzenlenen etkinliklerin örgütlenmeye katkýsý özellikle göz
önünde bulundurulacaktýr. Meslek uygulama alanlarýnda,
meslekler arasýndaki yetkilerde belirsizliklere iliþkin tartýþmalar
sonuçlandýrýlacaktýr. Yetki anlaþmazlýklarýnýn tek çözüm
yerinin TMMOB olduðu, TMMOBnin anlaþmazlýklarýn
çözümünde objektif ve adil davranacaðýndan kuþku
duyulmamalýdýr.
Örgütümüzün düzenleyici belgeleri gözden geçirilecek,
ortaklaþýlan konularda ortak düzenlemeler gerçekleþtirilecek,
bu amaçla TMMOB Belgelerinin güncelleþtirilmesi baþlýðý
altýnda çalýþmalar yapýlacaktýr.
ÝKKlarýn ve iþyerlerindeki örgütlenmelerin geliþmesine özel
bir önem verilecek, ÝKKlar ile iþyeri temsilcilikleri arasýndaki
iliþkiler geliþtirilecektir. TMMOB, bölgelerdeki geliþmeleri
izleyecek, kavrayacak, yorumlayacak ve merkezi politikalarýný
geliþtirmesini saðlayacak bölgesel çalýþma biçiminden
yararlanacak, bölgesel danýþma kurullarýna iþlerlik
kazandýracaktýr.
TMMOB, örgütlülüðün önemli bir öðesi olan örgüt kültürünün
geliþtirilmesi amacýyla örgüt birimlerinin yöneticilerinden
baþlayarak, TMMOB tarihini, mücadele geleneðini ve
politikalarýný, mesleki uzmanlýk alanlarýndaki görüþlerini içeren
eðitim seminerleri düzenleyecektir.

&
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37. DÖNEMÝN BAÞLICA ÇALIÞMA
KONULARI
Baðýmsýzlýk, Demokrasi, Barýþ ve Ýnsan Haklarý
Mühendislerin ve mimarlarýn sorunlarýnýn emekçi sýnýflarýn
sorunlarýyla ortak olduðu, meslektaþlarýmýzýn sorunlarýnýn
çözümünün çok büyük ölçüde emekçi sýnýflarýn sorunlarýnýn
çözümünde yattýðý gerçeði, TMMOBni 1960larýn ortalarýndan
itibaren, ülkemizdeki siyasal sistemi bütün yönleriyle
sergilemeye ve diðer çalýþanlarla ortak mücadeleye
götürmüþtür. Bu durum, TMMOBnin bütün etkinliklerine
damgasýný vurmuþtur.
TMMOB, demokrasiyi "halkýn kendi siyasal, ekonomik, sosyal
ve kültürel sistemlerini belirlemek için, iradesinin özgürce
ifadesine;kendi yaþamlarýnýn tüm yönlerine tam katýlýmýna
dayandýðý temelinde, insana saygý ve hukukun üstünlüðü"
olarak tanýmlayan uluslararasý belgeler kapsamýnda ve sorunun
sýnýflararasý iliþkiler temelinde ele alýnmasý gerekliliði
çerçevesinde deðerlendirmektedir. Demokrasi; barýþ, düþünce
ve ifade özgürlüðü, örgütlenme özgürlüðü gibi temel ve güncel
kavramlar ile birlikte, yaratýlan deðerlerin bölüþülmesiyle ve
bölüþümü belirleyen siyasal yapýyla içiçe bir kavramdýr.
Küreselleþme, temel insan haklarýný, sermayenin karýný
arttýrmasý önünde bir engel olarak görmekte; bu haklarý geri
alma yönünde hareket etmekte ve her alanda kuralsýzlaþtýrmayý
gündeme getirmektedir. Sosyal devletin yok edilmesi,
sermayenin koþulsuz egemenliðinin hayata geçirilmeye
çalýþýlmasý, demokrasinin sýnýrlarýný daraltmaktadýr. Demokrasi,
baðýmsýzlýkla ve insan haklarýyla bir bütündür.
Demokrasinin temel bir unsuru barýþtýr. Bu çerçevede, baþta
Doðu ve Güneydoðu Bölgelerimiz olmak üzere yurdumuzda
eriþilen barýþ ortamýnýn kalýcý hale getirilmesi ve biran önce
demokratik bir ortama geçilmesi için OHAL in sürdürülmekte
olduðu iki ilde de hemen kaldýrýlmasýný ve normal yaþama
geçilmesini, köye dönüþ ortamlarýnýn saðlanmasýný, yurttaþlarýn
iradelerine saygýlý olunmasýný, köylerin yaþam ortamlarýnýn
onarýlmasýný ve yurttaþlara maddi destekler saðlanmasýný, gelir
daðýlýmýnýn düzeltilmesini, yatýrýmlarýn hýzlandýrýlmasýný ve
iþsizliðin ortadan kaldýrýlmasýný, köy koruculuðunun ve feodal
düzeninin günümüzdeki uygulamalarýndan vazgeçilmesini ve
tasfiye edilmesini savunmaya ve bu alandaki geliþmelerin
takipçisi olmaya devam edecektir.
Siyasi iktidarlar, uluslararasý sermaye tarafýndan, dayatýlan
politikalarýn gereði olarak gördüðü düzenlemelere hiçbir kýsýt
koymamakta, ülkemizi sömürgeleþtirmekte ve bu doðrultuda
her türlü yasal düzenlemeyi büyük bir hýzla
gerçekleþtirmektedir.
Bu senaryolarýn bir parçasý olarak da, Seçim Kanunu ve Siyasi
Partiler Kanunu demokratikleþtirilmeden, seçime katýlanlarýn
eþit yararlanacaklarý ortamlar saðlanmadan, baskýcý bir erken
seçim gündeme getirilmiþtir. Böyle bir süreç sorgulama
olanaklarýmýzý elimizden almaktadýr
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Bu olumsuzluklara karþýn, TMMOB, seçim ortamýnda, siyasi
iradenin uluslararasý sermaye yerine halka hizmet etmesi
yönünde belirmesi ve emekten yana politikalarý yaþama
geçirecek siyasi iradenin iktidara taþýnmasý konularýnda, kendi
uzmanlýk alanlarýndaki politikalarýyla; baðýmsýzlýk, demokrasi
ve barýþtan yana politika önerileri ile müdahale edecektir. .
Çünkü, yýllardýr istikrarsýzlýk ve sürekli kriz politikalarýnýn
kýskacýnda býrakýlan, üretimden koparýlan, emeðiyle
geçinenlerin iþsizlik, açlýk ve sefalet koþullarýna mahkum
edildiði dýþa baðýmlý politikalarla, ekonomik bunalýmlara ve
aðýr toplumsal çöküntülere sürüklenen ülkemizin tüm bu
sorunlarýn üstesinden gelecek kaynaklarý ve birikimi vardýr.
Bu amaçla, Emek Platformu Programýnýn güncelleþmesi ve
demokrasi bölümünün kapsamýnýn geniþletilmesi için
çalýþacak, bu Programýn ve TMMOBnin uzmanlýk
alanlarýndaki görüþlerinden oluþacak bir deklarasyonun
üyelerimize ve halkýmýza en yaygýn þekilde anlatýlmasý için
olanaklarýný zorlayacaktýr. TMMOB, ÝKK düzeyinde örgütlü
olduðu illerde, seçimleri, programlarý ve siyasi partileri, adaylarý
sorgulama kampanyalarý düzenleyecek ve kendi görüþlerinin
aktarýmýný ve hayata geçmesini saðlamanýn yollarýný tüm
örgütsel olanaklarýný zorlayarak arayacaktýr.
TMMOB, baðýmsýzlýk, demokrasi, barýþ alanýndaki çalýþmalarýný
etkinleþtirerek, diðer mesleki ve demokratik kitle örgütleri ile
birlikteliðini pekiþtirip geliþtirerek sürdürecektir.
TMMOB, seçimler sonrasýnda oluþacak siyasi iktidarýn ve
meclisin yapacaðý yasal düzenlemeleri izlemenin daha etkin
ve sonuç alýcý yollarýný araþtýran, kendi bünyesinde alternatif
yasa ve yönetmelik düzenlemelerini de tartýþan bir yaklaþýmý
hayata geçirecektir.
Doðal Afetler ve Depremler
Doðu Marmara depremleri ile ilgili olarak, geçen 3 yýllýk sürece
bakýldýðýnda, mühendislik çalýþmalarý açýsýndan önemli
sayýlacak hiçbir geliþmenin olmadýðý görülmektedir. Ýstanbul
Ýlinde Gölcük Depreminde meydana gelen aðýr hasarýn % 5i,
orta hasarýn %20 si ve hafif hasarýn % 16 sý oluþmuþtur. Aðýr
hasarlý 3073, orta hasarlý 13.339 ve hafif hasarlý 12.455 konut
olduðu görülmektedir. Büyük çoðunluðu Avcýlar Ýlçesinde
(274) olmak üzere, 454 kiþi hayatýný kaybetmiþ, 1.880 kiþi
yaralanmýþtýr, yaklaþýk 100 km. uzaklýktaki bir depremde
oluþan bu hasar beklenen deprem için en ciddi uyarýdýr.
Toplum, bilinen tehlike ve oluþan risk karþýsýnda bu kadar
kaygýsýz kalýþýn bedeli aðýr ödenecektir.
TMMOB Ýstanbuldaki olasý depreme karþý önlemlerin
belirlenmesine katkýda bulunmak için, yapý stokunun depreme
dayanýklýlýðý konusunda deðerlendirme çalýþmalarýnýn
yapýlmasýna yönelik mühendisleri eðitmek ve
sertifikalandýrýlmak için çalýþmalar yapacaktýr. Özellikle Afet
Yönetimi ve afete müdahale açýsýndan Afet Acil Eylem
Planýný oluþturulacaktýr.
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TMMOB, Doðu Marmara Depremlerinden elde edilen sonuç
ve deneyimleri, ülkemizin diðer riskli bölgelerine taþýyacaktýr.
Depremzedelerin sorunlarýnýn çözümü amacýyla teknik ve
hukuki süreçlerde destek olunmaya devam edilecektir.
Depremden sonra ortaya çýkan hukuksal sorunlar bilirkiþi
olgusunun yeniden ele alýnma gereðini ortaya çýkarmýþtýr. Ýlgili
kurumlarla iþbirliði içinde sorunun çözümlenmesine
çalýþýlacaktýr.

TMMOB, mühendislik ve mimarlýk eðitimini, yeni liberal
politikalarýn doðrudan ve dolaylý etkileri ile birlikte ele almakta
ve deðerlendirmektedir. Sorunu piyasa mantýðý içinde ele alan
yaklaþým yerine planlamaya dayalý, katýlýmý öngören, halkýn
ihtiyaçlarýný gözeten bir anlayýþta, kamusal hizmet alaný içinde
görmektedir. Mühendislik ve mimarlýk eðitiminin, uygun ders
programlarý ve uygulama olanaklarýyla, tüm ülkede; eþit, parasýz
ve bilimsel bir þekilde verilmesi gerektiðini savunmaktadýr.

TMMOB; içinde barýndýrdýðý disiplinlerin doðrudan ilgi alanýna
giren bir çok konuda merkezi planlama bütünlüðünde bölgesel
ve daha küçük ölçekli bütünsel planlamalarýn afetlerin
önlenmesindeki önemini vurgulayacaktýr. Afetlerin önlenmesi
ve kaçýnýlmaz olarak meydana geldiðinde gerekli
müdahalelerin yapýlabilmesinde kamu gücünün geliþkin olmasý
ve etkin kullanýlabilmesi üzerinde durulacaktýr.

Gelecek 4 yýl içersinde mezun olacak yaklaþýk yüz bin
mühendis mimarýn nitelikli bir eðitim alabilmesinin önündeki
engelleri kaldýrmaya yönelik ve bu konuda düzenleyici,
yönlendirici, geliþtirici çalýþmalar yapýlacaktýr. Bunun yaný sýra
konu, sürekli eðitime duyulan gereksinim açýsýndan da ele
alýnacaktýr.

Mühendislik ve Mimarlýkta Meslek ve Uygulama Alanlarý

Mesleki tanýnýrlýk, eðitim kuruluþlarý ile birlikte mühendislik
ve mimarlýk eðitiminde uygunluðun/eþdeðerliliðin
(akreditasyonun) saðlanmasý, ÖSS, yeni programlar ve
birimlerin açýlmasý, vb. konulara müdahale edilecek, meslek
içi eðitim, belgelendirme vb konularda çalýþmalar
sürdürülecektir. Mesleklerin karþýlýklý tanýnýrlýðý konusunda,
üyelerimizin herhangi bir hak kaybýna uðramamasý için
çalýþmalar yapýlacaktýr.

Meslek alanlarýmýz, uygulanan temel politikalardan
kaynaklanan birçok sorunla karþý karþýyadýr. Dýþa baðýmlý ve
geri kalmýþ, bilim ve teknoloji üretmeyen, üretimden uzaklaþmýþ
bir ekonomik yapý nedeniyle, hem mühendislik ve mimarlýk
eðitiminde, hem yeni bilimsel alanlarýn açýlmasýnda, hem de
var olan meslek alanlarý arasýndaki yetkilerin belirlenmesinde
sorunlar bulunmaktadýr. Dýþa baðýmlý sanayileþme, hýzlý ve
plansýz kentleþme sonucu oluþan kentsel fiziksel mekan, sosyal
ve teknik altyapý düþük standartlarda olup toplumun temel
gereksinimlerini karþýlamaktan uzaktýr. Ýzlenen politikalar,
mühendislik ve mimarlýk hizmetlerinin de toplumun
gereksinmelerine yanýt verecek düzeye eriþmesini
engellemektedir. TMMOB, bu koþullarýn deðiþmesi için çaba
harcamaya devam edecektir.
Ayrýca, TMMOB bünyesinde meslek ve uzmanlýk alanlarý
hukuku geliþtirilerek, bu alanlardaki yetkilerin tanýmlanmasý
için çalýþma yapýlacak, örgütte varolan mesleki çatýþma
konularýna çözüm bulmanýn yaný sýra, dünyadaki bilimsel ve
teknik geliþmelere paralel olarak mühendislik ve mimarlýk
alanýnda ortaya çýkan yeni disiplinler arasý meslek alanlarýný
kavrayýcý ve kapsayýcý örgütlenme modelleri geliþtirilecek,
disiplinleri biraraya getiren, etik ilkeleri barýndýran ve mezuniyet
sonrasý sürekli meslek içi eðitimi önemseyen çalýþma anlayýþý
özendirilecektir. Bu amaçla disiplinlerarasý uygulama ve
uzmanlýk alanlarýnda çalýþmalar yapýlacaktýr.
Mühendislik-Mimarlýk Eðitimi
Uluslararasý iþbölümü kapsamýnda, merkez ülkelerin araþtýran,
bilgiyi üreten üniversiteleri ile bilgi ve teknoloji tekeli
güçlendirilirken, çevre ülkelere ve Türkiyeye bilgiye ulaþmayý
ve kullanmayý öðreten üniversiteler uygun görülmektedir.
Türkiyenin bu dayatmaya direnmediði takdirde bütün eðitim
alanlarýnda olduðu gibi, mühendislik ve mimarlýk alanýnda da
baþarýlý olma þansý bulunmamaktadýr.

Ayrýca bu baðlamda;

Kamusal Alanlar
Ülkemizde, serbestleþtirme politikasýnýn doðrudan hedef aldýðý
kamusal alan giderek tasfiyeye uðramakta, bu durum ise
kamusal alanýn toplumun tüm kesimlerinin ortak çýkarlarý
doðrultusunda düzenlenmesi ve korunmasý gereken ortak
yaþam alaný olma özelliðini daha da ön plana çýkarmaktadýr.
Kamusal alanýn düzenlenmesine iliþkin yasalar, kamusal
denetime iþlev kazandýrmak durumundadýr.
Bugün yürürlükte bulunan 4708 sayýlý Yapý Denetim Yasasýnýn
yapý sürecinde saðlýklý, güvenli ve çaðdaþ bir yapýlaþma ve buna
dayalý kentleþmeyi yaratmaktan uzak, tam tersi yapý
sektöründe yapý denetim þirketleri ile ticarileþmeye yol açtýðý,
kamusal denetimi ortadan kaldýrdýðý bilinmektedir. Ayný
þekilde 560 sayýlý Gýdalarýn Üretimi, Tüketimi ve
Denetlenmesine Dair KHK, Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði
düzenlemeleri, bilirkiþilik hizmetleri gibi kamu yararýna
denetimine iliþkin yasal düzenlemelerin ve uygulamalarýn yakýn
takibe alýnmasý, yanlýþlýklarýnýn ve eksikliklerinin ortaya
konulmasý, 37.Dönem çalýþma konularý arasýnda yer alacaktýr.
Öte yandan, kamusal denetimin bir gereði olarak; bugüne
deðin uzman olmayan kuruluþlarca kimi mühendislik 
mimarlýk hizmetleri ile ilgili olarak verilen belgelerin (örneðin
Sanayi ve Ticaret Odalarýnca verilmekte olan Sanayi Tesisleri
Kapasite Belgeleri vb.), TMMOB bünyesindeki ilgili Odalar
tarafýndan verilmesi yönünde çalýþýlacaktýr.
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Ayný politikalarýnýn Kamu Kurumlarýna bir yansýmasý olarak,
son dönemde kapatýlmasý karar altýna alýnan Kamu Kurumlarý
merkez ve bölge teþkilatlarý, verdikleri kamusal hizmetler
yönüyle deðerlendirilecek ve bu konudaki bir çalýþmalar
sürdürülecektir.

yaratmak için kullanýlmaktadýr. Türkiye gibi bu sistemi
oluþturamamýþ ülkelerin kayýplarý çok büyüktür. Bu yüzden,
Türkiye, bu kapsamdaki gecikme ve yanlýþlarýna raðmen
saðlýklý ve uluslararasý geçerli bir sistemi ve bileþenlerini
oluþturmak zorundadýr.

Hizmetlerin Serbest Dolaþýmý, Yabancý Mühendisler ve
Mimarlar

Konunun tarihsel geliþimi, teknik engeller, ülke örnekleri,
uluslararasý geçerlilik, kazanýmlar, akreditasyon kapsamlarý ve
belgelendirme içerikleri boyutlarý vardýr. Tüm bu boyutlar, çok
detaylý olan belgelendirme içerikleri, belli bir kesiti yansýtacak
þekilde yer almalýdýr.

TMMOB Çalýþma Döneminde Türkiyenin temel gündemine
oturan ABye entegrasyon sürecini geniþ emekçi kesimlerin
haklarýný gözeten bir yaklaþýmla ele almakta, bu süreçte
yaþanan sýkýntýlara yönelik politika üretme sorumluluðuyla
hareket etmektedir.
Türkiyenin ABne entegrasyon sürecinde mühendislikmimarlýk alanýnda yaþanan sorunlarýn baþýnda hizmet
ticaretinin serbestleþtirilmesi gelmektedir.
Hizmetlerin serbest ticaretinde gerek ABye entegrasyon ile
ilgili olarak 2000 yýlýnda baþlatýlan çalýþmalarda gerekse 2005
yýlýnda yürürlüðe girecek olan Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasý
(GATS)a iliþkin çalýþmalarda, mühendislik-mimarlýk
hizmetlerinde yabancýlarla rekabet þansýmýz ortadan
kaldýrýlmaktadýr.
Öte yandan ülkemizde son yaþanan ve etkileri uzun yýllar
sürecek olan derin krizlerle geniþ emekçi kesimlerle birlikte
mühendis-mimarlarýn da iþsizlik ve yoksulluðu giderek
artmaktadýr.
Yabancý mühendis-mimarlarýn gerek AB, gerek GATS ile
avantajlý konumlarý, Kamu Ýhale Yasasý gibi süreçte yapýlan
bazý yeni düzenlemelere de yansýtýlmýþ durumdadýr.
Mühendislik-mimarlýk alanýnda yabancýlarýn çalýþma izinleri
konusunda mühendis-mimarlarýmýzýn haklarýnýn korunmasý
bu nedenle özel bir önemdedir.

Çalýþmanýn temel amaçlarý; akreditasyonun teknik engel ve
teknik gereksinim felsefelerini ortaya koyabilmek,
akreditasyon-belgelendirme kapsamýný ve iliþkilerini bütünleþik
olarak aktarabilmektir. Çalýþmanýn hedefi, bu konu ile ilgili
kurum ve kiþiler için bir baþvuru kaynaðý ile bilgi ve bilinç
oluþturmaktýr.
CE Ýþareti
11 Ocak 2002 tarihinde yürürlüðe giren 4703 sayýlý Ürünlere
Ýliþkin Teknik Mevzuatýn Hazýrlanmasý ve Uygulanmasýna Dair
Kanun piyasaya güvenli ve belirtilmiþ teknik özelliklerine uyan
ürünler sunulmasýný amaçlamaktadýr. Bunun için de Uygunluk
Deðerlendirmesini yapacak kuruluþlar oluþturulmasýný
istemektedir.
Uygulamada öncelik, uygunluk iþareti olan CE iþaretlemesine
ve gerekli kuruluþlarýn oluþmasýna verilmiþtir. Anýlan alan için
yapýlmýþ düzenlemelerin hemen tamamý mühendislik ve
mimarlýk çalýþmalarýný içermektedir. Çalýþma dönemimizde
TMMOB bünyesinde konu ile ilgili olarak Odalarýmýz ile
çalýþmalar baþlatýlacaktýr.
Kamu Kurum ve Kuruluþlarýyla Ýliþkiler

Yukarýdaki genel yaklaþým, ülkemizdeki çalýþan yabancý
mühendis ve mimarlarýn sayýsýndaki artýþ, Hizmetlerin Serbest
Dolaþýmýnýn yaratacaðý haksýz rekabet koþullarý da göz önüne
alýnarak incelenecek ve bu konuda uzun erimli bir politika
oluþturacak biçimde, ivedi önlemlerinde ele alýnacaðý bir
programa taþýnmasý hedeflenmektedir.

Üyesi bulunduðumuz ve kurullarýnda temsil edildiðimiz
kuruluþlar ile Kamu Kurum ve Kuruluþlarýný ilgili Odalarýn
temsilcilerinden oluþan Ýzleme Kurullarý aracýlýðýyla izleme ve
politika geliþtirmeye çalýþma dönemimiz içerisinde önem
kazandýrýlacaktýr.

Bu baðlamda GATS, vb. konularýn geliþmesi ve mühendislere
ve mimarlara etkileri yabancýlarýn çalýþma izinlerini düzenleyen
yasa tasarýsý dönem içinde aðýrlýklý olarak üzerinde durulacak
çalýþmalar olacaktýr.

Emperyalizm, küreselleþme adý altýnda dikensiz bir sömürü
bahçesi yaratma giriþimlerini dünya ölçeðinde ekonomik,
siyasal ve ideolojik düzlemlerde de sürdürmektedir.

Mal ve Hizmet Ticaretinin Akreditasyonu
Akreditasyon ve belgelendirme, gümrük duvarlarýnýn yok
edilmesinin ardýndan, tarife dýþý engelleri yok etmek için
geliþtirildiði söylenen uyumlaþtýrýlmýþ teknik düzenlemelerdir.
Oysa baþta bu düzenlemeleri geliþtirenler olmak üzere,
uluslararasý geçerliliði olan ulusal akreditasyon sistemlerini
kurmuþ ülkelerce bu sistem, en önemli tarife dýþý engelleri

AB Ýle Ýliþkiler

Emperyalizmin küresel ölçekte yürüttüðü yeniden yapýlanma
süreçlerinden Türkiyeyi en yakýndan ilgilendireni olan Avrupa
Birliði, bir sermaye örgütü olarak emperyalizmin bölgemizdeki
belirleyici odaðý olmaya soyunmuþ durumdadýr. Bu nedenle,
Türkiyenin AB ile iliþkileri de özellikle Gümrük Birliði ile
belirginlik kazanan bir eþitsizlik taþýmaktadýr. Katýlým Ortaklýðý
Belgesinde de açýkça yazýldýðý üzere ABne entegrasyon süreci
ekonomimizin IMF ve Dünya Bankasýna; siyasal karar
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mekanizmalarýmýzýn da Brüksele havale edilmesi anlamý
taþýmaktadýr. Türkiyenin egemen sermaye çevrelerinin
geleneksel eksik birikim sorunlarýný aþmak üzere içerisine
girmek için can attýklarý Avrupa Birliði adaylýk süreci mevcut
eþitsiz geliþme koþullarýnda Türkiye ekonomisinin bütünüyle
sömürgeleþtirilmesi sonucunu doðuracaktýr. Dolayýsýyla bir
yandan ABD diðer yandan AB eliyle müstemlekeleþtirilmeye
çalýþýlan Türkiye esas tarihinin en olumsuz dönemini yaþamaya
aday olacaktýr.

36. Dönemde TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda
Temsilcilerinden oluþan bir Düzenleme Kurulu oluþturulmuþ
ve düzenleme kurulu kendi içinde bir yürütme kurulu ve
kurultay sekreteri seçerek 17 ÝKK bünyesinde 55 ildeki
üyelerimizi kapsayacak þekilde yerel kurultaylar
düzenlenmiþtir. Bu yerel kurultaylarda yapýlan tartýþmalarýn
ve alýnan kararlarýn sonuçlandýrýlacaðý II. TMMOB
Mühendislik ve Mimarlýk Kurultayý 0506 Nisan 2003 tarihinde
düzenlenecektir.

Bu baðlamda, AB ile ilgili geliþmeler izlenecek, özellikle
mesleklerin karþýlýklý tanýnmasý, kiþilerin ve hizmetlerin serbest
dolaþýmý ile ilgili sürece müdahil olunacak, bu konudaki
TMMOB ilkeleri ve üyelerimizin çýkarlarý savunulacaktýr.

TMMOB Sanayi Kongresi

37. DÖNEMÝN BAÞLICA ETKÝNLÝKLERÝ
TMMOB 50. Yýl Etkinlikleri
6235 sayýlý TMMOB Yasasý 27 Ocak 1954de kabul edilmiþtir.
TMMOB, ayný yýl 18-22 Ekim tarihlerinde ilk Genel Kurulunu
yaparak mühendisleri ve mimarlarý Odalarýmýzda örgütlemeye
baþlamýþtýr. Bu tarih, meslek alanlarýmýzýn ve TMMOBnin 50
yýlýnýn deðerlendirilmesi için önemli bir kilometre taþýdýr.
Bu çerçevede;
Mühendislerin ve mimarlarýn iþ süreçlerindeki konumlarý, yetki
ve sorumluluklarý, bunlarýn yerine getirilmesinde yaþanan
sorunlar, mühendislik ve mimarlýkta katettiðimiz yakýn durum deðerlendirilmesini kapsayacak Türkiyede Mühendislik
ve Mimarlýk kapsamlý bir raporun hazýrlanmasý,
TMMOBne katkýlarý ve emeði geçen üyeleri anmak, geçmiþ
dönemlerde görev alan üyelerimizin tanýklýklarýna da
baþvurarak kuruluþundan bu yana tarihsel süreci irdelemek,
tarihimize iliþkin önemli belgelerin kamuoyuna ve
araþtýrmacýlara açmak, vb. amaçlarla andaç çýkarýlmasý,
Büyük yatýrýmlarýn ve önemli mühendislik projelerinin
irdelenmesi,
vb. çalýþmalar yapýlacaktýr.
50. Yýl Etkinlikleri kýsmen 37. Dönem Yönetim Kurulu
tarafýndan yapýlacak, bir sonraki Dönemde yapýlacak
etkinliklerin de hazýrlýklarý büyük ölçüde bu Dönemde
bitirilecektir. Etkinliklerin planlanmasý için, TMMOB geçmiþ
dönem yöneticilerinden oluþan bir Danýþma Kurulu
oluþturulacaktýr.
TMMOB 2. Mühendislik ve Mimarlýk Kurultayý
28-29 Nisan 2000'de ilki yapýlan TMMOB Mühendislik ve
Mimarlýk Kurultayý, "karar taslaklarýnýn" karara baðlanmadýðý
yalnýzca tartýþmalarýn yapýldýðý bir Kurultay olmuþtur.
Kurultayda, ikinci bir Mühendislik Mimarlýk Kurultayýnýn
toplanmasý kabul edilmiþtir. Ýkinci Kurultayýn toplanmasý için

Ulusal bilim, teknoloji ve sanayi politikalarýnýn belirlenmesi
ve gerçekleþmesi halkýmýzýn yaþam düzeyinin yükselebilmesi
için de en önemli hedeftir. TMMOB bu hedefin
gerçekleþmesi için kamuoyunun bilgilendirilmesini ve
sanayileþme alanýnda siyasi iradenin oluþturulmasýný
etkinliklerinin ana eksenlerinden biri olarak görmektedir.
Bu çerçevede Makina Mühendisleri Odasýnýn sekreteryasýnda
gelenekselleþen Sanayi Kongresi, ilgili Odalarýmýzýn katýlýmý
ile gerçekleþtirilecektir.
TMMOB Enerji Kongresi
TMMOB ve baðlý Odalarýnýn enerji alanýndaki faaliyetlerinde
yukarýdaki hedefler ve program baþlýklarý temelini kaybetmeden
programlarý zenginleþtirecek çalýþmalara aðýrlýk vermesi
öncelikle Birlik içinde enerji alanýndaki geliþmelerin yakýndan
ve Odalar arasýnda iþbirliði gözetilerek takip edilmesi II. ve
III.Ulusal Enerji Sempozyumu'nda yapýlan önermelerden
birisidir. Bu çerçevede enerjinin üretim, iletim ve daðýtým
aþamalarýnda kamu hizmeti olmasý anlayýþýnýn terk edilmesine
yönelik yeni liberal politikalara hýz verildiði günümüzde;
TMMOB'nin bu alanda geçmiþ dönemlerdeki mücadele
hattýný bir kez daha ortaya koyan ve daha önce üç kez
sempozyum olarak yaþama geçirilen bu çalýþma, bu kez
TMMOB Enerji Kongresi adýyla ve ilgili Odalarýmýzýn katýlýmý
ile TMMOB adýna Elektrik Mühendisleri Odasý
sekretaryasýnda gerçekleþtirilecektir.
TMMOB Ulaþtýrma Kongresi
Sosyal politikalarýn bir uygulama aracý olarak toplu taþým
politikalarýnýn ve ulaþtýrma türlerindeki dengenin gözardý
edildiði, denizyolu/suyolu ve demiryolunun karayolu lehine
ihmal edildiði ulaþým sektörü önemli bir çalýþma alanýmýzdýr.
Ülkemiz gerçeklerine uygun ulusal bir ulaþtýrma planý
çerçevesinde, tüm ulaþým sistemlerinin (demiryolu, denizyolu/
suyolu, karayolu, havayolu, boru hatlarý ve diðer sistemler)
konu edildiði bir Kongre, ilgili Odalarýmýzýn katýlýmý ile
TMMOB adýna Ýnþaat Mühendisleri Odasý sekretaryasýnda
düzenlenecektir.
TMMOB Konut Kongresi
Yaþam ünitesi olarak konut toplumsal bir sorundur ve toplumun
tüm kesimlerinin etkin rol almasý gereken bir süreçtir. Mevcut
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planlama ve yapý üretimi ve denetimi süreci konut sektörünü
yönlendirecek saðlýklý konut alanlarýný üretmede ve en geniþ
açýlýmýyla kentleþmede yenileme, saðlýklaþtýrma, dönüþüm gibi
projeleri üretmede
toplumun tüm kesimlerini
gözetememektedir. Bu çerçevede ilki 1974 yýlýnda
gerçekleþtirilen TMMOB Konut Kurultayý'nýn ikincisi bu
dönem içinde TMMOB Konut Kongresi olarak
gerçekleþtirilecektir.
Mühendislik ve Mimarlýk Öðrenci Kolu Etkinliklerinin
Yaygýnlaþtýrýlmasý ve Öðrenci Üye Kurultayý
Yüksek öðretimin durumu, öðrencilerin meslek yaþamlarýný
planlamada karþýlaþtýklarý zorluklar, TMMOBnin geleceðini
oluþturacak mühendislik mimarlýk öðrencilerinin Odalarý ile
öðrencilik dönemlerinde tanýþmasýnýn önemini arttýrmaktadýr.
Bu baðlamda;
Mühendislik ve mimarlýk bölümleri mezunlarýnýn Odalarýna
üye olma oranlarýnda yýllara dayalý olarak düþüþ yaþanmaktadýr.
Bu sorunu gidermek üzere, öðrencilik döneminden baþlayarak
mezunlarýn ilgili Odalarýmýzca üyeliðe çaðrýlmasý da dahil olmak
üzere, bu durumu giderici çalýþmalar yapýlacaktýr.
Öðrencilere staj olanaklarý saðlanmasý, staj süresince saðlanan
özlük haklarýn günümüz gereksinimlerini karþýlayabilecek
düzeye çýkarýlmalarý, sigortalandýrýlmalarý için Odalarýn tüm
giriþimleri desteklenecektir.
Bazý odalar tarafýndan uygulanan Yaz Eðitim Kamplarý gibi
etkinliklerin, diðer odalar tarafýndan da gerçekleþtirilmesi ve
yaygýnlaþtýrýlmasýna çalýþýlacaktýr.
Oda etkinliklerine katýlmalarýný özendirmek ve kolaylaþtýrmak
amacýyla, öðrencilerin Odalarýn Öðrenci Kollarýnda
örgütlenmesini saðlamak için Odalarýn sürdürdükleri çalýþmalar
özendirilecek ve eþgüdümü saðlanacaktýr. Dönem içinde
Odalarýmýzýn öðrenci kurultaylarý düzenlemelerine yardýmcý
olunacak, bu etkinliklerden sonra, TMMOB Mühendislik ve
Mimarlýk Öðrencileri Kurultayý düzenlenecektir.

37. DÖNEM ÇALIÞMA GRUPLARI
Uzmanlýk Çalýþma Gruplarý
Uzmanlýk Çalýþma Gruplarý, TMMOB politikalarýnýn
belirlenmesi, sektörlerdeki güncel geliþmelerin izlenmesi ve
geliþmelere müdahale edilmesi için, Odalarýn ve mesleklerin
kesiþme alanlarýnda, birden çok mesleðin ve uzmanlýðýn
bilgilerine, ortak çalýþma ve katkýlarýna gerek duyulduðu
alanlarda oluþturulacaktýr. Bu gruplar, ayný zamanda bir
örgütlenme ve eðitim aracý olarak deðerlendirilecektir.
Meslek ve uzmanlýk alanlarýný birinci dereceden temsil eden
Odalarýn sekreterlik hizmetlerini yürütecekleri bu Çalýþma
Gruplarý, ilgili Odalarýn ortak çalýþmasý olarak yürütülecektir.
Gruplar uzmanlýk alanýna göre görüþ üretip, geliþen olgular

doðrultusunda raporlar hazýrlarken, zamanlamasý yapýlmýþ
somut bir hedefe yönelik çalýþmalarý da koordine edecek ve
yürütecekler, meslek alanlarýnýn birikimini mümkün
olduðunca bir kongre, kurultay, sempozyum, konferans vb..
etkinlikle ve/veya yayýnla meslek ortamýna ve kamuoyuna
ulaþtýracaklardýr.
Süreli olarak ve somut konularý incelemek üzere oluþturulacak
Çalýþma Gruplarý arasýnda; Tarým ve Ormancýlýk, Madencilik,
Ýmalat sanayii, Enerji,Ýnþaat, Ulaþtýrma, Ýletiþim, Mühendislik
 Mimarlýk Hizmetleri, Afetler, Bilim ve Teknoloji Politikalarý,
Çevre Politikalarý, Doðal Kaynaklar ve Politikalar, Kentleþme
(Konut, Yerel Yönetimler), GIS (Coðrafi Bilgi Sistemleri), Arazi
Yönetimi (kýrsal ve kentsel alan düzenlemesi, kamulaþtýrma,
taþýnmaz deðerlemesi) yer alacaktýr. Ayrýca, 35. Dönemden
kalma Diyarbakýr Projesi de bu çalýþma dönemi
sonuçlandýrýlacaktýr.
Komisyonlar
Uzun dönemli veya her zaman gündemde olan konularla ilgili
olarak, sürekliliði olan Komisyonlar oluþturulacaktýr.
Komisyonlar uzun dönemli ve güncel projeksiyonlar ve planlar
yaparak, Çalýþma Programlarý oluþturacak ve Yönetim Kurulu
ile birlikte karara baðlanacak program kapsamýnda çeþitli
etkinlikler düzenleyecek ve yürüteceklerdir.
Bu Komisyonlar öncelikle Oda temsilcilerinden oluþacak, gerek
görüldüðünde TMMOB Yönetim Kurulu tarafýndan da üye
atanacaktýr.
1-Ekonomik, Demokratik, Özlük Haklarý Komisyonu
Mühendis ve mimarlarýn ekonomik ve demokratik haklarýnýn
geliþtirilmesi, özlük haklarý anlamýnda evrensel normlarýn
yakalanmasý, ücretli mühendis ve mimarlarýn sendikalaþmasý,
iþsiz mühendis ve mimarlarýn durumu konularýnda çalýþmalar
yapýlmasý için kurulacaktýr.
2- Ýnsan Haklarý Komisyonu
Toplumsal muhalefetin oluþmasýnda önemli bir yer oluþturan
hak ihlallerinin önüne geçmek için gerekli mücadeleyi veren
insan haklarý savunucularý ve meslektaþlarýmýzýn hukuk
mücadelelerine katkýda bulunmak için çalýþmalar yapýlacaktýr.
Zorunlu göçler dahil, maðduriyetlerin giderilmesinde çözümler
sunacak komisyon, konuyla ilgili üyelerimizden oluþacak,
TMMOB Yönetim Kurulu programýna uygun olarak
çalýþacaktýr.
3-Birlik Haberleri Yayýn Kurulu
Birlik Haberleri ile etkinliklerin ürünlerinin yayýnlara
dönüþmesini planlamak, görüþlerimizi hedef kitlelere
ulaþtýrmak için çalýþacaktýr. Yayýn Kurulu, istekli Odalarýn
temsilcilerinden oluþturulacaktýr.
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BÝRLÝK ÇALIÞMALARININ
ETKÝNLEÞTÝRÝLMESÝ
Arþiv, Dokümantasyon, Araþtýrma Biriminin Kurulmasý
Geçen dönem içinde gelen-giden evrak, TMMOB birimleri,
yabancý mühendis ve mimarlarýn çalýþma izinleri ile sýnýrlý olarak
oluþturulan veri tabanýnýn kapsamý geniþletilecek, TMMOB'ne
ait belge, yayýn ve dokümanlar teknolojik olanaklar da
kullanýlarak istenildiðinde kolayca ulaþýlabilecek bir þekilde
arþivlenecek, bu arþiv sisteminden de yararlanýlarak TMMOB
çalýþmalarý için geçmiþ ve güncele ait her türlü bilgi toplanacak,
sýnýflandýrýlacak, bu amaçla teknik ve istatistiksel bir altyapý
oluþturulacaktýr.
TMMOB çalýþmalarýnda Odalar arasýnda teknik iþbirliði ve
koordinasyon gerektiren alanlar için, ilgili doküman, yasa ve
yönetmeliklerin bir araya getirilmesi, söz konusu alandaki
geliþmelerin takibi ve arþivlenmesi gibi konularda çalýþmalar
yapýlacak,TMMOB'ne yapýlan baþvurularýn en hýzlý ve kapsamlý
bir þekilde ve geçmiþteki uygulamalarý da deðerlendirerek
yanýtlanmasý için gerekli bilgi ve dokümanlarýn bir araya
getirilmesi ve deðerlendirmeden geçirilmesi saðlanacaktýr.
Tüm bu hizmetlerin en saðlýklý ve sistemli bir þekilde
verilebilmesi, TMMOB'nin idari ve teknik alanda bir belleðinin
oluþturulmasý, TMMOB ve Odalarca yapýlacak olan
çalýþmalara teknik, idari ve istatistiksel altyapýlarýn
hazýrlanabilmesi, vb. amaçlarýyla TMMOB bünyesinde bir Arþiv
- Dokümantasyon ve Araþtýrma Birimi kurulacaktýr.
TMMOB Bülteni ve Web Sitesi
TMMOB Bülteninin yayýnlanmasý ve web sitesinin sürekli
güncelleþtirilmesi Yürütme Kurulunca yapýlacaktýr.
TMMOB Mekaný
37.Dönem Olaðan Genel Kurulumuzca karar altýna alýnan,
TMMOB Mekanýnýn gerçekleþmesi için, Odalarýmýzýn
ödentilerini zamanýnda aktarmalarý konusu, büyük bir önem
arzetmektedir.
TMMOBnin birlik iþlevini etkin bir þekilde yerine getirmesi
açýsýndan gereksinim duyduðu fiziksel mekan gereksinimi,
ortak kullaným alanlarýný da içeren kapsamlý ve daha uzun
vadeli bir proje ile çözümlenebilecektir. Söz konusu projenin
yapýlabilmesi için Odalarýmýz ile etkin bir iletiþim saðlanacaktýr.

http://www.tmmob.org.tr

web
sayfamiz
düzenliolarak

güncelleniyor...
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BAÞBAKANLIK AVRUPA BÝRLÝÐÝ
GENEL SEKRETERLÝÐÝ ve TAIEX
BÜROSUNUN ORTAKLAÞA
HAZIRLADIKLARI
KÝÞÝLERÝN SERBEST DOLAÞIMI 
NÝTELÝKLERÝN KARÞILIKLI
TANINMASI
ATELYE ÇALIÞMASI
09-13 EYLÜL 2002
TARÝHÝNDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ.
09-13 Eylül 2002 günlerinde Avrupa Komisyonu Teknik
Yardým Bilgi Alýþ-Veriþi Bürosu (TAIEX Office) ve T.C.
Baþbakanlýk Avrupa Birliði Genel Sekreterliði'nin Ankara'da
düzenledikleri Kiþilerin Serbest Dolaþýmý  Niteliklerin
Karþýlýklý Tanýnmasý ile ilgili atelye çalýþmasýna davet edilen
kuruluþlar arasýnda bulunan TMMOB de katýlmýþtýr.
Toplantý süresince kiþilerin serbest dolaþýmlarý ve mesleki
tanýnýrlýk konularýnda þimdiye kadar çýkarýlmýþ bulunan AB
direktifleri tartýþýlmýþ, uygulamalardan örnekler verilmiþ,
aksaklýklar dile getirilmiþtir. Konu ile ilgili olarak çýkarýlmýþ
bulunan 3 direktifi tek bir direktif haline getirilmesine
çalýþýlacaðý atelye çalýþmasýna katýlan AB Temsilcileri
tarafýndan ifade edilmiþtir.
Programa göre 9 Eylül 2002 günü yapýlan oturumda söz alan
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ergin Açan mesleki
çalýþmalarýmýzý düzenleyen yürürlükteki ilgili yasalar hakkýnda
bilgi vererek, bu yasalarýn eksik yönlerine deðindi. Mesleki
tanýnýrlýk açýsýndan TMMOB'nin tek yetkili otorite olmasý
gerektiðini ifade eden Açan, ülkemizde çalýþmak isteyen
yabancý mühendis ve mimarlarýn çalýþma koþullarýný
düzenleyen uygulamalar hakkýnda da bilgi sundu.
13 Eylül 2002 günü ise yapýlan yuvarlak masa toplantýsýnda
TMMOB ve baðlý odalarýnýn sürekli mesleki eðitime önem
verdiklerine deðinen Açan, günümüzde çabuk eskiyen bilginin
yenilenmesi gerektiðini ve bu görevi de ülkemizde
TMMOB'ne baðlý meslek odalarýnýn yaptýðýný ifade etti. AB
müktesebatý ile ilgili olsun ya da olmasýn, TMMOB'nin verilen
mühendislik ve mimarlýk hizmetlerinin kalitesi ve güvenirliði
açýsýndan çok duyarlý olduðu belirterek, TMMOB insanlýðýn
ve ülke halkýnýn yararýný gözeten, kaliteli ve güvenli
mühendislik ve mimarlýk hizmetlerinin etkinleþmesi ve
yaygýnlaþmasý amacýna yönelik her türlü ulusal ve/veya
uluslararasý projeyi destekleyecektir dedi.
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TMMOB 37. Dönem Yönetim Kurulundan
Üyelerimizden gelen istek üzerine, TMMOB Yönetim
Kurulunun kimi kararlarýný burada yayýnlýyoruz. Bilindiði
gibi, TMMOB Yönetim Kurulu kararlarý Odalara ve
ÝKKlara gönderilmektedir.

Seçimlerde Aday Olan ÝKK Sekreterlerimizle Ýlgili Karar

WFEO Kararý

3 Kasým 2002de yapýlacak erken milletvekili seçimlerinde aday
olan Bursa ÝKK Sekreteri Emir Birgün ve Trabzon ÝKK Sekreteri
Hicabi Cýndýkýn istifalarýnýn kabulüne ve ilgili ÝKKlarýn
sekreterlik seçimlerini en kýsa sürede yapmalarýna karar verildi

WFEO (Dünya Mühendis Örgütleri Federasyonu) ComTech
 Enerji Çalýþma Grubuna katýlýnmasýna karar verilmiþtir.

Seçime Katýlan Oda ve Diðer Birim Yöneticilerimiz Ýle
Ýlgili Karar

Yapý Denetimi Kararý

AB KÝK toplantýlarýna sunulmak üzere Bölgesel Eþitsizlikler
konulu bir rapor hazýrlanmasýna, konu ile ilgili olarak
uzmanlarýn çalýþmalara davet edilmesine karar verilmiþtir.

TMMOB siyaseti, toplumsal yaþamýn bütün alanlarýný kapsayan
bir süreç olarak görmekte, geçmiþten bu yana meslek
alanlarýmýzdaki olaylarýn ve geliþmelerin toplumsal yaþamdaki
etkilerini sorgulamakta, üyelerinin, TMMOB, Oda ve diðer
birim yöneticilerimizin siyasal etkinliklerde bulunmasýný ve bu
baðlamda 3 Kasým 2002 tarihinde yapýlacak erken seçimlerde
aday olmalarýný temel hak ve özgürlüklerin ve seçilme haklarýnýn
kullanýlmasý olarak kabul etmekte ve saygýyla karþýlamaktadýr.
Ancak, bu adaylýklarýn örgütümüzün ya da herhangi bir
biriminin ilgili partilere kurumsal desteði anlamýna
gelmediðinin, bu arada aday olan Yönetim kademelerindeki
üyelerimizin bu süreçte kurum sýfatlarýný kullanmadýklarýný ve
örgütümüzün siyasi partilerden baðýmsýz ve özerk konumuna
gölge düþürecek davranýþlardan kaçýndýklarýný gözlemlemekten
duyulan memnuniyetin kamuoyuna ve örgütümüze
duyurulmasýna karar verilmiþtir.

Bakü-Tiflis-Ceyhan Kararý

Bilirkiþi Uygulamalarýna Ýliþkin Karar

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattý Projesi ÇED
Raporu ile ilgili çalýþmalar yapýlarak rapora dönüþtürülmesine
karar verilmiþtir.

TMMOB Yönetim Kurulu, 16 Aðustos 2002 tarihinde Yalovada
Ýl Koordinasyon Kurulu bileþenleri ile birlikte yaptýðý
toplantýdaki görüþmelerde ve toplantýnýn deðerlendirilmesinde;
17 Aðustos 1999 deprem felaketinin üzerinden 3 yýl geçmesine
karþýn yýkýmlar sonucu oluþan can ve mal kayýplarýyla ilgili
birçok kiþi ve kurumun sorumluluklarý yanýnda ilgili mühendis
ve mimarlarýn da sorumluluklarýnýn olduðunu, ancak bunun
açýða çýkartýlýp, sorumlu olanlarýn sorgulanmadýðýný ve bu
anlamda topluma karþý görevlerin tam olarak yerine
getirilemediðini, oysa konu ile ilgili onlarca örneðin yaþandýðý
tespitini yaparak, sürecin devam ettiðini, bu nedenle somutlaþan
örnekler üzerinde inceleme yapýlmasý gerektiði kararýný alarak;

Anayasa Mahkemesinin 4708 sayýlý Yapý Denetimi
Hakkýndaki Kanunun Anayasaya aykýrýlýðýný reddetmesi
üzerine, kararýn gerekçesi açýklanmamýþ olmakla birlikte ve
TMMOBnin yasa ile ilgili görüþleri saklý kalmak üzere, kamu
yararýný temel alan bir yapý denetiminin saðlanmasýnýn
karþýsýnda, hem yasadan hem de uygulamadan kaynaklanan
somut engellerin saptanmasý amacýyla, TMMOB tarafýndan
yapýlacak çalýþmalarýn kapsamýný, yaygýnlýðýný ve programýný
belirlemek için bir çalýþma grubu oluþturulmasýna karar
verilmiþtir.
AB KÝK Kararý

Bölge Toplantýlarý ve Miting Kararý
14 Eylül 2002 günü yapýlan TMMOB 37.Dönem 1.Danýþma
Kurulunun eðilimi de dikkate alýnarak;
Seçim ortamýnda, emekten yana politikalarý yaþama geçirecek
siyasi iradenin oluþmasý, iktidara taþýnmasý ve TMMOBnin
kendi uzmanlýk alanlarýndaki politikalarýyla, baðýmsýzlýk,
demokrasi ve barýþtan yana politika önerileriyle müdahale etme
amacýyla; bölgelerde toplantýlar düzenlenmesine ve Ekim
ayýnýn ikinci yarýsýnda Ankarada bir miting yapýlmasýna,
a)Bölge toplantýlarý ve miting hazýrlýklarýnýn Odalarýmýz ve Ýl
Koordinasyon Kurullarýmýz aracýlýðýyla yapýlmasýna, bu
toplantýlara TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinin
görevlendirilmesine ve Oda yöneticilerimizin katýlýmlarýnýn
istenmesine,
b)Miting ile ilgili olarak TMMOB Bülten özel sayýlarý, afiþ, el
ilaný, pankart, flama vb. hazýrlanmasýna,
c)Bölge toplantýlarý ve miting organizasyonu çalýþmalarýný
koordine etmek, harcama yapmak konusunda TMMOB
Yürütme Kurulunun yetkilendirilmesine karar verilmiþtir.

Yalova Yüksel Sitesinin Yalova Aðýr Ceza Mahkemesinde
devam eden dava sürecinde hazýrlanan 1.Bilirkiþi Raporu ile
2.Bilirkiþi Raporu arasýndaki farklý tespit ve sonuçlarýn ele
alýnarak deðerlendirilmesine ve sonucuna göre gerekli iþlemin
yapýlmasýna, karar verilmiþtir.
Mühendislik Akreditasyon Kuruluna Katýlma Kararý:
Eðitimde eþitliðin saðlanmasý, eðitimin niteliðinin yükseltilmesi,
programlarda eþdeðerliðin saðlanmasý, bilimin evrensel
deðerlerinin geçerli kýlýnmasýnýn saðlanmasý amacýyla
Mühendislik Dekanlarý Konseyi Mühendislik Akreditasyon
Kuruluna katýlmaya karar verilmiþtir.
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Yaklaþan seçimleri ve sonrasýndaki dönemi de dikkate alan Emek Platformu,
programýný güncelledi ve 26 Eylül 2002 tarihinde basýna açýkladý.
•
•

Program, yaklaþan seçimler öncesinde Emek Platformunun ortak talep ve beklentilerini ortaya koydu.

•

Emek Platformu, yanlýþlýðý tüm dünya örneklerinde olduðu gibi ülkemizde de kanýtlanan IMF ve
Dünya Bankasý programlarýna karþý bir kez daha bir yol, bir seçenek sundu.

Tek seçenek olarak halka dayatýlan IMF ve Dünya Bankasý programlarýna karþý emekçiler kendi
seçeneðine sahip çýktý.

EMEK PLATFORMU PROGRAMI
SUNUÞ
Giriþ
Ülkemizde bugün de süren kriz, uzun yýllardýr uluslararasý finans
kuruluþlarýnýn güdümünde uygulanan, insaný ve emeði gözardý
eden ekonomik ve sosyal politikalarýn ve siyasal tercihlerin
sonucudur. Kasým 2000 ve Þubat 2001 bunalýmlarý bu sürecin
doðal aþamalarýdýr. Türkiyeye bu politikalarý dayatan IMF ve
Dünya Bankasý güdümündeki hükümetler ardý ardýna
yaþadýðýmýz krizlerin baþ sorumlusudurlar.
Türkiye bütçesi, sosyal devlet ilkelerinin gereklerini yerine
getirme anlayýþýndan tümüyle uzaklaþtýrýlarak, tamamýyla bir
iç ve dýþ borç faizi ödeme mekanizmasýna indirgenmiþtir.
Türkiyedeki mali sistem, sadece belirli bir süre içerisinde yeterli
gelirin toparlanýp toparlanamayacaðý aritmetik hesabýna
dayanan bir politikanýn sarmalýna girmiþtir. Gelir daðýlýmý son
derece bozulmuþ ve ülke içinde yoksullaþma artmýþtýr. Birleþmiþ
Milletler 2002 Ýnsani Geliþme Raporuna göre ülkemiz
ekonomik anlamda gerilemiþ; %18i yoksul, %2,5u ise mutlak
yoksul, 1,5 milyondan fazla kiþi 1 dolar ile geçiniyor hale
gelmiþtir. Bunun sonucu olarak ülkemiz dünya sýralamasýnda
geçmiþte geliþmiþlik düzeyi bizden daha geride olan ülkelerin
de gerisine düþmüþtür.
Planlama fikrinin tümden gözardý edildiði ve gerçek anlamda
vahþi kapitalizmin uygulandýðý bir süreç yaþanmaktadýr.
IMF Yasalarý olarak bilinen 15 tasarý, Mecliste tartýþýlmasý
bile saðlanmadan süratlice yasalaþtýrýlmýþtýr. Toplumun geniþ
kesiminin haklarýnda hiçbir bilgisi olmadýðý bu yasalar ile
ülkenin ekonomik hayatýnýn yakýn ve orta dönemli geleceði
tamamýyla IMF ile Dünya Bankasýnýn yönetimine terk
edilmiþtir. Ülkemizin yeraltý ve yerüstü kaynaklarýnýn
kullanýmýnda, yýllardýr halktan toplanan vergilerle kurulan
kamu kurumlarýnýn yönetimleri kamu denetimi dýþý kurullara
verilmiþtir. Bu kurullarýn yönetimlerinde ise, yürütme ve yargý
organlarý da devre dýþý býrakýlmaktadýr.
Özelleþtirme ile KÝT`lerin tasfiye edilme sürecine ek olarak,
tarýmda liberalleþtirme adý altýnda tarýmýn uluslararasý tekellere
açýlmasý gerçekleþtirilmektedir. Tarým kesiminin verim artýþý

azalmakta ve özellikle tarýmdaki küçük üreticiler yoksulluk
sýnýrýnýn altýnda yaþamaktadýr. Hayvancýlýk gözden çýkarýlmýþ
durumdadýr.
Her kriz döneminin faturasý ücretlilere, emeklilere, kent
yoksullarýna, çiftçilere, esnaf ve sanatkârlara çýkartýlmýþtýr.
Vergi politikalarý ücretliler aleyhine þekillendirilmektedir.
Sosyal güvenlik, saðlýk, eðitim baþta olmak üzere; tüm temel
haklar sadece parasý olanlarýn yeterince yararlandýðý bir anlayýþa
terkedilmiþtir.
Pek çok küçük ve orta ölçekli iþletmeler batmakta ve pek çok
esnaf kepenklerini kapatmak zorunda kalmaktadýr.
Daha önceki hükümetler dönemlerinde olduðu gibi 57.
Hükümetin kurulduðu günden beri de uygulamaya devam
ettiði ve krizler karþýsýnda deðiþtirerek sürdürmeye çalýþtýðý bu
politikalar, ülkemizin çalýþanlarýnýn, iþsizlerin ve emeklilerin,
küçük çiftçilerin, esnaf ve sanatkârlarýn çýkarlarýyla temelden
çeliþmektedir. Ulusötesi sermayenin ve ülkemizdeki bir avuç
azýnlýðýn çýkarlarýnýn korunmasýný ve alacaklarýnýn tahsilini
hedefleyen bu programlar sürekli yinelenen krizlerle
sonuçlanmaktadýr.
Kriz sonrasý uygulamaya konulan 2002-2004 Stand By
Düzenlemesi yukarýdaki acý tabloyu yaratan uygulamalarýn
devamý niteliðindedir. Bugüne kadar IMF ve Dünya Bankasý
politikalarýný savunarak uygulayan hükümetler, ülkemizi derin
açmazlarýn içine sürüklemektedirler.
Geniþ halk kesimlerinin özlemlerini siyasi iradeye yansýtmayan,
halkýn refah düzeyini yükseltmeyi, gelir daðýlýmýndaki
uçurumlarý gidermeyi ve rant yerine üretimi arttýrmayý
amaçlamayan hiçbir politika çözüm üretmeyecektir. Türkiye
ekonomisinin sanayileþme, istihdam ve yatýrým artýþlarýna dayalý
dengeli bir büyüme yapýsýna kavuþturulmasý ancak kapsamlý
ve eþ zamanlý bir kamu kesimi, mali kesim ve ödemeler dengesi
reformu ile saðlanabilecektir.
Iraka müdahale sonucu çýkmasý muhtemel sýcak savaþýn bölge
halklarýna büyük bir yýkým getireceðinden hareketle; 11 Eylül
bahanesiyle, emperyalizmin dünya çapýnda egemenliðini ve
doðal kaynaklar üzerindeki denetimini pekiþtirmeye yönelik
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uluslararasý hukuka aykýrý savaþ senaryosuna karþý, bölgemizde
barýþýn, dostluk ve kardeþliðin egemen olmasý, halkýmýzýn acil
gündemlerinden birisini oluþturmaktadýr. Bu savaþa müdahil
olunmasý durumunda ise Körfez Krizinde olduðu gibi insani
tahribatlarýnýn yanýsýra ülkemiz çok aðýr ekonomik kayýplara
uðratýlacaktýr ve bunun bedelini yine halkýmýz ödeyecektir.
Yukarýda ortaya konulan sürece karþý oluþan tepkileri
bastýrabilmek amacýyla antidemokratik uygulamalar artmýþ;
ülkenin emek ve demokrasi güçlerinin görüþ ve önerilerini
kamuoyuna aktarma ve kamuoyu yaratma olanaklarý da
kýsýtlanmýþtýr. Düþünce ve ifade özgürlüðü konusunda yasal
ve fiili kýsýtlamalarla insan haklarý ihlalleri gündemde kalmaya
devam etmiþtir.
Hukukun üstünlüðü yerine, her kademede hukuksuzluðun
ve kuralsýzlýðýn sürdüðü bir çürümüþlükle karþý karþýya
kalýnmýþtýr.
Ekonomik krizleri önlemenin ve toplumsal güveni saðlamanýn
yolu Emek Platformu Programýnýn uygulanmasýyla mümkün
olduðuna inanmaktayýz.
Yolsuzluklarla etkili bir biçimde mücadele, demokratik sosyal
hukuk devleti olgusunun hayata geçirilmesi ve çalýþma
mevzuatýnýn, onaylanmýþ uluslararasý sözleþmeler ve ILO
Sözleþmeleri ile uyumlu hale getirilmesi de baþta olmak üzere;
Anayasa, Seçim Yasasý ve Siyasi Partiler Yasasý deðiþikliklerini
de kapsayacak bir demokratikleþme paketi temelinde
oluþturulacak ve halkýmýzýn desteðine sahip bu programýn
uygulanmasýndan geçmektedir.
Emek Platformu Programýnýn Temel Ýlkeleri
1. Türkiye'de devletin küçültülmesi yönündeki politikalar,
kamu kesimi potansiyelinin kalkýnma amaçlý olarak harekete
geçirilmesi önünde engel oluþturmaktadýr. Sosyal devletin
geliþmesi ve kalkýnmanýn önünün açýlmasý için devletin
küçültülmesi saplantýsýndan vazgeçilmeli; üretimin ve
istihdamýn önünü açacak, büyümeyi ve kalkýnmayý hedefleyen
politikalara dönülmelidir.
2. Devletin ekonomik ve sosyal fonksiyonlarýný yeniden
kazanmasý ve geliþtirmesi, Türkiye'nin geleceðini planlama
yetkilerini yeniden kazanmasýyla mümkündür. Özel sektör
için yönlendirici, kamu sektörü için baðlayýcý planlama,
bölgesel ve sektörel baðlantýlarý etkin bir þekilde
oluþturularak baþlatýlmalýdýr. Planlamanýn uygulamanýn ve
denetimin her aþamasýnda, toplumun tüm kesimlerinin örgütsel
temsilcileri aracýlýðýyla demokratik katýlýmý saðlanmalýdýr.
3. Sürekli kriz koþullarýnýn toplumun geniþ kesimlerinde
yarattýðý yoksullaþmanýn aþýlabilmesi ve gelirin adil
paylaþýlabilmesi için sosyal devlet anlayýþýna uygun politikalar
tartýþmasýz bir biçimde hayata geçirilmelidir.
4. Borçlanmaya dayalý spekülatif ekonomi politikalarýndan
vazgeçilerek üretime yönelik ekonomi politikalarý
benimsenmelidir. Ana para ve faizleriyle birlikte iç ve dýþ borç
ödemeleri yeniden takvimlendirilmelidir.
5. Kýsa vadeli yabancý sermaye giriþleri ve çýkýþlarý denetim

altýna alýnmalý, her türlü sermaye hareketinden doðan kazanç
vergilendirilmelidir.
6. Banka sistemi planlý bir rasyonelleþtirmeye tabi tutulmalý;
bankalarýn mevduat ve kredi faizlerini ölçüsüz arttýrmalarý
engellenmeli; mevduat garantisi küçük tasarruf sahiplerini
korumak kaydýyla daraltýlmalýdýr. Kamu ihtisas bankalarý
asli görevlerini yapacak þekilde yeniden
yapýlandýrýlmalýdýr.
7. Vergi tabaný yaygýnlaþtýrýlmalý, vergi gelirleri artýrýlmalýdýr.
Sermaye gelirlerinin vergi gelirleri içindeki payýný
yükseltecek önlemler alýnmalýdýr. Vergi adaletini ve
herkesten mali gücüne, servetine ve gelirine göre vergi alýnmasý
ilkesini saðlayacak bir vergi reformu gerçekleþtirilmelidir.
8. Bütçelerin faiz ödeme öncelikli bir aktarma organýna
dönüþmesine son verilmeli; kamu mali sistemindeki parçalý
yapýyý sona erdirecek, kamu hizmetlerinde etkinliði ve
saydamlýðý arttýrýcý düzenlemeler içerecek kapsamlý bir bütçe
ve harcama reformu gerçekleþtirilmelidir. Bütçeden, sosyal
güvenliðe, eðitime, saðlýða ve yatýrýma ayrýlan pay sosyal devlet
ilkesine uygun biçimde arttýrýlmalý, bunlar dýþýndaki gereksiz
harcamalar kýsýlmalýdýr. Bütçe dýþý harcama ve fonlar bütçe
kapsamýna alýnmalýdýr. Devletin her kademesinde üretken
olmayan ve kamu yararý taþýmayan harcamalarda tasarrufa
gidilmelidir. Ulusal çýkar ve kamu yararý ilkeleri çerçevesinde
kamu ihalelerinin þeffaflýðý saðlanmalýdýr.
9. Gerekli yasal düzenlemeler yapýlarak, siyasal sorumlularýn
da yargý önüne çýkarýlmasý saðlanarak, yolsuzluklarýn üzerine
gidilmelidir.
10. Kayýt dýþý ve yasadýþý ekonomik faaliyetler önlenmelidir.
11. Baþta sanayi olmak üzere tarýmýn diðer sektörlerle organik
bütünlüðünü gözeten uzun vadeli bir planlamasý
yapýlmalýdýr.
12. Dengeli bir kalkýnmayý saðlamak, gelir daðýlýmýný
iyileþtirmek hedef olarak alýnmalýdýr. Bu amaçla çalýþanlarýn
ve emeklilerin uygulanan politikalar ve krizler nedeniyle
oluþan ücret kayýplarý derhal telafi edilmelidir.
13. Toplumsal güven ve barýþýn hayata geçirilebilmesi için
Anayasa, Siyasi Partiler ve Seçim Yasasý deðiþtirilmeli;
yasalar çaðdaþ, demokratik düzene uygun hale getirilmelidir.
Hukuk devleti olmanýn temel koþulu olan hukukun üstünlüðü
ilkesinin hayata geçirilmesi seçim sürecine girdiðimizi bugün
ve yarýn da talebimizdir. Çalýþanlarýn haklarýnýn tanýnmasý
doðrultusunda, ILO normlarýna uygun düzenlemeler
yapýlmalýdýr.
Emek Platformu tarafýndan yapýlan ekonomik ve sosyal hayata
iliþkin tüm uyarýlar bilerek ve isteyerek gözardý edilmiþtir. Artýk
bu sese kulak verilmeli, Emek Platformu önerileri dikkate
alýnmalýdýr. Bu ülkeyi yönetmeye talip olanlar, içinde
bulunduðumuz krizden çýkýþ için IMF ve Dünya
Bankasý'ný, ulusötesi sermayeyi ikna etmek için
uðraþmaktan vazgeçmeli; yüzünü kendi toplumsal
dinamiklerine çevirmelidir.
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Her biri birer talan ve yýkým yasasý olan Þeker, Tütün, Elektrik
Piyasasý, Doðalgaz Piyasasý, Kamulaþtýrma, Uluslararasý
Tahkim, Bankacýlýk ve Merkez Bankasý, Yabancý Sermaye,
Ýhale vb. yasalar tüm sonuçlarýyla birlikte iptal edilmeli;
uluslararasý sermayenin deðil, halkýmýzýn çýkarlarýný esas
alan yeni düzenlemeler hayata geçirilmelidir.
Bu ülkenin içinde bulunduðu krizi aþabilecek ve krizsiz bir
kalkýnma gerçekleþtirebilecek potansiyeli vardýr. Bu ülkenin
insanlarý toplumsal yarar içeren; çalýþanlarýn, emeklilerin,
iþsizlerin, küçük çiftçinin, esnafýn ve sanatkarlarýn ve bu
politikalardan maðdur olan tüm toplumsal kesimlerin çýkarlarýný
koruyacak bir programý hayata geçirmek için çaba harcamaya
hazýrdýrlar. Unutmayalým ki, gerçek bir ulusal program, ancak
bu hedefler doðrultusunda bu kesimlerle birlikte hazýrlanan
programdýr.
Son Söz
Parlamento ve hükümetlerin yapmasý gereken, baþarýsýzlýðý
kanýtlanmýþ ve toplumsal desteði kalmamýþ, yolsuzluk ve
yoksulluk üretmekten baþka bir iþe yaramayan IMF ve Dünya
Bankasý politikalarýndan ve bu politikalara zemin oluþturan
siyasal sistemden vazgeçmek ve siyasal sistemi
demokratikleþtirerek halka açmaktýr..
Öncelikle, siyasi iradenin uluslararasý sermayeye deðil; halka
hizmet yönünde belirmesi gerekmektedir. Bu nedenle de
sorun, emekten yana politikalarý yaþama geçirecek siyasi
iradenin iktidara taþýnmasý sorunu haline gelmiþtir.
Emek Platformu Programýnýn yaþama geçirilmesi çerçevesinde;
diðer emek örgütleri, köylü ve esnaf ile daha sýký dayanýþarak,
taleplerimizin gerçekleþtirilmesinin takipçisi olacaðýz.
Uluslararasý finans kuruluþlarýnca bizlere dayatýlan
kuralsýzlaþtýrma, özelleþtirme, taþeronlaþtýrma,
sendikasýzlaþtýrma, yoksul ve iþsiz býrakma politikalarýna karþý
önerilerimizi, eylemlerimizi, sendikal ve örgütsel dayanýþmamýzý
arttýracaðýz.
Emek Platformu, yýllardýr uygulanan ve baþarýsýzlýðý kanýtlanmýþ
olan IMF ve Dünya Bankasý programlarýnýn alternatifinin Emek
Platformu Programý olduðunu seçim sürecine girdiðimiz
bugünlerde bir kez daha vurgulamakta ve programýna sahip
çýkmaktadýr.

•

ÇÖZÜM EMEK PLATFORMU
PROGRAMINI HAYATA
GEÇÝRMEKTÝR.

•

YOLSUZLUK VE YOKSULLUK
KADER DEÐÝLDÝR.

•

BAÞKA BÝR TÜRKÝYE
MÜMKÜNDÜR.

•

TÜRKÝYENÝN BU PROGRAMI
UYGULAYACAK VE KRÝZLERÝ
AÞACAK GÜCÜ VARDIR.

PROGRAM

A) EKONOMÝK ÝSTÝKRAR VE SOSYAL ADALETÝ
SAÐLAMAK ÝÇÝN UYGULANMASI GEREKEN
POLÝTÝKALAR
Ülke ekonomisi üzerinde tahribat yapan krizlerin sorumlularý
tespit ve teþhir edilmelidir.
Çalýþmanýn temel bir insanlýk hakký olduðundan hareketle;
Devlet, bu hakkýn insanlýk onuruna yaraþýr koþullarda
korunmasý, hayata geçirilmesi ve iþsizliðin ortadan
kaldýrýlmasýnda Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesinde de
belirtildiði gibi yükümlüdür. Bu yükümlülükle Anayasadaki
sosyal devlet ilkeleri ve Türkiyenin onaylamýþ olduðu 122 sayýlý
ILO Sözleþmesi hükümleri uyarýnca; tam istihdamý saðlamaya
yönelik, herkese adil koþullarda çalýþma olanaðý saðlayacak,
iþsizliði ortadan kaldýrmaya yönelik, aktif istihdam politikalarý
hayata geçirilmelidir.
Çalýþanlarýn baþta hak grevi hakký olmak üzere her türlü grev
hakký kabul edilerek sendikal örgütlenme, toplu pazarlýk ve
grev hakký üzerindeki yasaklamalar kaldýrýlmalý; lokavt bir yetki
olarak kabul edilmemelidir.
158 sayýlý ILO Sözleþmesi normlarýnca iþ güvencesi saðlanmalý,
94 sayýlý ILO Sözleþmesi uygulanarak iþçileri bireysel ve toplu iþ
hukuku kapsamýnýn dýþýnda çalýþtýrmayý amaçlayan
taþeronlaþtýrmanýn önüne geçilmelidir. Esnek çalýþma ve
kuralsýzlaþtýrma biçimleri engellenmelidir.
Kamuda her iktidar deðiþikliðinde yaþanan siyasi kadrolaþmaya
son verilmeli; atama, nakil, terfi, denetim, teftiþ ve cezalar
objektif kriterlere dayandýrýlmalýdýr. Çalýþanlarla ilgili her türlü
kararda, çalýþanlarýn örgütleri müdahil olarak yer almalý; kamu
çalýþanlarýnýn siyaset yasaðý kaldýrýlmalýdýr.
Avrupa Sosyal Þartýnýn onaylanmamýþ maddeleri
onaylanmalýdýr.
Kamu çalýþanlarýnýn krizden doðan kayýplarý baþta olmak üzere
geçmiþ yýllardaki kayýplarý giderilmeli, kamu çalýþanlarý ile
yapýlacak toplu pazarlýk ve toplu sözleþmelerde eþit deðerdeki
iþe eþit ücret ilkesinden hareketle, ücretler insan onuruna
yaraþýr bir hayat sürecek düzeye getirilmelidir.
Her ne sebeple olursa olsun iþçilerin ve kamu çalýþanlarýnýn
resen veya zorunlu emekliliði uygulamalarý durdurulmalýdýr.
Bütçelerin faiz ödeme öncelikli bir aktarma organýna
dönüþmesine son verilmeli; yýllardýr kýsýtlanan eðitim, saðlýk,
adalet ve sosyal güvenlik, altyapý yatýrýmlarý gibi sosyal ve
ekonomik harcamalar ile personel ödeneklerine aðýrlýk
verilmelidir. Kamu tarafýndan saðlanan, her kademedeki
eðitim ve saðlýk hizmetleri parasýz olmalýdýr.
Kamu mali sistemindeki parçalý yapýyý sona erdirecek, kamu
hizmetlerinde etkinliði ve saydamlýðý arttýrýcý düzenlemeler
içerecek kapsamlý bir bütçe ve harcama reformu
gerçekleþtirilmelidir. Bütçe dýþý harcama ve fonlar bütçe
kapsamýna dahil edilmeli ve bütçe harcamalarýnda kamu yararý
esas alýnmalýdýr.
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Bütçe görüþmelerini sadece bir tahmin olan Bütçe Kanunu ile
sýnýrlý olarak sürdüren parlamentonun, bütçe gerçekleþmelerini
içeren Kesin Hesap Kanun Tasarýlarýný daha ciddi incelemesi
saðlanmalýdýr.
Kayýt dýþý ve yasadýþý iktisadî faaliyetler ve yolsuzluklar
önlenmeli; kimi medya, bürokrat ve siyasetçinin de katýldýðý
her kademedeki çeteleþme engellenmeli, saptandýðýnda aðýr
yaptýrýmlar uygulanmalýdýr. Bunun temel aracý olarak,
kamudaki denetim birimlerinde denetim faaliyetleri etkin hâle
getirilmeli, aralarýnda eþgüdüm saðlanmalýdýr. Kamu
kuruluþlarýnýn ve özel kuruluþlarýn denetimine, çalýþanlarý temsil
eden sendikal ve meslekî kuruluþlarýn katýlmasý ilke olmalýdýr.
Sendikal örgütlenme, kayýt dýþýlýðýn panzehiri olarak
desteklenmelidir.
Kamu kaynaklarýnýn adaletsiz, dengesiz, kamu yararý
gözetilmeden kullanýlmasýna neden olan ve bir toplumsal
hastalýða dönüþen yolsuzluk olaylarýyla yönetsel, yargýsal ve
toplumsal denetim aracýlýðýyla mücadele edilmelidir.
Özelleþtirmeler ve iþten çýkartmalar derhal
durdurulmalýdýr.Kaynak yaratma adý altýnda ülkemizin
baðýmsýzlýðý, geliþmesi ve geleceði için stratejik ve sosyal önemi
haiz olan savunma, ulaþtýrma, iletiþim, enerji, madencilik,
kentsel hizmetler, tarým vb. sektörlerdeki KÝTleri bile satmayý
öngören politikalar terk edilmelidir.
Örgütsüzleþtirme ve ucuz emek istihdamýna dayalý ekonomi
politikalarýndan vazgeçilmelidir. Tüm çalýþanlara ve emeklilere
insan onuruna yaraþýr bir gelir saðlanmalýdýr.
Türkiye de saðlýk sektörü için de gerçekçi ve toplum yararýna
bir planlamaya gereksinim vardýr. Saðlýk sektörüne en az %10
bütçe payý ayrýlmalýdýr. Sektörün etkin çalýþabilmesi için
kaynaklarýn ve hizmet üretimlerinin tek elden yönetilmesi
gerekmektedir. Saðlýkta finansman modeli genel vergilerle
oluþan genel bütçe sistemi olmalýdýr. Bir saðlýk sisteminin kalbi
toplumun en uç noktalarýna kadar ulaþabilecek birinci basamak
saðlýk hizmetleridir. Türkiyede saðlýk ocaðý, saðlýk evleri ve
dispanserlerin sayýsal ve donaným yetersizliði giderilmelidir.
Birinci basamak ile hastaneler arasýnda sevk sistemi iþletilmeli
ve bu uygulama tam süre çalýþma politikasý ile pekiþtirilmelidir.
Toplumsal saðlýk düzeyinin geliþmesi için saðlýk hizmetlerine
toplum katýlýmý saðlanmalý, bölgelerarasý saðlýk alanýndaki
dengesizlikler giderilmelidir. Koruyucu saðlýk hizmetlerine
önem verilmelidir. Saðlýk konusunda kararlar ilgili meslek
kuruluþlarýnýn da katýlýmýyla alýnmalýdýr.
Ana okullarýndan, yüksek öðrenime, meslek edindirme ve
geliþtirme eðitimleri de dahil olmak üzere eðitimin her
kademede fýrsat eþitliði ilkesine uygun ve parasýz olarak
düzenlenmelidir. Kýz çocuklarýnýn okullaþma oranýnýn
arttýrýlmasýna yönelik politikalar benimsenmelidir.
Emlak Bankasýnca Emlak Konut Þirketine Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý paylarý biçiminde aktarýlan Konut Edindirme Yardýmý birikimleri hak sahiplerine derhal ve nakden ödenmelidir.
Zorunlu tasarruf hesabýndaki birikimlerin toplamý, yani ana
para ve nemalar 01.06.2000 tarihli döviz kuruna baðlanarak ve

piyasa rayiçleri üzerinden nemalandýrýlarak hak sahiplerine
derhal ve nakden ödenmelidir.
Emeklilerin yaþam standardýnýn yükseltilmesi ve saðlýk
hizmetlerinin kalitesinin artýrýlmasý için yeterli kaynak
saðlanmalýdýr. Milli gelir artýþlarýndan çalýþanlarýn
yararlandýrýlmasýný saðlayan refah payý uygulamasý emekliler
için de getirilmeli, farklý sosyal güvenlik kuruluþlarýna baðlý
emekliler arasýndaki gelir farklýlýklarý ortadan kaldýrýlmalýdýr.
Bu baðlamda iþçi ve bað-kur emeklilerine yapýlan aylýk artýþlar
TÜFEden deðil, tekrar memur katsayýsýna baðlanmalýdýr.
Emeklilerin de sendikal örgütlenme haklarýnýn hayata
geçirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapýlmalýdýr.
B) MALÝ SÝSTEME VE SERMAYE HAREKETLERÝNE
YÖNELÝK KISA VADEDE UYGULANMASI
GEREKEN POLÝTÝKALAR
Ülkemizde yaþanan krizlerin ana nedenlerinden biri olan kýsa
vadeli yabancý sermaye giriþleri ve çýkýþlarý, adil vergi ve para
politikalarýyla denetim altýna alýnmalý ve bu doðrultuda 32 sayýlý
kararname yeniden düzenlenmelidir.
Türkiyenin dýþ borçlarý yeniden takvimlendirilmelidir.
Merkez Bankasýnýn döviz kuru ve faiz hadlerini birbirinden
baðýmsýz iktisat politikasý araçlarý olarak kullanma olanaðý
yeniden oluþturulmalýdýr.
Döviz tevdiat hesaplarýna uluslararasý faiz hadlerinin üzerinde
faiz verilmeyerek, TLnin dövizle ikamesi caydýrýlmalýdýr.
Bütçenin yatýrýma, eðitime ve saðlýða ayrýlan kaynaklarýnýn
azaltýlmasý pahasýna faiz dýþý fazla vermeye zorlanmasý yoluyla
tedricen azaltýlamayacaðý belli olmuþtur. Yurtiçi borç stokunun
mali sisteme ve giderek tüm reel ekonomiye olan yükünü
azaltmak için Hazine, Merkez Bankasý ve bankacýlýk kesimi
arasýnda borcun vadesini uzun döneme yayan ve bu borcun
reel faiz yükünü düþüren bir düzenleme yapýlmalýdýr.
Ýçi boþaltýlmýþ batýk bankalarýn sorumlularý hakkýnda, gerekli
caydýrýcý cezalar verilmelidir. Mali suçlarla ilgili cezalar
aðýrlaþtýrýlmalýdýr.
Banka sistemi plânlý bir rasyonelleþtirmeye tâbi tutulmalý;
bankalarýn mevduat ve kredi faizlerini ölçüsüz arttýrmalarý
engellenmeli; mevduat garantisi küçük tasarruf sahiplerini
koruyacak þekilde tedricen daraltýlmalýdýr.
Bankalarýn mevduat ve TCMB kredileri dýþýnda kaynak
kullanmalarý ve yurtdýþýndan borçlanmalarý etkin bir denetim
altýna alýnmalýdýr. Türkiyedeki özel bankalara kredi açan
yabancý bankalarýn alacaklarýný Hazine garantisi kapsamýna
alan uygulamaya son verilmelidir.
Tarým üreticilerine hizmet vermesi gereken Ziraat Bankasý,
esnaf ve sanatkâra hizmet vermesi gereken Halk Bankasý, sosyal
konut talebine ve finansmanýna hizmet vermesi gereken ve
kapatýlan Emlak Bankasý gibi kamu ihtisas bankalarý asli
görevlerini yapacak þekilde yeniden yapýlandýrýlmalý, kapatýlan
ihtisas bankalarý yeniden açýlmalý, bu bankalarýn özelleþtirilme
süreci durdurulmalý, siyasi baskýlardan uzaklaþtýrýlarak sektör
temsilcilerini ve sosyal taraflarý da içerecek özerk ve katýlýmcý
bir yönetime kavuþturulmalýdýr.

'

bültens25_28.p65

19

15.11.2002, 14:38

Ekim 2002/Sayý 25

C) KALKINMA POLÝTÝKALARI
Türkiyede devletin küçültülmesi yönündeki politikalar, kamu
kesimi potansiyelinin kalkýnma amaçlý olarak harekete
geçirilmesi önünde engel oluþturmaktadýr. Türkiyede faiz dýþý
bütçenin milli gelire oraný AB ülkeleri ortalamasýnýn çok
üstündedir. Sosyal devletin geliþmesi ve kalkýnmanýn önünün
açýlmasý için devletin küçültülmesi saplantýsýndan
vazgeçilmelidir.
Devletin ekonomik ve sosyal fonksiyonlarýný yeniden
kazanmasý ve geliþtirmesi, Türkiyenin geleceðini planlama
yetilerini yeniden kazanmasýyla mümkündür. Devletin
ekonomiye müdahale araçlarý güçlenmeli, ulusal egemenliðin
araçlarý ulusötesi sermayenin denetimine sokulmamalý,
yatýrýmcý ve üretimci sosyal devlet güçlendirilmelidir. Özel
sektör için yönlendirici, kamu sektörü için baðlayýcý plânlama,
bölgesel ve sektörel baðlantýlarý etkin bir þekilde oluþturularak
baþlatýlmalýdýr. Planlamanýn hiyerarþik her aþamasýnda,
toplumun tüm kesimlerinin örgütsel temsilcileri aracýlýðýyla
demokratik katýlýmý saðlanmalýdýr.
Ülkemizin bilim ve teknoloji politikalarý temelinde, ulusal
stratejik kalkýnma programlarýný uygulayabilmesi için eðitim
sisteminde, tüm çalýþanlarýn çalýþtýklarý alanda her türlü üretim
bilgisine sahip, araþtýrýcý özellikleri geliþmiþ, nitelikli insan
gücünü yaratmayý hedefleyen, yapýsal bir reform
gerçekleþtirilmelidir. YÖK kaldýrýlmalý; üniversitelerde bilimsel
ve yönetsel özerklik saðlanmalýdýr.
Türkiye stratejik öngörüyle insan kaynaklarý planlamasýný da
göz önüne alarak ulusal politikalarýný belirlemelidir. Bilim ve
teknolojide yetkinleþme ve bunu ülkemiz ölçeðinde toplumsal
ve ekonomik faydaya dönüþtürme isteðiyle; sistemsel bütünlük,
siyasi kararlýlýk, süreklilik içerisinde ulusal bir strateji
saptamalýdýr. Ýnsandan, yaþamdan ve emekten yana bir
sanayileþme politikasý, toplumsal bir proje çerçevesinde tüm
iliþkileri yeniden düzenleyerek ele alýnmalýdýr.
Madencilikte planlý ulusal bir politika belirlenmeli, madencilik
üretimine sadece ihracat kalemi olarak bakýlmamalýdýr
Madenlerimiz, üretimden pazarlanmasýna kadar kamu
mülkiyetini esas alan bir anlayýþla ele alýnmalý, yerli ve yabancý
sermayeye teslim edilmemeli, yeni yatýrýmlarla çaðdaþ
teknolojiye kavuþturulmalýdýr. Doðal kaynaklarýmýzý ve
madenlerimizi sermayenin sýnýrsýz ve denetimsiz kullanýmýna
açan ve TBMM gündeminde bulunan Maden ve Petrol Yasa
Tasarýlarý geri çekilmelidir. Doðalgaz Piyasasý Yasasý iptal
edilmelidir. Bu geliþmelerin önünü açan Tahkim Yasasý
anayasal dayanaðý ile birlikte iptal edilmelidir.
Ülkemizde Stratejik Ulusal Enerji Planý acilen hazýrlanmalý
ve kýsa, orta ve uzun vadeli alt planlar hýzla devreye sokulmalýdýr. Sektördeki tüm özelleþtirmeler geri alýnmalý ve tüm imtiyazlar iptal edilmelidir. Enerjiyi ucuza üretebildiðimiz ölçüde
sanayi ürünlerimizin rekabet þansý olabileceði unutulmamalýdýr.
Ucuza üretmenin birinci koþulu, ulusal kaynaklarýmýzýn ulusal
politikalar çerçevesinde hýzla deðerlendirilmesinden geçmektedir. Alternatif temiz enerji kaynaklarýna yönelinmelidir. Bu
amaca hizmet etmeyen Enerji Piyasasý Yasasý iptal edilmelidir.

Sermayenin kuralsýz mal, hizmet, teknoloji ve finansýyla
iþleyecek; kamusal denetim mekanizmalarýný yok edecek
ulusal sanayiyi çökertecek, çevre ve doðal kaynaklarý tahrip
edecek bir anlayýþla yapýlan düzenlemelerden vazgeçilmelidir.
Bu Yasadan vazgeçilmelidir.
Serbest bölgeler mevzuatý ülke çýkarlarý göz önüne alýnarak
yeniden düzenlemeli, mevcut serbest bölgeler de bu kapsam
içine alýnmalýdýr.
Kamu arazileri bütçe açýklarýný kapatmak için, kaynak paketi
adý altýnda kelepir fiyatlarla satýlmamalý; yurttaþlarýmýzýn eþit
yararlandýrýlacaðý düzenlemeler için, kamu elinde
tutulmalýdýr. Kentsel toprak rantýnýn kamuya geri döndürülmesi
saðlanmalýdýr. Hazine arazi satýþlarý ile ilgili düzenleme ise iptal
edilmeli ve kamu yararýný esas alarak yeniden düzenlenmelidir.
Parçacý ve yasak savýcý imar uygulamalarý kaldýrýlmalý, imar,
gecekondu ve orman aflarý yasaklanmalý, su havzalarý
korunmalý, kente karþý suç tanýmý yasal ve toplumsal
yaptýrýmlarla güvence altýna alýnmalý, çevreye duyarlý imar
planlarý hazýrlanmalýdýr.
Deprem sonrasý süreçte oldu-bittiyle önümüze dayatýlan
yaþanabilir, güvenli, dayanýklý yapý üretim ve denetimi sürecini,
sermayeye ticari bir alan olarak teslim eden 4708 Sayýlý Yapý
Denetimi Yasasý iptal edilmeli, kamusal denetim
etkinleþtirilmelidir. Kamusal denetim, ilgili meslek
kuruluþlarýnýn da katýlýmýyla etkinleþtirilmelidir.
Tarýmýn tasfiyesini amaçlayan süreç, kentlere çok hýzlý bir göç
dalgasý yaratmakta; yýkým boyutunda ekonomik-toplumsal bir
fatura oluþturmaktadýr ve oluþturacaktýr. Bu nedenle dengeli
kalkýnma politikalarý ve bölgesel planlama ile tarýmýn yeniden
canlandýrýlmasý ve atýl kaynaklarýn faaliyete geçirilmesi
saðlanmalýdýr. Bu amaçla, köye dönüþ bir araç olarak
deðerlendirilmeli ve göçe neden olan ve göçün yaratacaðý
olumsuzluklar tüm yönleri ile giderilmelidir.
Uzun bir süredir gündemde tutulan ve reform olarak
getirildiði öne sürülen Yerel Yönetimler Yasa Tasarýsý ile,
iþletmeci belediyecilik ve Gayri Menkul Yatýrým Ortaklýðý
anlayýþý çerçevesinde; kent ve imar rantlarýnýn, özelleþtirmelerin
ve kamu arazilerinin satýþlarýnýn önü açýlmaktadýr. Yasa Tasarýsý,
toplum yararýna olarak yeniden düzenlenmelidir. Yerel
yönetimlerce toplumsal hizmetlere þirket, kentli yurttaþa
müþteri gözüyle bakan yaklaþýmlara son verilmeli,
demokratik katýlým ve kamusal denetim yaþama geçirilmelidir.
Tasarý`da istihdam ile ilgili düzenlemeler yerel yönetim
çalýþanlarýný kuralsýz, güvencesiz ve esnek çalýþmaya
zorlamakta; sendikal haklarýn ihlaline zemin hazýrlamaktadýr.
Geçici iþçiliðin kural, daimi iþçiliðin istisna haline getirildiði
tasarýnýn, Emek Platformu`nca kabul edilmeyeceði açýktýr.
Yerel Yönetimler Yasasý yerinden yönetim ve katýlýmcý demokrasiyi saðlamaya yönelik olarak yeniden ele alýnmalý, çaðýn
gereklerine uygun ve evrensel normlar ýþýðýnda halkýmýzýn ve
çalýþanlarýn beklenti ve taleplerine cevap verebilmelidir.
Sanayileþmeye hem doðrudan hem dolaylý hizmet veren
ulaþtýrma sektörümüzde; ülkemizin jeolojik, jeopolitik, doðal
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ve kültürel yapýsý göz önüne alýnarak, kent içi ana ulaþýmlarý
da kapsayacak þekilde, ilke ve hedefleri ortaya koyacak uzun
vadeli ulusal ulaþtýrma ana planý hazýrlanmalý ve buna baðlý
olarak ulusal ulaþtýrma politikalarý belirlenmeli, demiryolu ve
denizyolu taþýmacýlýðý özendirilmeli, kaynak israfýna yol açan
otoyol ve havaalaný projelerinden vazgeçilmelidir.
Toprak, özenle korunmasý gereken bir doðal kaynaktýr ve her
ülkedeki varlýðý sýnýrlýdýr. Bu varlýk kamu yararýna
korunmalýdýr.
Emeðin serbest dolaþýmýna izin vermeden, sadece mallarýn
serbest dolaþýmý anlamýna gelen Gümrük Birliði anlaþmasý
Türkiyenin çýkarlarýna uygun biçimde gözden geçirilmelidir.
Dünya Ticaret Örgütü ve OECD bünyesinde yürütülen
hizmet ticaretinin serbestleþtirilmesi çalýþmalarýnýn,. GATS 1994
Anlaþmalarý içinde kalkýnma politikalarýna aykýrý
düzenlemelerin yeniden müzakere edilmesi için uluslararasý
giriþimlerde bulunulmalýdýr.
Ýthal edilen mallarý ülkemizde üretmeye, ihracatý arttýrmaya
yönelik yatýrým projeleri teþvik edilmelidir.
Ýthalatý denetleyebilmek ve lüks tüketim mallarý ithalatýný
caydýrabilmek için tarife dýþý engeller kullanýlmalýdýr. Özellikle
demir çelik ve tekstil hammaddesi ithalatýnda ihtisas
gümrüklerine iþlerlik kazandýrýlmalýdýr.
Rekabet Kurulu imalat ve hizmet sektörlerindeki iþletmelerin
minimum etkin ölçekle çalýþmalarýný saðlayacak, firma
birleþme, yatýrým koordinasyonu, yeni firmalarýn sektöre giriþini
saðlayacak teþvik veya zorlaþtýrma gibi uygulamalar yapmalýdýr.
Rekabet Kurulu yeniden yapýlandýrýlmalý ve çalýþmalarýnda
sosyal rekabet unsurunu da göz önünde bulundurmalýdýr.
Ýhracatýn bileþimi yüksek katma deðerli ürünler lehine
deðiþtirilmeli, bu yönde sanayi, finansman ve teknoloji
planlamasý yapýlmalýdýr.
Banka kredilerinin dengeli kalkýnmanýn gerektirdiði þekilde
kullanýlmasý saðlanmalýdýr.
Türkiye Kalkýnma Bankasý ve Ýller Bankasý gibi kamu kalkýnma
ve yatýrým bankacýlýðý, gerçek iþlevleri ve kuruluþ amaçlarý
doðrultusunda çalýþýr duruma getirilmelidir.
Bölgesel kalkýnma politikalarý yeniden canlandýrýlmalý,
bölgelerarasý dengesizliklerin giderilmesi saðlanmalýdýr.
D) VERGÝ POLÝTÝKALARI
Otokontrol aracý olarak servet beyaný ve benzeri inceleme
teknikleri getirilmeli, vergi yönetimi, denetimi, ücret, araç ve
gereç yönünden daha da güçlendirilmelidir.
Sermaye gelirlerinin vergi gelirlerine katkýsý arttýrýlmalýdýr. Vergi
adaletini ve herkesten mali gücüne, servetine ve gelirine göre
vergi alýnmasý ilkesini saðlayacak bir vergi reformu
gerçekleþtirilmelidir.
Verginin tabana yayýlmasý, vergi ve sigorta incelemelerinin
yaygýnlaþtýrýlmasý, ücretlilere vergi iadesinin ücretlere eklenerek
kapsamýnýn geniþletilmesi, faiz gibi menkul sermaye gelirlerinin
ve özellikle kamu borç senetleri gelirlerinin üniter tarife
kapsamýna alýnmasý saðlanmalýdýr.

Gerçekleþtirilecek vergi reformunun; gelir idaresinin
sorunlarýna çözüm getirecek, vergi denetim örgütlerinin ve
3568 sayýlý Yasaya tabi meslek mensuplarýnýn sorunlarýna, vergi
kanunlarýndaki eksiklik ve yanlýþlýklardan doðan sorunlara,
vergi yargýsýnýn, vergicilik ve ekonomiyle ilgili diðer kurumsal
ve yasal düzenlemelerdeki (bankacýlýk sistemi, sermaye piyasasý
ve Türk Ticaret Kanunu, kara paranýn önlenmesi gibi) eksiklik
ve yanlýþlýklarýn doðurduðu sorunlara çözüm getirecek,
düzenlemeleri ayný anda yapmayý amaçlayan kapsamda olmasý
gerekir.
Vergi sisteminde bulunan teþvik, muaflýk ve istisnalar ile
indirimler ekonominin içinde bulunduðu durum dikkate
alýnarak, yeniden gözden geçirilmeli, üretimi, ihracatý ve
istihdamý özendirici hale getirilmelidir.
Lüks tüketimden daha yüksek oranda katma deðer vergisi
alýnmasý saðlanmalýdýr.
Dar ve sabit gelirlilerin aleyhine olan dolaylý vergilerin (tüketim
vergilerinin) vergi sistemi içindeki aðýrlýðý azaltýlmalýdýr.
Ücretliler için uygulanan özel indirimin asgari ücret düzeyine
çýkarýlmasý saðlanmalýdýr.
Gelir vergisi tarife dilimlerinin en az yeniden deðerleme
oranýnda artýþý saðlanmalýdýr.
Kayýt dýþý ekonomiyi kayýt altýna alacak ve kayýt dýþý çalýþtýrmayý
önleyecek, düzenlemeler getirilmelidir. Bu baðlamda sendikal
örgütlenmenin önünü týkayan yasal engeller ortadan
kaldýrýlmalýdýr.
Saðlýk ve eðitimden alýnan KDV en alt düzeye indirilmeli,
vergi ve sigorta primi affý kesinlikle söz konusu olmamalýdýr.
E) TARIM POLÝTÝKALARI
Tarýma iliþkin destekleme kurumlarýnýn özelleþtirilmesi,
iþlevsizleþtirilmesi veya tasfiyesine yönelik IMF/Dünya Bankasý
programý derhal durdurulmalýdýr.
Türkiyenin net ithalatçý olduðu baþta buðday, pamuk olmak
üzere tarým ürünlerinde gümrük vergileri korunmalý, böylece
hem tarýmsal üreticiliðin yaþamasý saðlanmalý, hem ülkenin
besin güvenliði korunmalý, hem de gümrük vergilerinin tarýma
dönük Destekleme ve Fiyat Ýstikrar Fonu kaynaklarýný
beslemesi saðlanmalýdýr.
Tarým Satýþ Kooperatifleri Birliklerini her türlü mali desteðin
dýþýnda býrakan 4572 sayýlý düzenleme deðiþtirilmeli; Yeniden
Yapýlandýrma Kurulu, Dünya Bankasý güdümünden
çýkarýlmalýdýr.
Tarýmda kooperatif türü örgütlenme desteklenmelidir.. Bu
kuruluþlarýn alým fiyatlarýna kredi yoluyla desteklenmeleri
saðlanmalýdýr.
Mevcut desteklerin yerine geçirilmek istenen ve üretimle
iliþkilendirilmeyen doðrudan gelir desteði uygulamasý terk
edilmeli, bu araç yeni bir ürün deseni oluþturulmasýna dönük
tamamlayýcý bir destekleme unsuru olarak kullanýlmalýdýr.
Sulama, toprak ýslahý, toplulaþtýrma, tohumluk, damýzlýk
üretimi, eðitim, yayým, AR-GEye yönelik yatýrýmlarýn ve
desteklemelerin geliþtirilmesi saðlanmalýdýr.
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Hayvancýlýk desteklenmeli ve et ithali önlenmelidir. Ayrýca
yok edilen çayýr-meralarýmýzýn geri kazandýrýlmasý
saðlanmalýdýr.
F) DEMOKRATÝKLEÞME, SENDÝKAL VE SOSYAL
HAKLARA YÖNELÝK POLÝTÝKALAR
Yasalar, çaðdaþ, özgürlükçü demokratik düzenin gereklerine
uygun hale getirilmelidir. Hukuk devleti olmanýn temel koþulu
olan hukukun üstünlüðü ilkesi hayata geçirilmelidir.
Çalýþanlarýn haklarýnýn tanýnmasý doðrultusunda ILO
normlarýna uygun düzenlemeler yapýlmalýdýr.
Haberleþme, basýn ve TV alanýnda kamu hizmeti yapan özel
kuruluþlarýn baþka sektörlerde faaliyette bulunmasýna,
bulunduðu faaliyete yönelik haksýz rekabet yapmasýna ve
tarafsýz haberciliði ihlal etmesine izin veren RTÜK Yasasý vb.
yasalar yeniden gözden geçirilmelidir.
Sendikalarýn, demokratik kitle örgütlerinin ve meslek
örgütlerinin televizyon radyo vb. kurma ve iþletmeleri önündeki
yasal engeller kaldýrýlmalýdýr. Sendikalaþmanýn özendirilmesi
için sendikalý çalýþanlar tarafýndan üretilen ürünlere, bu ürün
sendikalý çalýþanlar tarafýndan üretilmiþtir ibaresinin
bulunduðu sosyal etiketleme yapýlmalýdýr.
Türkiye tarafýndan onaylanmýþ olan Birleþmiþ Milletlerin
Kadýnlara Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi Sözleþmesi,
Avrupa Sosyal Þartýnýn Çalýþan Kadýnlarýn Korunmasý
Hakkýna iliþkin 6. Maddesi hayata geçirilmeli, Uluslararasý
Çalýþma Örgütünün 3 (Analýðýn Korunmasý), 140 (Ücretli
Eðitim Ýzinleri), 156 (Aile Sorumluluðu Olan Ýþçiler), 157 (Sosyal
Güvenlik Haklarýnýn Saðlanmasý) ve 168 (Ýstihdamýn
Arttýrýlmasý ve Ýþsizliðe Karþý Koruma) sayýlý Sözleþmeleri
onaylanýp iç hukuka aktarýlmalý; Medeni Kanun, Türk Ceza
Kanunu, Ýþ Kanununda ve diðer mevzuatta yer alan doðrudan
ve dolaylý olarak kadýna karþý ayrýmcýlýða yol açan maddeler
deðiþtirilmeli, kadýn ve erkek iþi ayrýmýna, eþit deðerdeki iþe
eþit ücret ilkesiyle son verilmelidir.
Çocuk iþçi çalýþtýrmaya yol açan koþullar
düzeltilmeli,.çocuklarýn çalýþmasýný önleyici ve yönlendirici
düzenlemeler yapýlmalý, çocuk iþçi çalýþtýrmaya son verilmeli,
çocuk iþçiler eðitime yönlendirilmelidir.
Kayýt dýþý ekonomi ve kaçak iþçilik, hakça bir gelir daðýlýmý,
sosyal devlet uygulamalarý ve insanca yaþamýn gerektirdiði
çalýþma koþullarýný öngören demokratik bir çalýþma hayatýnýn
önünde büyük bir engel oluþturmaktadýr. Kaçak iþçilikle
mücadele ulusal bir politika haline getirilmeli, iþçi ve iþveren
sendikalarý, demokratik kitle örgütleri, meslek birlikleri,
merkezi ve yerel devletin yetkili kurumlarý ve kuruluþlarýnýn
kaçak iþçilikle mücadelede iþbirliðinin ortam ve olanaklarý
düzenlenmelidir. Sorunun önemli bir boyutunu oluþturan,
yabancý kaçak iþçilik de bu kapsamda ele alýnmalýdýr.
Düþük nitelikli iþgücü, düþük verim, düþük ücret, daralan
etkin talep kýsýr döngüsünden çýkmak için; iþçiyi, memuru ve
emekliyi sefalet ücretlerinden kurtarmayý, iþ barýþýný ve
toplumsal huzuru saðlamayý, gelir daðýlýmýndaki uçurumlarý
düzeltmeyi amaçlayan, ülkemizin ekonomik potansiyeline
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denk düþen bir ücret politikasý geliþtirilmelidir. Üretim
maliyetlerinin düþürülmesi, üretim kalitesinin arttýrýlmasý, mal
ve hizmet çeþitlenmesinin saðlanmasý ve sonuçta sanayimizin
rekabet gücünün arttýrýlmasý için ücretlerin düþürülmesi yerine;
diðer girdi maliyetlerini düþürmeyi, sabit sermaye yatýrýmlarýnýn
arttýrýlmasýný; ileri teknoloji kullanýmýný, üretim organizasyonu
ve yönetiminde endüstriyel demokrasi ilkelerini içeren bir
modernizasyonu, iþgücünün eðitim ve beceri düzeyini
yükseltmeyi hedefleyen bir ekonomi politikasý izlenmelidir.
Hükümet ve parlamento, kamu çalýþanlarýnýn toplu sözleþme
ve grev haklarý önündeki engelleri kaldýrmalý; tüm çalýþanlarýn
sendikalaþma, toplu sözleþme ve grev haklarý, onaylanmýþ
uluslararasý sözleþmelere, ILO sözleþmelerine uygun hale
getirecek biçimde düzenlemelidir.
Kamuda her iktidar deðiþikliðinde yaþanan siyasal
kadrolaþmalara son verilmeli, atama, nakil, terfi, denetim, teftiþ
ve cezalar objektif kriterlere dayandýrýlmalý, çalýþanlarla ilgili
bütün kararlarda çalýþanlarýn örgütleri müdahil olarak yer
almalýdýr. Sendikal çalýþmalar dolayýsýyla verilen disiplin cezalarý
tüm sonuçlarýyla birlikte ortadan kaldýrýlmalý, açýlan adli, idari,
disiplin soruþturmalarý ve sürgünler durdurulmalýdýr.
Ýþten çýkartmalarýn ekonomik kriz nedeni ile daha da
yoðunlaþtýðý ortamda iþsizlik ödeneðine hak kazanma koþullarý
ile ödenek miktar ve süreleri çalýþanlar lehine yeniden
düzenlenmelidir. Ýþyerinin istihdam büyüklüðüne
bakýlmaksýzýn tüm çalýþanlar için iþ güvencesi saðlanmalýdýr.
Ýç ve dýþ sermayeye yeni kâr alanlarý açmak isteyen bireysel
emeklilik ve özel saðlýk sigortasý düzenlemelerine dair giriþimler
sosyal devlet ilkesiyle baðdaþtýrýlmalýdýr. Sosyal Sigortalar
Kurumunda prime esas ücretin taban ve tavanlarý günün
koþullarýna göre yeniden belirlenmelidir.
Toplum ve çalýþma yaþamýnda bireyciliði, fýrsatçýlýðý teþvik eden
anlayýþlardan vazgeçilmeli; ülkesinin, halkýnýn ve toplumun
çýkarlarýný ön planda tutan, emeðe saygýyý temel alan anlayýþ
önerilen tüm düzenlemelerde hakim kýlýnmalýdýr.
Demokrasinin maddi koþullarýnýn yaratýlabilmesi için kitlelerin
ve örgütlerinin eþit yararlanabileceði ortamlar saðlanmalýdýr.
Öncelikle Siyasi Partiler Yasasý ve Seçim Yasasý bu doðrultuda
deðiþtirilmelidir.
Demokratikleþmenin önündeki en büyük engel olan 1982
Anayasasý yerine, evrensel hukuk ilkeleri temelinde ulusal
baðýmsýzlýðý ve ulusal egemenliði, demokratik hak ve
özgürlükleri ve insan haklarýný koruyan ve güvence altýna alan
çaðdaþ, eþitlikçi ve özgürlükçü bir Anayasa, özgür bir ortamda
tartýþýlarak ve tüm halk kesimlerinin etkin katýlýmý ile
hazýrlanmalýdýr.
TÜRK-ÝÞ · HAK-ÝÞ · DÝSK · KESK · TÜRKÝYE KAMUSEN · MEMUR-SEN · BASK · TÜRKÝYE ÝÞÇÝ
EMEKLÝLERÝ DERNEÐÝ · TÜM ÝÞÇÝ EMEKLÝLERÝ
DERNEÐÝ · TÜM BAÐ-KUR EMEKLÝLERÝ DERNEÐÝ ·
TMMOB · TÜRKÝYE BAROLAR BÝRLÝÐÝ · TÜRK DÝÞ
HEKÝMLERÝ BÝRLÝÐÝ · TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ ·
TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ · TÜRK VETERÝNER
HEKÝMLERÝ BÝRLÝÐÝ · TÜRMOB
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TMMOB, TÜRK-ÝÞ, HAK-ÝÞ, DÝSK ve KESK'ten ortak Çaðrý;

ÝSRAÝL KUÞATMAYI KALDIRMALI
20 Eylül 2002 Tarihli Basýn Açýklamasý
Ortadoðunun uzun yýllardýr kapanmayan yarasý Filistin yine
kanamaya devam ediyor. Ýsrailde sivillere yönelik son kör þiddet
eylemlerinin ardýndan, Ýsrailin ABDnin de desteðini alarak
Filistin kentlerinde insanlarýn yaþama olanaklarýný her geçen
gün daha da kýsýtlayan kuþatma ve iþgali bir kez daha doðrudan
Filistin Devlet Baþkaný Yaser Arafata yönelmiþ durumdadýr.

Emek örgütleri olarak, bölge barýþýnýn saðlanmasý için
baþlattýðýmýz çalýþmalar devam edecektir.

Birkaç gündür dünya kamuoyunun gözleri önünde Arafatýn
karargahý her türlü zor kullanýlarak yýkýlmakta, Arafat ve
yanýndakiler ýþýksýz, susuz, yiyeceksiz ve havasýz bir odada
kalmaya zorlanmaktadýr. Bu iþgal ve kuþatmanýn asýl amacý
Arafatýn Filistinden çýkarýlmasý; dahasý hayatýnýn sona
erdirilmek istenmesidir. Çünkü bu baský ve þiddet altýndaki,
hele de bu yaþtaki bir insanýn saðlýklý kalmasý düþünülemez.

KESK Genel Baþkaný Sami Evren,

Filistin halkýnýn meþru temsilcisi Arafata yönelik bu insanlýkla
baðdaþmayan tutumu kabul etmiyor ve derhal sona
erdirilmesini talep ediyoruz.Ýsrail ordusunun bu eyleminde
kullandýðý yöntemler, örneðin Filistin bayraðý yerine Ýsrail
bayraðýnýn çekilmesi, kamuoyunda nihai amacýn güvenlik
olmadýðý, Filistin topraklarýnda baðýmsýz bir devlete onay
verilmeyeceði þeklinde bir izlenim oluþturmaktadýr.
Bunu da kesinlikle onaylamýyoruz.
Filistinde ve Ýsrailde güvenliðin yegane teminatý, kör þiddet,
iþgal ve kuþatma deðil kalýcý bir barýþýn saðlanmasýdýr. Bu ise
ancak iþgalin sona ermesi ve baðýmsýz bir Filistin devletinin
kurulmasýyla mümkündür. Bölgede iki devletli çözüm
mümkün olan tek çözümdür. Ýsrail bunu kabul etmek
zorundadýr.
Esasen Filistin ve Ýsrail toplumlarýnýn arzusu ve beklentisi de
budur. Uzun süredir devam eden þiddet ve savaþ ortamý Ýsrailde
ve Filistinde yaþama olanaklarýný daraltmaktadýr. Özellikle
Filistin halký tam bir yoksulluk ortamýna sürüklenmiþ
durumdadýr. Bunun sürgit devam etmesi mümkün deðildir.
Ýsrailin uygulamalarý ve Filistin sorununun barýþçý temelde
çözümünün ertelenmesi sadece burayý deðil bütün bir
Ortadoðuyu tehdit etmektedir. Kanayan yaraya acilen çözüm
bulunamazsa yakýn gelecekte tüm Ortadoðu patlayabilir.
Çünkü þiddet þiddeti beslemekte ve artýrmaktadýr.
Bu nedenle çaðrýmýz Ýsrailin saldýrýlarýný, iþgal ve kuþatmayý
derhal kaldýrmasý, Filistinin meþru temsilcileri ile derhal barýþ
masasýna oturmasýdýr.
Türkiye de sorunun acilen çözümü için, bazý yaptýrýmlar da
dahil, tüm gücünü kullanmalýdýr, Hükümete de çaðrýmýz budur.

FÝLÝSTÝN-ÝSRAÝL TEMAS GRUBU
DÝSK Genel Baþkaný Süleyman Çelebi,
HAK-ÝÞ Genel Baþkaný Salim Uslu,
TÜRK-ÝÞ Eðitim Sekreteri Salih Kýlýç,
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç

NÝJERYALI EMÝNE LAWALa
DESTEK
Nijerya'nýn kuzeyinde 12
eyalet þeriat rejimine
geçti. Bu 12 eyaletten
biri olan Katsinka'da
yaþayan Amina Lawal
adýnda bir kadýn, evlilik
dýþý çocuk sahibi olduðu
için Þeriat Mahkemesi
tarafýndan 22 Mart
2002'de taþlanarak ölüm
(recm) cezasýna çarptýrýldý. Ýnsan haklarý ve
kadýn haklarý savunucularýnýn yardým ve desteði ile üst mahkemeye itiraz
yapýldý. Üst mahkeme 3 Haziran 2002de infazý çocuðun
sütten kesileceði tarihe kadar erteledi. Ýptal talebinin
görüþülmesi ise 8 Temmuz 2002'ye kaldý. 8 Temmuz
2002de toplanan Þeriat Temyiz Mahkemesi duruþmayý
19 Aðustos tarihine erteledi. 19 Aðustos tarihinde
görüþülen son duruþmada Futua'daki Þeriat Mahkemesi
cezanýn infazýný onayladý.
TMMOB, 13-14 Eylül 2002 tarihli toplantýsýnda; Nijeryalý
Emine Lavalýn taþlanarak öldürülmesi(recm) için verilen
kararýn,temel insan haklarý aöçýsýndan kabul edilemez
olduðunun Büyükelçilik kanalýyla Nijerya Hükümetine,
WFEo ve Nijerya Mühendislik ve Mimarlýk Örgütüne
iletilmesine, ayný gerekçe ile yapýlan eylem ve etkinliklere
destek verilmesine karar verdi.
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günce . günce . günce . günce . günce . günce . günce

TMMOB
GÜNCESÝ
1 - 30 Eylül 2002

11 Eylül 2002

3 Eylül 2002
Emek Platformu Teknik Komite toplantýsýna Genel
Sekreter Yardýmcýsý E.Serdar Karaduman katýldý.

4 Eylül 2002
Yeni Türkiye Partisinden Hasan Gemici, Ahmet
Sancar Sayýn ve parti danýþmanlarýnýn da yer aldýðý heyet
Birliðimizi ziyaret ettiler.
Oda Sayman Üyeleri toplantýsý yapýldý.

5 Eylül 2002
Emek Platformu Baþkanlar Kurulu toplantýsýna TMMOB
Baþkaný Kaya Güvenç katýldý.

6 Eylül 2002
Kamu Ýhale Kurulu ziyaret edildi. Ziyarete Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi A.Betül Uyar, Yönetim Kurulu
Üyesi Ali Ulusoy ve Mimarlar Odasý Genel Sekreteri
Arif Þentek katýldý.

9 Eylül 2002
Mimarlar Odasý Yönetim Kurulu ziyaret edildi.
Ziyarete TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç, Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi A.Betül Uyar, Yönetim Kurulu Üyeleri
Alaeddin Aras, Ekrem Poyraz, Ali Ulusoy, Genel Sekreter
M.Fikret Özbilgin katýldý.
AB Genel Sekreterliði tarafýndan düzenlenen Workshop, Kiþilerin Serbest Dolaþýmý - Mesleki Niteliklerin
Karþýlýklý Tanýnmasý Toplantýsýna Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Ergin Açan ve Birlik Uzmaný Gönül Göçer Böngöl
katýldý. Toplantýnýn öðleden sonraki bölümünde ise Ali
Ergin Açan bir sunuþ yaparak TMMOB görüþlerini iletti.

10 Eylül 2002
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Bölgesel Konferansý Düzenleme
Kurulu Toplantýsýna TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Alaeddin Aras katýldý.

MEER Projesi kapsamýnda düzenlenen atölye
çalýþmasýna TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri A.Betül
Uyar, Ali Ergin Açan, Ali Ulusoy ve Odalarýmýzýn
temsilcileri katýldýlar.

12 Eylül 2002
3 Kasým 2002 tarihinde yapýlacak Genel Seçimlerde
aday olan Ahmet Mete Iþýkara Birliðimizi ziyaret ederek
projeleri hakkýnda bilgi verdi.

13 Eylül 2002
AB Genel Sekreterliði tarafýndan düzenlenen Workshop, Kiþilerin Serbest Dolaþýmý - Mesleki Niteliklerin
Karþýlýklý Tanýnmasý Toplantýsýnýn sonuç oturumunda
yapýlan yuvarlak masa toplantýsýna Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Ergin Açan katýldý.
TMMOB Yönetim Kurulu toplantýsý yapýldý.

14 Eylül 2002
TMMOB 37. Dönem 1. Danýþma Kurulu toplantýsý
TMMOB Yönetim, Onur ve Denetleme Kurullarý, Ýl
Koordinasyon Kurulu Sekreterlerinin, Odalarýmýzýn
yönetici ve temsilcilerinin katýlýmýyla Ankarada Çankaya
Belediyesi Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'nde yapýldý.
TMMOB Onur Kurulu toplantýsý yapýldý.
TMMOB Yönetim Kurulu toplantýsý yapýldý.

18 Eylül 2002
TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç ve Genel Sekreter
M.Fikret Özbilgin, Devlet Bakaný Zeki Sezer ziyaret
ederek TMMOB ve Oda yöneticilerinin yöneticilik
sürelerince bu görevleri sýrasýnda gerekli kolaylýðýn
saðlanmasý ve 631 saylý KHK ile kamuda çalýþan mühendis
ve mimarlara uygulanmasý beklenen iyileþtirmelerle ilgili
olarak görüþtü.
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TMMOB ve Oda Yazman (Sekreter) Üyeleri toplantýsý
yapýldý. 8 Odamýzýn katýlýmý ile gerçekleþen toplantýda,
Mühendisler ve Mimarlar Türkiye'nin Geleceðini
Tartýþýyor baþlýðýyla baþlatýlan bölge toplantýlarýný ve 20
Ekim'de yapýlacak TMMOB Mitingine iliþkin görüþüldü.

20 Eylül 2002

24 Eylül 2002
TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç Harita ve Kadastro
Mühendisleri
Odasýnýn
Ýstasnbulda
düzenlediði
Uluslararasý GIS Sempozyumuna katýlarak açýlýþ
konuþmasý yaptý.

26 Eylül 2002

Gýdalarýn Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair
Yönetmelik ve bu kapsamda verilen Sorumlu Yönetici
Belgesi
uygulamalarýnda
karþýlaþýlan
sorunlarýn
görüþülmesi amacýyla yapýlan toplantýya TMMOB Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi A.Betül Uyar, Yönetim Kurulu Üyesi
Kadir Daðhan ile Gýda, Kimya ve Makina Mühendisleri
Odasý temsilcileri katýldý.
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði ile ilgili Çalýþma Bakanlýðýnda
yapýlan toplantýya TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Alaeddin Aras, TÜRK-ÝÞ, TTB ve TÝSK temsilcileri
katýldýlar.

22 Eylül 2002
Edirne ÝKK tarafýndan düzenlenen bölge toplantýsýna
TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç, II. Baþkan Oðuz
Gündoðdu, Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Yeþil ve
Makina Mühendisler Odasý Baþkaný Emin Koramaz katýldý.

23 Eylül 2002

TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç Kimya Mühendisleri
Odasýnýn Ýzmirde düzenlediði 1. Uluslararasý Katýlýmlý
Kaðýt-Karton Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve
Sergisine katýlarak açýlýþ konuþmasý yaptý.
Manisa ÝKK tarafýndan düzenlenen bölge toplantýsýna
TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç, TMMOB Yürütme Kurulu
Üyeleri A.Betül Uyar ve Alaeddin Aras katýldý.
Emek Platformu Baþkanlar Kurulu Emek Platformunun
programýný bir basýn toplantýsýyla kamuoyuna açýkladý.
Toplantýya Genel Sekreter M. Fikret Özbilgin ve Genel
Sekreter Yardýmcýsý E. Serdar Karaduman katýldý.
Emek Platformu Baþkanlar Kurulu Ýsrailin Filistin halkýna
ve Yaser Arafata yönelik iþgal, kuþatma ve saldýrýlarýný
kýnamak üzere Ýsrail Büyükelçiliðine siyah çelenk koyarak,
elçilik önünde basýn açýklamasý yaptý. Basýn açýklamasýna
TMMOB Genel Sekreteri M.Fikret Özbilgin ve Genel
Sekreter Yardýmcýsý E.Serdar Karaduman katýldý.

27 Eylül 2002

Kýrklareli ÝKK tarafýndan düzenlenen bölge toplantýsýna
TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç, TMMOB Yürütme Kurulu
Üyesi Hüseyin Yeþil ve Makina Mühendisleri Odasý
Baþkaný Emin Koramaz katýldý.

24 Eylül 2002
Çevre
Bakanlýðý
tarafýndan
düzenlenen
ÇED
Yönetmeliði kapsamýnda bilgi vermek, görüþ ve önerileri
almak üzere düzenlenen bilgilendirme toplantýsýna
TMMOB Sayman Üyesi A. Betül Uyar ve
Oda
temsilcilerimiz katýlarak görüþlerini ilettiler.

25 Eylül 2002
Ýzmir ÝKK tarafýndan düzenlenen bölge toplantýsýna
TMMOB Yürütme Kurulu Üyeleri A.Betül Uyar ve
Alaeddin Aras katýldý.
TMMOB, Oda Yazman (Sekreter) Üye ve Miting Tertip
Komitesi ortak toplantýsý yapýldý. 8 Odamýzýn katýlýmý ile
gerçekleþen toplantýda, Miting Tertip Komitesi
oluþturularak mitinge iliþkin hazýrlýklar görüþülerek karara
baðlandý.
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yeþil TV 8'de
Elektrik Enerjisi Üretim Fazlasý ve Doðalgaz Tartýþmasý
adlý programa katýlarak enerjide özelleþtirmenin
sonuçlarýný ortaya koydu.

Aydýn ÝKK tarafýndan düzenlenen Aydýn Bölge
toplantýsýna TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras
katýldý.
Elektrik Mühendisleri Odasý Antalya Þubesi tarafýndan
organize edilen TMMOB Antalya Bölge toplantýsýna
TMMOB II.Baþkaný Oðuz Gündoðdu, TMMOB Yönetim
Kurulu Üyeleri A.Betül Uyar, Hüseyin Yeþil, Remzi
Sönmez, Elektrik Mühendisleri Odasý Baþkaný Cengiz
Göltaþ ve Elektrik Mühendisleri Odasý Sekreter üyesi M.
Sýtký Çiðdem katýldý.

28 Eylül 2002
Denizli ÝKK tarafýndan düzenlenen bölge toplantýsýna
TMMOB II.Baþkaný Oðuz Gündoðdu, TMMOB Yönetim
Kurulu Üyeleri A.Betül Uyar, Alaeddin Aras, Remzi
Sönmez katýldý.

30 Eylül 2002
Ýstanbul ÝKK tarafýndan düzenlenen bölge toplantýsýna
TMMOB 2.Baþkaný Oðuz Gündoðdu, TMMOB Yönetim
Kurulu Üyeleri Hüseyin Yeþil, Hakan Aydoðdu, Mehmet
Gö,çebe, Metalurji Mühendisleri Odasý Baþkaný Cemalettin Küçük, Ýnþaat Mühendisleri Odasý II. Baþkaný Cemal
Akça, Yönetim Kurulu Üyeleri Ülkü Özer ve Haluk Ýþözen katýldý.
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði ile ilgili TTBde yapýlan hazýrlýk
toplantýsýna TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Alaeddin
Aras, TTB ve Sendikalar katýldý.
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