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Sayın Ülemiz:
yönetim kuruluınuz bültenı-

mizin geçen sarrsından bu vana
çal ışnralarını sürdümlüş. )-az
dönenıi nedenivle odava oları
ilginin azalmasını da gözönüne
alarak güz dönenıinden başlanıak
üzcrc pıogramladığı çalışnıalanna
son şek]ini vcrmiş buIunmaktadıı

İzmir Şubemizle birlikte çalış-
malannı başlattığımız ajanda ile
şubemizce üstlenilen ve l997
rılında tamanılanacak olan
Elektrik-Elcktronik bi lgisal,ar
kataloğu ön hazırlıkları
sürdürülmüştür. Yüzrrlımızln son
zin esi olarak adlandırılan
HABİTAI Il çalışmalarında da
ctkin ver alan odamız^
TMMOB'nın katılımcı kuruluş
olarak bulıırduğu IiABİTAT II ı,e
ALTERNATI F HAB|TAT ctk in-
likleri içindc ver almıştı. Konut
sorununda kendi baiış açısını
sergi lcmek volurla ınesajını
r.eren TMMOB'nin "ULUSAL
RAPOR" ve .BÖLGE İÇi
ZORI]NLU GÖÇTEN KAY-
NAKLANAN TOPLUMSAL
SoRtlNLARlN DiYARBAKIR
KENTi ÖLÇEĞiNDE
ARAŞTIRILMASI" çalışnıalan.
diğer katılııncı kuruluşlann
beğenisini kazanmış. iIgivlc
izlenmiştir

yunarı Teknik odası'nın
odaıırızı ziı,arcti ile TMMOB ile
ilişkivc gimrc önerilcri sonucu
odaİılZda bir toplantı olanağü
sağlanmış. karşılıklı görüş alış
verişinde bulunulmuştur 65 0()0
u),eli. ]0,000. 000S bütçeli Yunan
Teknik Odası ile 250 000 ül,cli
6.500.000§ bütçeli TMMoB'nin
ülkelennde sıl,ası iktidarlardan

bağınısıZ i,apılanmalan ve çalış-
ııra biçiınleri tartışılmıştır

Bu arada İTÜ. Mamıara
Üniversite si gıbi kıırumlann
nıezunir ct törenlerinc katl lınnılş_
ıırezunlara amıağanlar ve oda.ınızı
Lfrlıtarı broŞürlc r Vcnlmiştır,

ülkemizde bır hükümet düa
dcgiştı Hızlanan sosval degişını-
lerin iil,e kitlenriz üzerine vaptlğı
ctkiler duvarhkIa izlenmiştir,
Enıek Partisinin kapatılması
kararı- Minıarlar odasının yıldız
Sanr,ı Dış Karakol Binası^nın
boşaltllnıası. tü.ıttıklu Vc hüki,irnlü-
lenn insanı talcplerle başlattüğı
ölünı oruçları gibı konularda
odamIzın sekrctırvasını }iirüttüğ,ii
Istanbul Il Koordinas1,on Kurulu
olarak vapılan etkinliklerle. basın
bildirisi. basın toplantılan_
zi\arctlcr \ e llanlır|a bu tür anll-
demokratik baskılara karşı gelişen
ıııulra]elbt]c dar,anışııraıııızın
süreceğl. belirti lnıiştir.

Aı,rıca Cunrartesi
Aırneleri'nin^ kalrp çocuklan için
Galatasaral,da sürdürdükleri
direniş IKK kapsanrında odaların
lstaııbtıl ştıbelcri tcıısilcilik-
lcı,iniııtlc katı lınıır la dcstcklcn-

miş, son olarak TMMOB
Yönetim Kurulu'nun da katıldığı
bir destek ziyareti ve kısa bir
!iırü}iışle. insanlann vaşama
hakkı savunulmuştur

Sağlık Meslck Odalan ile bir-
likte Istanbul Il Koordinas1,,on
Kurulunu oluşturaıı odalaıın.
Istanbul Cumhunyet Başsavcı l ıgı
ile görüşmelcr sonucu
Baynmpaşa cezacvinde Olüm
orucu halındeki tufuklularla açık
görüş yapılmıştır Büttin bunlara
karşın öliirn sınınna gelmiş buIu_
nan tutukIu ve hükiirnlülerden
ölümler başlamış. İMOK'ça alı-
nan kararla Istanbul Thbibler
odasında bir basın toplaİıtısı
düzenlenmiştir.

Odamız İstanbul Şubcsi
hapsedilerek cezalandı rılanların
da. cezaevleri"beş vıldızlı otel
ölmasa bile !" insarıca },aş.ıma
haklan olduğuna inanmakta-
Adalet Bakarıı ve Hijkümcıın bir
an önce tutuklu ve hükümlüler|c
\liz\iizc gdrüşerek. bu öIüm ına-
ceft§tna son vcnnesinı bcklemck-
tcdir.

yönetim kurulu
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