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TMMOB 39. Ola¤an Genel Kurulu 25-28 May�s 2006
tarihlerinde Ankara�da topland�. 25-27 May�s 2006
günlerinde toplant�s�n� Ankara DS� Konferans Salo-
nunda, aßa¤�daki gündemle gerçekleßtirdi: 

Gündem:

1. Aç�l�ß ve Divan Seçimleri,

2. Sayg� Durußu ve An�tkabir Çelenk Komisyonu
Seçimi,

3. Gündemin Karara Ba¤lanmas�

4. Yönetim Kurulu Baßkan��n�n Aç�ß Konußmas�,

5. Konuklar�n Konußmalar�,

6. Komisyonlar�n Seçimi,

- Yönetmeliklerle �lgili Komisyonlar 

- Mali �ßler ve Bütçe Komisyonu

- Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu

- Karar Taslaklar� Komisyonu

7. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek
Onur Kurulu Çal�ßma Raporlar�n�n Okunmas�,
Görüßülmesi,

8. 38. Dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Rapo-
runun Aklanmas�,

9. Komisyon Raporlar�n�n Görüßülmesi ve Karara
Ba¤lanmas�,

10. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek
Onur Kurulu Adaylar�n�n Aç�klanmas�, 

11. Dilek ve Öneriler

Seçimler ise 28 May�s 2006 tarihinde Mimar Kemal
�lkö¤retim Okulu�nda gerçekleßtirildi.

Gündeminin 1. maddesine göre Divan üyelerinin be-
lirlenmesiyle baßlayan 39. Ola¤an Genel Kurul�da
Divan; Baßkan O¤uz Türky�lmaz (MMO), Baßkan Yar-
d�mc�lar� Sait Beyhan Ç�ng� (ZMO), Nevzat Ersan
(�MO), Yazman Üyeler Mukaddes Þamilo¤lu (G�da-
MO), Derya Özkar (MadenMO), Nurhan Hikmet Par-
lak (EMO), Bektaß K�l�ç (KMO) olarak belirlendi. 

Sayg� durußu ve An�tkabir Çelenk Komisyonunun se-
çiminin ard�ndan TMMOB 38. Dönem Yönetim Kuru-
lu Baßkan� Mehmet So¤anc� aç�l�ß konußmas�n� yap-
t�. TMMOB Baßkan� Mehmet So¤anc�  yapt�¤� konuß-
mada; iki y�ll�k çal�ßma dönemi içinde önceki y�llarda
oldu¤u gibi dünyaya, küresel sermayenin politikalar�-
n�n neden oldu¤u, ißgaller, katliamlar, sömürü, ißsiz-
lik, açl�k, yoksulluk ve yolsuzluklar�n damgas�n� vur-
du¤unu söyledi. 

Türkiye�nin, Cumhuriyet tarihinin yat�r�mlar�na en az
pay ayr�lan y�llar�n� yaßamakta oldu¤unu söyleyen
So¤anc�, resmi söylemlerin aksine Türkiye�nin üretim
yetene¤ini kaybetmekte oldu¤unu ifade etti. Ekono-
mide son zamanlarda yaßanan sözde büyümenin
ucuz döviz ve ithalata dayal� oldu¤unu kaydeden So-
¤anc�, Türkiye�nin bu genel durumunun TMMOB üye-
lerine de yans�d�¤�n� söyledi.

Küresel sermayenin dayatt�¤� �Uyum� yasalar�n�n
sa¤l�ktan e¤itime, madenlerden haberleßmeye, ener-
ji ve sanayiye dek Türkiye�nin ekonomik ve sosyal
yap�s�nda onar�lmas� güç sonuçlar yarataca¤�na vur-
gu yapan So¤anc�, �halk�m�n ve çocuklar�m�z�n gele-
cekleri AKP hükümeti taraf�ndan karart�l�yor� diye ko-
nußtu.

Erken seçim tart�ßmalar�na da de¤inen So¤anc�, söz-
lerini ßöyle sürdürdü: �Anti demokratik seçim yasas�-

TMMOB
39. OLAÚAN GENEL KURULU YAPILDI



HAZ�RAN 2006 25

TMMOB GÜNCES�NDEN

n� de¤ißtirmeyip, yüzde onluk barajda �srar edenler,
sosyal devletin tasfiye edilmesine ses ç�kartmayanlar,
terörle mücadele yasas�n�n anti demokratik yönlerini
tümü ile eleßtirisel yaklaßmak yerine sadece 6. mad-
desi ile u¤raßanlar�n bir erken seçimle muratlar�na er-
meleri mümkün de¤ildir. Erken seçim parlamenter
aritmeti¤i belli olanlarda de¤ißtirse bile Türkiye�nin
önünde duran ciddi sorunlar�n çözümünde yetersiz ka-
lacakt�r. Çözüm özgürlük, eßitlik ve adaletin hakim ol-
du¤u bir Türkiye�dir�

Ayr�ca aç�l�ßta konuk konußmac�lar Salih K�l�ç (Türk-
�ß Genel Baßkan�), �smail Hakk� Tombul (KESK Genel
Baßkan�), Mahmut Seren (D�SK Genel Baßkan Vekili),
Mahmut Arslan (Hak-�ß Genel Baßkan Yard�mc�s�,
Metin Bakkalc� (TTB 2. Baßkan�), O¤uz Oyan (CHP
Genel Sekreter Yard�mc�s�), Hayri Kozano¤lu (ÖDP
Genel Baßkan�), Filiz Koçali (SDP Genel Baßkan�), Le-
vent Tüzel (EMEP Genel Baßkan�), S�rr� Sak�k (DTP
Genel Baßkan Yard�mc�s�), Fikret Þahin (HAK-PAR
Genel Baßkan Yard�mc�s�), Rußen Sümbülo¤lu (78 li-
ler Derne¤i Baßkan�) da birer konußma yapt�lar.

Konuk konußmalar�ndan sonra gündemin 6. madde-
si gere¤i ilgili komisyon üyeleri belirlendi. Ard�ndan
TMMOB 2. Baßkan� O¤uz Gündo¤du Çal�ßma Rapo-
runu, TMMOB Sayman� Selçuk Uluata Mali Raporu,
Denetleme Kurulu Üyesi Mustafa Özdemir Denetle-
me Kurulu Raporunu, Onur Kurulu Üyesi Murat Gök-
demir Onur Kurulu Raporunu sundular.

Raporlar�n sunulmas�ndan sonra dönemin de¤erlen-
dirilmesi gündeminde TMMOB Genel Kurul delegele-
ri �hsan Karababa (KMO), Esat K�rsaç (KMO), Þevket
Akdemir (ZMO), Cemal Aydo¤du (ZMO) söz alarak
çal�ßma raporu üzerinde görüßlerini bildirdiler.

Genel Kurulun ikinci gününde (26 May�s 2006) Çal�ß-
ma Raporunun delegelerce de¤erlendirilmesine de-
vam edildi. S�ras�yla Do¤an Albayrak (MMO), Münir
Cerit (MMO), Musa Kaynak (JeofMO), U¤ur Gönüla-
lan (JeofMO), Erßat Akyaz�l� (Maden MO), Ali Ekinci
(MO), Bülend Tuna (MO), Yusuf Tek (MMO), Haßmet
Biçer (MMO), Ali Olgun (�MO), Hayati K�l�ç (KMO),
Fatma Bozbeyo¤lu (JMO), Oktay Ekinci (MO), Nilgün
Ercan (KMO), Ahmet Altay Varol (EMO), Hasan Vural
(KMO), Sumruhan Akcan (�ç MO), Berkemal Tuncer
(ZMO), Hüseyin Ülkü (HKMO), Haluk Mutlu Öztürk
(�MO), �. Semih Oktay (MMO), Ahmet Göksoy (�MO),
Hakan Aydo¤du (GemiMO), 

�smet Cengiz (JMO), Tevfik Peker (MMO), Ali Turan
(�MO), Bu¤ra Gökçe (ÞPO), Turan Kapan (�MO), Nec-
mi Ergin (MMO), Mehmet Ali Candaß (HKMO), Elif
Öztürk (MMO), Ali Fahri Özten (HKMO), Kaya Güvenç
(MMO), Ayßegül Oruçkaptan (Peyzaj MO), Müßfik
Veysel Erdo¤an (MMO), Timur Akçal� (HKMO), Emin
Koramaz (MMO), Hüseyin Savaß (Metalurji MO), H.
Tar�k Þengül (ÞPO), Birol Bora (�MO), Kaya Özeren
(Metalurji MO), Tar�k Öden (EMO), Yavuz Önen (MO),
Zeki Arslan (MMO), M S�tk� Çi¤dem (EMO), Tigin Öz-
türk (EMO), Yusuf Ziya Kay�r (Metalurji MO), Mahir
Ulutaß (EMO), Kurtuluß Kaya (EMO), Mehmet Ali Ka-
ranfil (EMO), Mustafa Küçük (EMO), Murat Akar
(ZMO), Osman Balaban (ÞPO), Ali Ekber Çakar
(MMO), Kemal Ulusaler (EMO) söz ald�lar.

Genel Kurulun 3. günü (27 May�s 2006) Türkiyenin çe-
ßitli üniversitelerinden gelen yaklaß�k 100 ö¤renci ge-
nel kurula kat�larak görüßlerini belirtmek üzere söz is-
tediler. Divan Baßkan� taraf�ndan; TMMOB Genel Kurul
Yönetmeli¤i gere¤ince delege olmayanlara söz verile-
meyece¤i belirtilerek, Yönetim Kurulunun çal�ßma ra-
poru üzerindeki eleßtirilere yan�t vermesinin ard�ndan
ö¤rencilerin görüßlerini dile getirmek üzere TMMOB
delegelerinden 2 kißiye söz verilece¤i belirtildi. 

S�ras�yla Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Yeßil, Nil-
gün Çarkac�, Baki Remzi Suiçmez, Sabri Orcan, Rem-
zi Sönmez, Serdar Kaynak,  Cemalettin Küçük, Betül
Uyar,  O¤uz Gündo¤du ve TMMOB Yönetim Kurulu
Baßkan� Mehmet So¤anc� çal�ßma raporuna yönelik
olarak  gelen eleßtirilere yan�t verdiler.
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Ard�ndan ö¤renciler ad�na onlar�n sunumlar�n� Genel
Kurula sunmak üzere iki delege söz ald�lar. Yetki-
li/Yetkin Mühendisli¤i ve TMMOB�ce yap�lan Ö¤ren-
ci Üye Kurultay�n�n Sonuç Bildirgesinin yay�nlanma-
mas�n� eleßtiren ö¤renciler dakikalarca genel kurul
delegelerince alk�ßland�lar.

Yönetim Kurulunun aklanmas�n�n ard�ndan günde-
min 9. maddesi gere¤ince komisyon raporlar� ve
önergeler okunarak karara ba¤land�. Genel Kurul De-
legelerinin gelecek döneme ilißkin görüß ve önerileri-
nin ard�ndan genel kurul tamamland�.

Genel Kurulun 4. günü (28 May�s 2006) TMMOB Yö-
netim, Onur ve Denetleme Kurulu üyelerini belirle-
mek üzere seçimler yap�ld�. Seçimler sonucunda
TMMOB Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kuru-
lu aßa¤�daki ßekilde belirlendi.

TMMOB YÖNET�M KURULU ÜYELER�

Baßkan - Mehmet So¤anc� - Makina M. O.

II. Baßkan - Hüseyin Yeßil - Elektrik M. O.

Sayman - Selçuk Uluata - �nßaat M. O.

Yürütme Kurulu Ü. - Nail Güler - Harita ve Kadastro M. O.

Yürütme Kurulu Ü. - Alaeddin Aras - Kimya M. O.

Yürütme Kurulu Ü. - �lker Ertem - Maden M. O.

Yürütme Kurulu Ü. - M.Sabri Orcan - Mimarlar O.

Yönetim Kurulu Ü. - Halil Gezer - Çevre M. O.

Yönetim Kurulu Ü. - Ekrem Poyraz - Fizik M. O.

Yönetim Kurulu Ü. - Tuncay Þenyurt - Gemi M. O.

Yönetim Kurulu Ü. - Hakan Günay - Gemi Mak. �ßlt.  M. O.

Yönetim Kurulu Ü. - Berrin Þenöz - G�da M. O.

Yönetim Kurulu Ü. - B.Burak Kaptan - �ç Mimarlar O.

Yönetim Kurulu Ü. - Ferhat Özçep - Jeofizik M. O.

Yönetim Kurulu Ü. - �brahim Vardal - Jeoloji M. O.

Yönetim Kurulu Ü. - Cemalettin Küçük - Metalurji M. O.

Yönetim Kurulu Ü. - �smail Küçük - Meteoroloji M. O.

Yönetim Kurulu Ü. - Ali R�za Tanr�verdi - Petrol M. O.

Yönetim Kurulu Ü. - Müfit Hatat - Peyzaj Mimarlar� O.

Yönetim Kurulu Ü. - Fikret Zorlu - Þehir Planc�lar� O.

Yönetim Kurulu Ü. - Ahmet H. Dinçer - Tekstil M. O.

Yönetim Kurulu Ü. - B.Remzi Suiçmez - Ziraat M. O.

TMMOB DENETLEME KURULU ÜYELER�

Mustafa Özdemir - Elektrik Mühendisleri Odas� 

Köksal Þahin - �nßaat Mühendisleri Odas� 

Nadir Avßaro¤lu - Maden Mühendisleri Odas� 

A.Kirami K�l�nç - Makina Mühendisleri Odas� 

Zeki Mutlu - Ziraat Mühendisleri Odas� 

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ÜYELER�

S�rdaß Karabo¤a - Elektrik Mühendisleri Odas� 

Yavuz Bayülgen - Makina Mühendisleri Odas� 

Mahmut Kiper - Metalurji Mühendisleri Odas� 

Ü.Nevzat U¤urel - Þehir Planc�lar� Odas� 

Þevket Akdemir - Ziraat Mühendisleri Odas�

Kat›lan Delege Genel Kurula Seçime
Odalar Say›s› Kat›l›m Kat›l›m

Do¤al Delege 31 30 25
Çevre M.O. 82 36 31
Elektrik M.O. 100 75 67
Fizik M.O. 30 20 18
Gemi M.O. 32 8 11
Gemi Mak. ‹fllt. M.O. 17 6 7
G›da M.O. 100 64 80
Harita ve Kadastro M.O. 100 85 74
‹ç Mimarlar O. 24 10 5
‹nflaat M.O. 100 79 71
Jeofizik M.O. 61 50 37
Jeoloji M.O. 100 70 56
Kimya M.O. 100 77 75
Maden M.O. 100 81 74
Makina M.O. 100 89 87
Metalurji M.O. 64 31 26
Meteoroloji M.O. 10 10 7
Mimarlar O. 100 62 54
Orman M.O. - - -
Petrol M.O. 16 8 1
Peyzaj M.O. 50 40 41
fiehir Planc›lar› O. 70 39 38
Tekstil M.O. 29 9 9
Ziraat M.O. 100 81 75
TOPLAM 1516 1080 968

TMMOB 39. Ola¤an Genel Kurul Kat›l›m Listesi
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Halk�m�za;

Türk Mühendis ve Mimar Odalar� Birli¤i�nin
38.Genel Kurulu küresel sermaye ile ißbirlikçi-
lerinin Dünya�da ve Türkiye�de bask�, zulüm
ve sömürülerini artt�rd�klar� günlerde yap�ld�.
Emperyalizm, çok uluslu ßirketlerin dar ç�kar-
lar�n� gözeten neoliberal ekonomik ve sosyal
politikalar devreye sokarken, halklar bu süre-
cin sanc�lar� ile ac� çekiyor. Sermaye hege-
monyas�n� tek bir süper gücün gölgesinde
sürdürmekte iken, çevre ülkeler bu süreçten
daha fazla etkileniyor. 

1980�li y�llardan bu yana tüm dünya düzeni
çok h�zl� bir biçimde küreselleßme ad� alt�nda
yeniden yap�land�r�l�yor. Burada hedeflenen,
her türlü k�s�tl�l�ktan uzak tek bir pazar ve in-
sanl�¤�n bu pazara boyun e¤mesidir. Apolitik-
leßmiß kitlelerden olußan, iç hukuku ile zaman
zaman uluslararas� sermayeye ayak ba¤� olan
ulus devletin de giderek sönümlendi¤i bir
dünya yaratmak bu hedefin içindedir.

Genel ifade ile G8�ler diye tan�mlayaca¤�m�z
ülkeler ve yine bu ülkeler kökenli çok uluslu
ßirketler, stratejik hedeflerine ulaßabilmek
için sosyolojik, siyasal ve ekonomik araç-
lar/yap�lanmalar olußturdular. Dünya Ticaret
Örgütü, Dünya Bankas� ve IMF bunlar�n eko-
nomik aya¤�d�r. Bu kurum ve kurulußlar arac�-
l�¤�yla, özellikle üçüncü dünya ülkelerine eski
teknolojilerini aktar�p onlar�n teknolojik ilerle-
melerini engellemiß, ithal ikameci sanayileß-
meye zorlam�ß, yard�m ve hibe programlar� ile
d�ßa ba¤�ml�l�klar�n� pekißtirmiß ve aß�r� borç
yükü alt�nda teslimiyetçi politikalar izlemeleri-
ni sa¤lamay� baßarm�ßlard�r.

Piyasa ekonomisi söylemi ve kendi kendini
düzenleyen pazar efsanesine dayal� söz konu-
su politikalar talebin sürekli daralmas� ve da-
ralman�n süreklilik kazanmas�yla sonuçlan�-
yor. Sermaye toplu de¤ersizleßme riskini orta-
dan kald�rmak için k�sa vadede de yüksek kar
vaat eden alanlara ve spekülatif faaliyetlere
yöneliyor. Gelinen noktada sermaye, pazar�n
sürekli darald�¤� koßullarda, haz�r bir pazar
olan kamu ißletmelerine el koyuyor veya gele-

neksel olarak kamu taraf�ndan sa¤lanan hiz-
metlerde bir de¤erlenme alan� buluyor. Sözü
edilen daralma, küresel bir finansal kriz ve ül-
kemizde zaten k�r�lgan bir durum arz eden
ekonominin olumsuz etkilenmesi ißaretlerini
taß�maktad�r. Uygulanan bu politikalar pazar�n
daralmas�n�n önüne geçememekte, spekülatif
sermaye dolaß�m� dünyada iktisadi ve siyasi
çalkant�lara neden olmaktad�r. Ve bütün bu
yaßananlar yeni bir dünya krizi tespitlerine ne-
den olmakta ve ülkemiz de bundan bire bir et-
kilenmektedir. 

Bu ve buna benzer tespitler yap�l�rken, ege-
men iktisat dili �etkin piyasalar, hantal devlet,
verimsiz K�T�ler ve özelleßtirmenin meziyetle-
ri� söylemi ile �MF�nin ekonomi politikalar�n�
ve sosyal haklar�n budanmas�n� - geriye götü-
rülmesini; uyum ad�na yetenek, beceri olarak
lanse ediyor. Gelinen noktada Yeni Dünya Dü-
zeni çerçevesinde küreselleßme �mutlakl�k,
seçeneksizlik-kaç�n�lmazl�k� söylemleri ile
besleniyor. Art�k düzenleme ve denetim ißi bi-
le tek baß�na devlete b�rak�lm�yor. Ba¤�ms�z
oldu¤u iddia edilen kurullara terk ediliyor.
Ekonomiden el/etek çektirilen devletin di¤er
alanlardaki durumu ne? Örne¤in �hukuk dev-
leti� hala ayakta m�?

DB, IMF ve AB direktifleri do¤rultusunda yasa-
lar de¤ißtiriliyor, anayasa de¤ißtirilerek devlet-
çilik yerine özelleßtirme-serbestleßtirme geti-
riliyor, sözün özü Anayasa by-pass ediliyor.
Di¤er yandan Dan�ßtay�a bask� uygulanarak
hukuk devletinin içi boßalt�l�yor. Daha da öte-
si iktidar�n bask�s� -Dan�ßtay üyelerine silahl�
sald�r�da oldu¤u gibi - hukuka yönelik ßiddeti
tetikliyor. Burada bir kez daha belirtelim ki;
bizler her türlü ßiddeti nefretle k�n�yoruz.

Öte yandan ufukta beliren küresel finansal
krize do¤ru yelken açm�ß bir ülkede büyükle-
re büyüme masallar� anlat�l�yor. Yat�r�m ve
üretimin olmad�¤�, katma de¤eri düßük imala-
ta/üretime, ucuz iß gücü, esnek üretim politi-
kalar�na, do¤al kaynaklar�n kurals�z tüketimi-
ne dayal� ve kamu varl�klar�n�n sat�ß�ndan ne-
malanan bir büyüme...

Gerçekler ise bambaßkad�r;

Dünyan�n en borçlu ülkelerinden biriyiz.

�nsani gelißmißlik endeksi aç�s�ndan gerilerde
kalm�ßken yaßam standard� her geçen gün
daha da düßmektedir. 

Türkiye, yap�sal önlemler sonucu sosyal gü-
venlik haklar�ndan yararlanamayan insanlar
ülkesidir. On beß milyon civar�nda vatandaß�-
m�z sosyal güvenlik hakk�ndan yararlanama-
maktad�r. Buna karß�l�k bu haklardan yararla-
nanlar ise kaliteli hizmet alamamaktad�r.

Sa¤l�k ve e¤itim hakk� baßta olmak üzere bir
çok kamu hizmeti giderek sat�n al�nan; yaln�z-
ca vars�llar�n ulaßabildi¤i, yoksullar�n ise eri-
ßemedi¤i hizmetler haline gelmißtir.

Emekçiler üzerindeki vergi yükü ve özel olarak
dolayl� vergi yükü çok yüksek orandad�r.

�stihdam verileri büyük olumsuzluklar taß�-
maktad�r. �ßsizlik oranlar� giderek yükselmek-
te, ekonomik büyümeye koßut istihdam alan-
lar� aç�lamamaktad�r. Genç ißsizli¤inin t�rman-
d�¤� ülkede, nüfusun yar�s�n� olußturan kad�n-
lar, zaten s�n�rl� ölçüde kat�ld�klar� istihdam
alan�ndan çekilerek evlerine kapat�lmaktad�r.

Gerçekleßtirilen özelleßtirmeler sonucu bir
çok kamu kurulußu yerli ve yabanc� sermaye-
ye ba¤�ßlan�rcas�na terk edilmektedir. Bu gün
gerek siyasi karar vericiler taraf�ndan gerek
egemen iktisat dillerince, gerekse uydu med-
ya taraf�ndan �büyüme, düßük enflasyon, ba-
ßar�l� reform vb� masals� söylemler, iß ve fi-
nans dünyas�n�n göz boyama eylemlerinden
öte birßey ifade etmemektedir. Bizler bu rehin
al�nm�ßl�¤� ve vaat edilen refah�n nas�l bir ya-
n�lsama içerdi¤ini beß y�l önce de çok somut
bir biçimde yaßamad�k m�?

�çinde bulundu¤umuz co¤rafya savaß�n en s�-
cak yaßand�¤� co¤rafyad�r. Enerji kaynaklar�n�
ve enerji yollar�n� kontrolü alt�na almak ama-
c�yla Irak�� ißgal eden ABD bunu yeterli gör-
memektedir. Baßta �ran olmak üzere bölgeyi
yeniden biçimlendirmek için gözünü Ortado-
¤u�ya dikmißtir. Ve görünen o ki; ABD Ortado-
¤u�da kal�c�d�r.

TMMOB 39. GENEL KURUL SONUÇ B�LD�RGES�
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Bu durumda yap�lmas� gereken, 1 Mart�ta
�savaßa hay�r� diyen yüz binler ile yeniden ve
yeniden savaßa karß� durußu örgütlemek, so-
kaklarda, meydanlarda mücadeleyi yükselt-
mektir. �ßte bu nedenle TMMOB May�s 2006
da Atina meydanlar�ndan tüm dünyaya bir kez
daha �savaßa hay�r� diye hayk�rm�ßt�r. Savaßa
hay�r demekten öte, ABD�nin, savaßa lojistik
destek olan üsleriyle, limanlar�yla k�sacas� ül-
kemizi derhal terk etmesi için mücadele ver-
mekteyiz. 

Genel Kurulumuz, emperyalist yay�lmac�l�¤�n
bir parças� olan �ran�a yönelik müdahaleye
ßiddetle karß� ç�kmakta, ülkemizin Dünya�da
ve Ortado¤u�da sald�rganl�¤�n karß�s�nda/d�-
ß�nda kalmas� için verilecek mücadelenin bir
parças� olaca¤�n� belirtmektedir.

Ve elbette ki tüm dünyada oldu¤u gibi ülke-
mizde de kirli savaßa hay�r demekteyiz. Ülke-
mizin en temel sorunlar�ndan olan Kürt soru-
nunun, demokrasinin Türkiye�de tüm kurum
ve kurullar�yla köklü bir ßekilde yerleßmesinin
önünde engel oldu¤u, bu sorunun demokratik
yollarla çözülmeyißinden ötürü sürdürülmekte
olan savaß ülke kaynaklar�n� tüketmekte oldu-
¤u gibi, ülkenin gelecekteki ekonomik, siya-
sal, sosyal ve kültürel gelißimini de ipotek al-
t�na almaktad�r. Kürt sorunu tarihsel,siyasal
ve sosyal boyutlar� olan bir sorundur.

Bar�ß, ancak demokrasi, özgürlük ve insan
haklar�n�n oldu¤u bir ortamda yaßama geçiri-
lebilir. Sorun demokrasi ve özgürlük talepleri-
ne uygun demokratik, adil, eßitlik temelinde
bar�ßç�l yöntemlerle çözülmelidir.

Ancak bu gün yaßananlara bakt�¤�m�zda bu
çözümden ne kadar uzakta oldu¤umuzu görü-
yoruz. Þemdinli�de ve sonras�nda yaßananlar,
ne yaz�k ki TMMOB�nin söylemlerinden ve çö-
züm önerilerinden ne kadar uzakta olundu¤u-
nu bir kez daha göstermißtir.

Yine günümüzde s�kça yaßanan faßist güruhla-
r�n, ßeriatç�-gerici yap�lanmalar�n, azg�n ßiddet
eylemcilerinin afiß asmak, nü resim yapmak gi-
bi en do¤al eylemlere bile tahammülsüzlükleri
ve linç girißimleri bizlere geçmißte uygulanan
oyunlar� hat�rlatmaktad�r. Özellikle güvenlik
güçlerinin olaylara müdahale etmekte zay�f kal-
malar�, izleyici pozisyonda olmalar�, bizlere Si-
vas katliam�n� bir kez daha an�msatmaktad�r.
Fakat bu toplum, bizler, biz mühendisler, mi-

marlar, ßehir planc�lar� ayn� oyunun bir daha
oynanmas�na asla izin vermeyece¤iz. 

Ve yine bilinmelidir ki Türk Mühendis ve Mi-
mar Odalar� Birli¤i ;

Ülkemizin tüm varl�klar� özel sermaye istisma-
r�ndan kurtar�larak, toplumsal gönencimizin
artt�r�lmas�na yönelik ulusal, bölgesel ve kent-
sel düzeyde planl� ve kamusal bir ekonomi po-
litikas� esas al�narak, kamusal kaynaklara da-
yal� ve istihdam� artt�r�c� sanayileßme ve kal-
k�nma hedefine yönelik, özelleßtirmelerin dur-
durulmas�, özelleßtirilen halka ait varl�klar�n
kamulaßt�r�lmas� ve kamu kurulußlar�n�n yeni-
den güçlendirilmesi için,

Son y�llarda özellikle d�ß ba¤�ml�l�¤�n artt�¤�
enerji sektöründe, nükleer enerji santrallar�
ve benzer maceralardan vazgeçilmesi ve ulu-
sal kaynaklara dayal�, planl� bir politika izlen-
mesi için,

Hizmet Ticareti Genel Anlaßmas� (GATS) ile
neredeyse bütün geleneksel kamu hizmeti
alanlar�n�n piyasalaßt�r�larak yabanc� serma-
yenin istilas�na aç�lmas�na karß� ç�kmak için,

E¤itimde ö¤rencileri müßteri olarak gören zih-
niyetin egemen olmas�n� sa¤lamaya yönelik
girißimlere ve e¤itim hizmetlerini bütünüyle
bir pazar haline getirme çal�ßmalar�na karß�
durmak için,

Bütün çal�ßanlara grevli, toplu sözleßmeli sen-
dikalaßma hakk�n�n tan�nmas� için,

Tutuklu ve hükümlülerin tecritine dayal� hücre
(F) tipi cezaevi uygulamalar�na son verilmesi,
cezaevlerinde insani yaßam koßullar�n�n ha-
kim k�l�nmas� için, 

Baßta düßünce ve örgütlenme özgürlü¤ü ol-
mak üzere tüm demokratik hak ve özgürlükle-
rin, sözün özü demokrasinin önündeki engel-
lerin kald�r�lmas� için,

Ülkemizin do¤as�n�n korunmas�, sanayileßme-
nin çevreyi ve do¤ay� tahrip etmeden gerçek-
leßtirilmesi için,

Kentsel mekan�n, toplumsal yarar ve kullan�m
de¤eri ilkesi etraf�nda üretilmesi-paylaß�lmas�,
ve do¤al-kültürel varl�klar�n koruma-kullanma
dengesi içerisinde yaßat�lmas� için,

Kad�na yönelik ßiddeti ve toplumsal hayat�n
her noktas�nda cinsiyet ayr�mc�l�¤�n� önlemek

için ve tüm emekçi kad�nlar�n mücadelelerinin
yan�nda olmak-birlikte mücadele etmek için, 

Tar�m arazilerinin yok olmas�na, kirlenmesine,
genetik tohum ve g�dalar�n ülkemize sokulma-
s�na, çiftçimizi üretimden, tarlas�ndan kopa-
ran ißsiz, yoksul b�rakan politikalara karß� dur-
mak için,

Su ve suya ba¤l� hizmetlerde çevre ve insan
esas al�narak suyun mülkiyeti ve hizmetlerinin
kamuda kalmas�n�n sa¤lanmas� için,

AB müzakere sürecinin ülke ç�karlar�, çal�ßan-
lar, demokratik hak ve özgürlükler yönünden
bir mücadele süreci olarak de¤erlendirilmesi
için,

K�y� ve orman ya¤mas�na karß� ç�kmak için,

�Madenlerimizin gerçek sahipleri halk�m�zd�r�
ßiar�n� her zaman her alanda daha güçlü hay-
k�rmak için,

Hasankeyf�te uzun bir tarihi süreci yans�tan
bir birikimin da¤�t�lmas�na, Bergama�da, Eß-
me�de, Belek�te sermayenin halk�n karß� ç�k�-
ß�na ra¤men hukuk d�ß� yönelimlerine, F�rt�na
Vadisi�nde, Munzur�da, Sinop�ta, Aloinoi�de
do¤an�n tahribine zemin haz�rlayanlara, dep-
rem ve taßk�nlar� kader olarak kabul edip, h�z-
land�r�lm�ß tren kazalar�na neden olanlara dur
demek için,

�Gelece¤e uzak olan üzüntüye yak�nd�r� laf-
z�ndan yola ç�karak �gençlik gelece¤imizdir�
ßiar�n� her zaman her alanda daha güçlü hay-
k�rmak ve yaßama geçirmek için,

Üreterek büyüyen ve paylaßarak gelißen bir
ülkede insanca ve bar�ß içinde yaßamak için,

Birlikte karar alma, birlikte üretme, birlikte yö-
netme ilkesini yaßama geçirmek için ,

Önümüzdeki dönemde de, Odalar� ve üyele-
riyle birlikte çal�ßma, uygulama ilkesiyle ülke-
mizdeki ve dünyadaki emek güçleriyle daya-
n�ßma içinde, ba¤�ms�zl�kç�, eßitlik ve özgür-
lükçü bir Türkiye ve Dünya için çal�ßmalar�n�
sürdürecektir.

Kapitalizmin ve emperyalizmin askeri, eko-
nomik, politik ve kültürel tüm örgütlerinden
ba¤�ms�z, �Bir Baßka Dünya, Bir Baßka Tür-
kiye Mümkün�dür.

YAÞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEM�Z
YAÞASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜÚÜ�


