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Gerek elektrik tesisi yapılacak yerler için yaptırılacak etüt proje kapsamındaki kamulaştırma harita ve
planlarının yapımı işi ve gerekse şebekesi tamamlanmış tesisler için kamulaştırma harita ve planı yapımı işlerindeki
"Kamulaştırma harita ve plan yapımı" işlerinin aynt nitelikte ve harita proje sonimlııluğu-müellifliği- gerektiren
hikmetler olduğu açıktır.

2- Davalı idarece, ihale ile ilgili özel şartnamede "kamulaştırma haritalarının harita mühendisi tarafından isim,
unvan, açık adres, ihtisas odası kayıt no'su yazılarak imzalanması", ayrıca teknik şartnamenin "şartnamenin konusu
ve kapsamı" başlıklı I .maddesinde de bu konudaki yönetmeliklere göndermede bulunarak işin bu yönetmeliklere
uygun yapılması koşulunun yer aldığı belirtilerek davaya gerek olmadığı savunulmaktadır.

Dava konusu ihale ilanı bu koşullara uygun bulunmamaktadır. İhale ilanı ile İlgili yasaya aykırılıklar dava
dilekçesinde ayrıntılı açıklanmıştır. Bu yüzden ayrıca açıklanmasına gerek görülmemektedir. Dava dilekçesinin
sayın Mahkemeceözenle incelendiğine güvenmekteyiz.

SONUÇ VE İSTEK:
Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı idarenin maddi ve hukuki dayanağı bulunmayan savunmalarının reddi ile

davamızın kabulüne karar verilmesini arz ve talep ederiz.

CEVABA CEVAP VEREN

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Hüseyin ÜLKÜ
Genel Başkan

Ali Fahri ÖZTEN
Genel Sekreter

D U Y U R U

HKM Jeodezi Jeoinformasyon

Arazi Yönetimi Dergisi

-hakemli dergi-

Ocak ve Temmuz ayları olmak

üzere yılda iki kez

yayımlanmaktadır.

Şube il, ilçe temsilciliklerimizden

ya da posta gideri ödemeli

olmak koşulu İle ücretsiz

edinebilirsiniz.

İletişim:

Tel: (0.312) 232 57 77

e-mail: hkmo@hkmo.net





HKMO Bülteni • MayiA2004

T.C,
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Personel Dairesi Başkanlığı

SAYI:B.O9,1TKG.O.71.00.02-420-S/ | ? C ^ Ç ANKARA
KONU ^

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

GENEL BAŞKANLIĞINA

İLGİ: 15.03.2004 tarih 3/B15-439 sayılı yazınız.

Gene! Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan meslektaşlarınız tarafından kurumumuzda "unvan
değişikliği* uygulamalarfnda bazı sıkıntıların yaşandığı Odanız Şube ve Temsilcilikleriniz kanalıyla yada doğrudan
tarafınıza çözüm için destek olunması, "unvan değişikliği" ile "kurum içi görevde yükselme" uygulamalarının birbirine
karştırılmaması gerektiği ilgi yazınız ile bildirilmektedir.

Harita Mühendisi, Kadastro Teknisyeni vb. kariyer unvanlarının görevde yükselme yönetmeliği kapsam»
dışında tutulması gerekliği düşüncesiyle, Devlet Personel Başkanlığı ile girişimlerde bulunulmuş olup, Devlet
Personel Başkanlığınca da bu görüşler doğrultusunda genel yönetmelikte değişiklik çalışmaları yapıldığı
bilinmektedir.

Bu çerçevede bu gibi personelin sorunları çözümlenmiş olacaktır. Konu Genel Müdürlüğümüzce de takip
edilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

M.ZekiADLl
Genel Müdür V,
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"4754 sayılı Kamu ihale Yasasfntn uygulanmaya başlaması ile birlikte Mera II Komisyonlarınca yapılacak Mera
Alanlarının Sınırlandırma Haritalarının Yapımı ve Aplikasyonu İsleri ihalelerinde bir bütünlük sağlanması
amacıyla Şubat 2004 de TÜGEM ile ortak bir toplantı yapılmıştır.
Yapılan görüşmeler sonucunda anılan ihalelerde kullanılacak olan idari Şartname, Ön Yeterlilik
Şartnamesi, Teknik Şartname, Sözleşme ve Eklerinin hazırlanması görevi odamtzca üstlenilmiştir. Hazırlanan
çalışmalar Nisan 2004 tarihinde TÜGEMne sunulmuştur."

SAYİ : 3/B15-6S5 TARİH: .../(M/2004

TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI
TÜGEM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Çayır, Mera, Yem Bitkileri ve Havza Geliştirme Dair Başkanlığı'na
ANKARA

4.142 sayılı Mera Yasası çerçevesinde mera, yaylak, kışlak ve kamuya nil otlak ve çayırların tespiti, tahdidi ve
aplikasyon işlemlerinin yapılması ve yaptırılması hususunda görev, yetki ve sorumluluk, kurumunuz ve bağlı İl
Müdürlükleri larafındanoluşlurulan mera komisyonlarınca yürütülmekledir.

Mera şuurlumun aplikasyonu veya mera alanlarının sınırlandırma haritalarının yapımı II Mera Kûm i syt m I arınca
ihaleye çıkartılmakladır.

Odamı/ bu süreç içerisinde kamu yaran İlkeleri çerçevesinde konunun her artmasında Kurumunuza ve İl Mera
Komisyonlarına gerekli yardım ve desteğin verilmesi anlayışı içerisinde hareket etmiştir.

Mera alanlarının lahdiı, sınırlandırma haritasının yapılması ve aplikasyon işlemlerim; yönelik iş tanımı, fiyat
analizleri, birim fiyatları, idari ve teknik şartname vb. konularda Kurumunu/yetkilileri ile ortak toplantılar yapılmış
ve üretime yönelik çalışmalar sürdürülmüştür.

Kurum un uz yetkilileri ile yapılan ortak toplantıda gündeme gelen 2003 yılı Ocak ayında yürürlüğe giren 4734 sayılı
Kamu İhnlc Yasası çerçevesinde mera alanlarının sınırlandırma haritalarının yapımı ve aplikasyon işlemlerine
yönelik hizmet alımlarına ilişkin idari ve lekııik şartname ve lip sözleşme taslak olarak Odamızca hazırlanmıştır.

Bilindiği üzere 4734 sayılı Kamu İhale Yasasında "İhale Usulleri ve Uygulaması" konulu ikinci kısmında ihale
usulleri belirtilmiştir. Özellikle "Belli İstekliler Arasındaki İhale Usulüne İlişkin" yasanın 20 inci maddesi:" işin
ö/elliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya
hi/ınet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir." denilmektedir.

Mera sınırlarının aplikasyonu veya mera sınırlandırma haritalarının yapımı Harita ve Kadastro Mühendislik
Hi/melleri arasında olup, uzmanlık ve yüksek teknoloji gerektiren bir mühendislik hizmeti olduğu açıktır.

Bu nedenle mera sınırlarının aplikasyonu veya mera sınırlandırma haritalarının yapımına ilişkin ihale yönteminin
öncelikle belli isickliler arasındaki ihale yön temine göre yapılması gerekmekledir.

Ancak uygulama süreci dikkate alınarak mera sınırlarının aplikasyonu veya mera sınırlandırma haritalarının
yapımına ilişkin idari, leknik şartname, sözleşme ve ön yeterliliğe ilişkin yönetmelik taslakları hum açık ihale usulü
hem de belli isieklilerarasmdaki ihale usulü yöntemine göre hazırlanmış olup, yazımız ekinde sunulmaktadır.

Bilgi ve gereğini dileriz.

Saygılarımızla.

Hüseyin ÜLKÜ
Cîenel Başkan
Yönelim Kurulu Atlına

~~~:—", .. , ... -Belli İstekliler Arasındaki (hale Usulü
-Açık ihale usu!» I , . £,I, .,. , • idari Şartname

• idari Şartname « «, .-, „
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK KANUNU
T*SAMSI TASLAĞİ

HAKKINDA TMMOB'NIN
GENEL GÖRÜŞ ÖZETİ"3194 Sayılı İmar Yasasındaki değişiklik

çalışmaları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik
Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü
bünyesinde dört yıldır yürütülmektedir.

Odamızca, imar yasasında yürütülen değişiklik
çalışmaları Eylül 2000 tarihinden beri İzlenilmekte,
elde edilen taslak çalışmaları hakkında şube ve
komisyonlarımızın görüş ve önerileri alınarak,
odamız görüşü ilgili birimlere iletilmektedir.

Ocak 2004 tarihinde Bakanlıkça Kamu Kurum
ve Kuruluşları, Meslek Odaları ve Üniversitelere
gönderilen imar ve şehirleşme yasa tasarısı
hakkında, Şubat 2004 tarihinde Kızılcahamam/
Ankara'da yapılacak çalıştaya temsilci düzeyinde
katılım istenildi.

Yasa tasarısı hakkında oluşturulan oda
görüşümüz çalıştayda sunuldu. Aynca çalıştay
sonrası TMMOB'de kurulan komisyona katılım
sağlanarak yasa tasarısı hakkında hem geneli hem
de maddeleri üzerine TMMOB ortak görüşü
oluşturuldu. Yasa tasarısı maddeleri hakkındaki
TMMOB ortak görüş ve önerilerini yer sıkıntısı
nedeniyle bültenimizde veremiyoruz ancak
odamız web sitesinde sizlere ulaştırmayı
planladık. Yasa tasarısı hakkındaki TMMOB'nın
genel görüş özetini yayınlıyoruz."

Türkiye, yıllardır genişleyerek sürdürülen plansız,
denetimsiz bir kentleşmeyi ve sanayileşmeyi kalkınma
modeli olarak benimseyen, insanlan ve kenti sermaye
birikimi İçin ucuz işgücü ve ucuz altyapı aracı olarak ele
alan, bunlann sosyal, ekonomik ve kültürel boyutunu ve
maliyetini göz ardı eden, daha fazla kazanç ve kar
peşinde olan bir anlayışın yıkıcı sonuçlannı yaşamaktadır.

Türkiye'nin, ulusal ve bölgesel düzeyde planlaması ve
kurumlan fiziki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanların
tümünde terk edilmiş, ekonomik eylemlerin ve nüfusun
ülke düzeyinde dağıl ım dengesi bir tür lü
sağlanamamıştır. Plansızlık ve denetimsizlik, yanlış arazi
kullanım politikaları, kaçak yapılaşma ve imar affı
süreçleriyle beslendiğinden sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir
yerleşimler oluşturulamamıştır. Plansızlığın ve
denetimsizliğin ağır sonuçlan, özellikle 17 Ağustos ve 12
Kasım 1999 Doğu Marmara depremlerinin yol açtığı
felaketler ve yakın zamanda yaşanan Konya örneği ile de
gözler önüne serilmiştir

Yaşadığımız kentlerin mekansal ve çevresel olarak
sağlıksız, güvensiz ve yaşanamaz duruma gelmesinin
ardında, sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel yapının
yozlaşması, gelir dağılımındaki adaletsizlik, bölgelerarası
dengesizlik, yoksulluk, kente göçün hızlanması, ekolojik
dengenin yok edilmesi, toprağın, ormanların, sahillerin,
doğal ve kültürel çevrenin rantiyenin, mafyanın
denetimine geçmesi yatmaktadır.

Afet etkilerinin azaltılmasındaki temel ilkeler,
nüfusun dengeli dağıtılması, ekonomik eylemlerin ve
nüfusun belirli bölgelerde yığılmasının önlenmesi,
sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir çevrelerin oluşturulmasıdır.
Bunun ön koşulu kaçak yapılaşmanın ve sağlıksız
kentleşmenin ününe geçilmesi ve çözüm kaynağı ise
ülkesel düzlemde alınan kararların kentsel mekana
indirgenmesi sürecinin kurulmasıdır. Yaşanabilir
kentleşmenin yönlendiricisi olan yatırım programlannın
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Sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir yerleşimlerin
oluşturulması kamusal bir hizmet alanı kapsamındadır.
Planlama, uygulama ve yapılaşma süreçleri de bu
kapsamda ele alınarak, bunların denetimi de kamu
hizmet alanı olarak görülmelidir.

Oysa, özellikle 17 Ağustos depremi sonrası
uygulamaya konulan düzenlemelerle, yapı denetimi
ticari bir rant alanı haline getirilmiştir. Bu süreçte yapılan
uygulamalar, konuyu kamusal hizmet anlayışı olarak ele
almayan çözümlerin başarısız olduğunu göstermiştir.

Planlama, uygulama, yapılaşma ve denetim
süreçlerini farklı disiplinlerin içinde yer aldığı bütünlüklü
bir çalışmanın ürünü olarak değerlendiren TMMOB,
bütün bu süreçlerde, temsil ettiği disiplinlerin kolektif bir
çalışma anlayışını savunmaktadır. Bu nedenle, TMMOB
ve Odaları, planlama, uygulama, yapılaşma ve denetim
mekanizmalarına, içinde yetki ve sorumluluğun birlikte
olduğu bir katılımından yanadır.

Taslağın adının "İmar ve Kentleşme Kanunu" olması
bütünsellik açısından uygun görülmektedir.

Türkiye'de ranta ve spekülasyona dayalı bir
kentleşme sürecinde, plansız, denetimsiz ve kaçak olarak
üretilmiş yapı stoklarının varlığı, can güvenliğini ve
yaşam hakkını tehdit eder boyutlardadır, Bu olumsuz
kentsel alanların sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir yerleşim
alanlarına dönüştürülmesi temel toplumsal
sorunlarımızdan biridir. Kentsel dönüşüm, bu sorunun
çözümü için en uygun model olmakla birlikte, ayn bir
yasal düzenleme olarak ele alınması istenmeyen
aynşmalan gündeme getirecektir. Bu nedenle kentsel
dönüşüm kanun tasarısı, İmar ve kentleşme yasası
kapsamına alınmalıdır. Taslakta, yapı denetimi ve
sigortayı içeren düzenlemeler, yönetmeliklerde olması
gereken ayrıntıları içermekte olup, tasandan çıkarılması
gerekmektedir.

'Yukarıda açıkladığımız görüşlerin ışığı altında,
planlama, uygulama, yapılaşma ve denetim konusunda
hazırlanacak bir imar ve kentleşme yasa tasarısı aşağıdaki
ilke ve esasları kapsamalıdır:

1- İmar ve kentleşme, sosyal, ekonomik, siyasal ve
kültürel boyutlan olan bir olgu olarak bütünlüklü olarak
ele alınmalı, toplumun dinamizmine yönelik yenilikçi,
yaratıcılığa açık bir yasal/yönetsel yapı ve planlama dili
oluşturulmalıdır.

2- Ülke genelinde bütün kentsel ve kırsal alanların
planlanmasında kademeli birliktelik ilkesini yaşama

geçilmeyi ve bu birlikteliği hiçbir şekilde kesintiye
uğratmamayı ve gerekli kurumsal yapıların
oluşturulmasını temel almalı, bazı kurum ve kuruluşlara
yasalarla verilmiş olan "ayrıcalıklı yer seçimi, planlama ve
imar" kullanma yetkileri sona erdirilmelidir.

3- İmar ve kentleşme sistemimiz, mekansal konuların
yanında planlı bir ekonomiyi ve dengeli bir gelir
dağılımına dayalı kalkınma ilkesini sağlayacak, bölgeler
arası eşitsizlikleri giderecek, toplumsal adalet, kamu ve
toplum yararının üstünlüğünü, fert, toplum ve çevre
sağlığı ile güvenliğinin korunmasını sağlayacak, kentsel
dönüşümü de kapsayan bir bütünlükte ele alınmalıdır.

4- Yaşayanların temel haklarını esas alan ve karar
süreçlerine demokratik katılım ve denetimini sağlayan,
kentlilere, kentli haklarına, doğal ve kültürel değerlere,
biyolojik çeşitlilik ve ekolojik sistemlere öncelik veren bir
yapıda olmalıdır.

5- Kamunun elindeki arsa stoklarının elden
çıkarılmamasına, planların uygulanmasında kamunun ve
yerel yönetimlerin elinde önemli bir araç olan bu
stokların artırılmasına Özen göstermeli, yerleşim ve
gelişme alanlarında spekülatif amaçlı toprak edinmeyi
caydıracak önlemleri getirmelidir. Özelleştirme
kapsamındaki kamu tesisleri arazileri de planlı kentsel
gelişmenin önemli bir aracı olarak kamusal alan ihtiyacı
içjn kul lanı malıdır.

6- Arsa rantlarını besfeyen politikalar yerine, toprak
üzerinde planlama kararlarıyla oluşan değer artışlarının
kamu ve toplum yararına kullanımını sağlayacak
politikaları esas almalı, taşınmaz değerlemesi gibi yeni
uygulama araçları yaratılmalıdır.

7- Barınma hakkını temel bîr insanlık hakkı olarak ele
alan, konutun ticari bir mekan olmaktan çıkarılarak her
insanın barınma gereksiniminin sağlanmasına dönük
güvenli ve sağlıklı konut yapımının gerçekleştirilmesini
sağlayacak önlemler alınmalıdır.

8- Doğa olaylarının afete dönüşmemesi, doğal,
kültürel ve tarihsel değerlerimiz ile yaşam kaynak-
larımızın korunması için yeni planlama araçları
geliştirilmelidir.

9- Planlama, uygulama, yapılaşma ve denetimi
kamusal bir hizmet olarak ele alan, denetimin bütün
süreçleri kapsamasını sağlayan, denetimi kar edilecek bir
alan olarak görmeyen, denetim alanında görev
alacakların iş güvencesine sahip olmalarını sağlayan bir
yapıda olmalıdır.
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REFORMA EVET, TUZAĞA HAYIR
KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU

TASARISI GERİ ÇEKİLSİN.

I I

TBMM'nde görüşülmesine ara verilen ve demokrasi

kisvesi altında önümüze konulan Kamu Yönetimi

Temel Kanunu Tasarısı adı alımdaki düzenlemeler lam

anlamıyla bir tuzaktır. Bu kanun tasarısı, Türkiye'yi

küresel kapitalizme eklemleme çabasının bir ürünüdür.

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı, ülkemizin

uluslararası sermayenin sinirsiz ve kuralsız

egemenliğine teslim edilmesi sürecinin önemli

aşamasıdır. Tasarıdaki demokrasi, katılım, şeffaflık,

bilgiye erişim vb. içi boşaltılmış kavramların, eğreti

duran genel doğruların arkasında, kamusal alanın,

sosyal devletin tasfiyesi gizlenmeye çalışılmaktadır.

Halkın ve emekçilerin katılım ve uygulamada

denetleme hakkına ilişkin en küçük bir mekanizmada

yeri bulunmamaktadır.

TNlNlOb

_A.Fahri OZTEN

Yoksulluğun yaygınlaştığı ve derinleştiği

ülkemizde, toplumun temel gereksinimlerinin

karşılanmasını esas alması gereken kamu hizmeti ticari

bir işletmeye dönüştürülmektedir. Yurttaş, müşteri

konumuna sokulmaktadır. Halbuki kamu hizmeti,

niteliği gereği, bir mal değildir. Kamu hizmeti,

toplumsal gereksinimlerin giderilmesi için ortak alana

sunulan bir sosyal hizmettir. Ortak alana sunulduğu

için rekabete dayanmaz.

Yasa tasarısında, kamu hizmetlerinin merkezi

hükümetten yerel yönetimlere ve oradan da

özelleştirilerek sermayeye devredilmesi hedeflen-

mektedir.

İnsanca yaşamın, eğitimin, sağlığın, sosyal

güvenliğin bir hak olduğu ve devletin görevinin bütün

yurttaşların bu haklardan ücretsiz, sürekli ve eşit olarak

yararlanmasını sağlamak olduğu unutturulmak

istenmektedir.

Kamu hizmetinin tasfiye sürecinde çalışanlar da

memur - işçi önce sözleşmeli statüye geçirilerek,

performans'a tabi tutularak aynı tasfiye sürecine

sokulmaktadır. Keyfiyete, güvensizliğe, kuralsızlığa,

sendikasızlığa ve örgütsüzlüğe açık bir istihdam

modeli öngörülmektedir. Kamu, denetim işlevinden

vazgeçerek teftiş kurullannı yok etmektedir. Sayıştay

denetimi ise dış denetim için yeterli yapılanma içinde

bulunmamaktadır.

Siyasal iktidar bu düzenlemeye eklemlemeyi

düşündüğü kamu personeli, yerel yönetimler, imar ve

belediye gelirleri düzenlemeleriyle birlikte, kamusal

alanı bütünüyle tasfiye ederek; ülkemizi küresel

sermayeye ve sömürge koşullanna teslim etmektedir.

iktidar sözcüleri, her fırsatta basın önünde şeffaflık,

katılım, bilgiye erişim gibi konulann demokrasinin

vazgeçilmez unsurlan olduğunu söylemelerine karşın,

kamu yönetimi ve idare hukukunu ciddi şekilde

değiştirecek, rejim tartışması yaratacak önemli bir yasa

tasarısının tartışma ortamlarından uzak tutulmak
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istenmesi, mesleki ve demokratik kitle kuruluşlarının
görüş ve önerilerinin dikkate alınmaması, ciddi
kuşkular, uyandırmaktadır. Kamu yönetimi temel
kanununun ülkemiz ve çalışanlarının çıkarlarıyla taban
tabana zıt olduğunun ortaya çıkarılmasından büyük
bir endişe duyulduğu açıkça görülmektedir.

Kasım 2003te TMMOB, DİSK, KESK ve TTB'ce
ortaklaşa düzenlenen Sempozyumda yasa tasarısı ile
ilgili tartışmalar yürütülmüş, eleştiriler kurum ve
katılımcılar ile paylaşılmıştır. Tasarı taslağının TBMM'de
alt komisyonlarda görüşüleceği günlerde de TMMOB,
Komisyon toplantılarına katılarak konu ile ilgili
TMMOB değerlendirmelerini iletmek istemiş, ancak
komisyon toplantılarına ya çağrılmamış ya da katılım
sağlanılan toplantılarda görüşlerini aktarımına olanak
verilmemiştir.

Tasarı taslağı, alt komisyonlarda görüşülürken
iktidar partisinin kitle örgütlerine takındığı bu olumsuz
tavır, TMMOB tarafından düzenlenen basın açıklaması
ile kınanmıştır. Basın açıklamasında ".... Açık tartışma
ortamının engellenmek istenmesinin arkasındaki
temel neden, Tasarının ülkemiz ve çalışanların
çıkarlarıyla taban tabana zıt olması ve iktidarın bu
gerçeğin ortaya çıkmasına engel olmak isteğidir."
denildi.

işçi ve memur konfederasyonları, meslek
kuruluşları ve demokratik kitle örgütleri, kanun
taslağının TBMM'de gündeme alındığı günlerde bir
araya gelerek tasarının geri çekilmesi için kendilerine
düşen bu tarihsel görevi yerine getirmekte kararlı
olduklarını kamuoyuna duyurdular.

9 Şubat 2004 günü, 12 örgüt, TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi
Sendikaları Konfederasyonu), DİSK [Türkiye Devrimci
İşçi Sendikaları Konfederasyonu), KESK (Kamu
Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu). TÜRKİYE
KAMU-SEN (Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları
Konfederasyonu), TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği), TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları
Birliği), TTB (Türk Tabipler Birliği), MÜLKİYELİLER
BİRLİĞİ, ADD (Atatürkçü Düşünce Derneği), Türk
Kadınlar Birliği, Türiye Ziraatçiler Derneği,
Başkanlarının katılımıyla TMMOB'de bir basın
toplantısı yapıldı. Basın açıklaması, katılımcı örgütler
adına, TMMOB Başkanı Kaya GÜVENÇ tarafından
okundu.

Açıklamada Güvenç; "Kamu yönetiminin köklü bir
reforma tabi tutulması, bu konuda bir dizi yasa
değişikliğine gidilmesi konusunda hiçbir kuşkumuz
bulunmamaktadır. Ancak hükümet tarafından
gündeme getirilen bu yasa tasarısı ülkemizin
gerçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun bir tarzda değil,
uluslararası sermayenin ve onların örgütlerinin
taleplerini karşılamak amacıyla hazırlanmıştır. Tasan,
kamuoyundan kaçırılarak hazırlanmıştır. Ülkemizde
yaşayan tüm yurttaşları ilgilendiren bu tasarı
hazırlanırken, toplumun büyük bir kesimi ve onların
örgütleri dışlanarak yalnızca sermaye örgütlerinin
görüşleri alınmıştır, Yasa tasarısı bu haliyle topluma
dayatılmaktadır.

Türkiye'nin demokratik toplumsal örgütleri olarak,
halktan yana tercihler temelindeki birlikteliğimizin bu
yasa tasarılarının ele alınması sürecinde toplumsal
"uzlaşmayı" sağlayacak önemli bir fırsat olduğunu
düşünüyoruz.
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