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ODA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
39.Olağan Genel Kurul’da kabul edilen Genel Kurul Sonuç Bildirisi ektedir.
Saygılarımızla,

Hakan GENÇ
Genel Sekreter Vekili

Ek: TMMOB 39.Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

TMMOB 39. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ
(25-28 Mayıs 2006 ANKARA)
Halkımıza ;
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 38.Genel Kurulu küresel sermaye ile işbirlikçilerinin Dünya’da ve
Türkiye’de baskı, zulüm ve sömürülerini arttırdıkları günlerde yapıldı. Emperyalizm, çok uluslu şirketlerin dar
çıkarlarını gözeten neoliberal ekonomik ve sosyal politikalar devreye sokarken, halklar bu sürecin sancıları
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ile acı çekiyor. Sermaye hegemonyasını tek bir süper gücün gölgesinde sürdürmekte iken, çevre ülkeler bu
süreçten daha fazla etkileniyor.
1980’li yıllardan bu yana tüm dünya düzeni çok hızlı bir biçimde küreselleşme adı altında yeniden
yapılandırılıyor. Burada hedeflenen, her türlü kısıtlılıktan uzak tek bir pazar ve insanlığın bu pazara boyun
eğmesidir. Apolitikleşmiş kitlelerden oluşan, iç hukuku ile zaman zaman uluslararası sermayeye ayak bağı
olan ulus devletin de giderek sönümlendiği bir dünya yaratmak bu hedefin içindedir.
Genel ifade ile G8’ler diye tanımlayacağımız ülkeler ve yine bu ülkeler kökenli çok uluslu şirketler, stratejik
hedeflerine ulaşabilmek için sosyolojik, siyasal ve ekonomik araçlar/yapılanmalar oluşturdular. Dünya
Ticaret Örgütü, Dünya Bankası ve IMF bunların ekonomik ayağıdır. Bu kurum ve kuruluşlar aracılığıyla,
özellikle üçüncü dünya ülkelerine eski teknolojilerini aktarıp onların teknolojik ilerlemelerini engellemiş, ithal
ikameci sanayileşmeye zorlamış, yardım ve hibe programları ile dışa bağımlılıklarını pekiştirmiş ve aşırı borç
yükü altında teslimiyetçi politikalar izlemelerini sağlamayı başarmışlardır.
Piyasa ekonomisi söylemi ve kendi kendini düzenleyen pazar efsanesine dayalı söz konusu politikalar
talebin sürekli daralması ve daralmanın süreklilik kazanmasıyla sonuçlanıyor. Sermaye toplu değersizleşme
riskini ortadan kaldırmak için kısa vadede de yüksek kar vaat eden alanlara ve spekülatif faaliyetlere
yöneliyor. Gelinen noktada sermaye, pazarın sürekli daraldığı koşullarda, hazır bir pazar olan kamu
işletmelerine el koyuyor veya geleneksel olarak kamu tarafından sağlanan hizmetlerde bir değerlenme alanı
buluyor. Sözü edilen daralma, küresel bir finansal kriz ve ülkemizde zaten kırılgan bir durum arz eden
ekonominin olumsuz etkilenmesi işaretlerini taşımaktadır. Uygulanan bu politikalar pazarın daralmasının
önüne geçememekte, spekülatif sermaye dolaşımı dünyada iktisadi ve siyasi çalkantılara neden olmaktadır.
Ve bütün bu yaşananlar yeni bir dünya krizi tespitlerine neden olmakta ve ülkemiz de bundan bire bir
etkilenmektedir.
Bu ve buna benzer tespitler yapılırken, egemen iktisat dili “etkin piyasalar, hantal devlet, verimsiz KİT’ler ve
özelleştirmenin meziyetleri” söylemi ile İMF’nin ekonomi politikalarını ve sosyal hakların budanmasını–geriye
götürülmesini; uyum adına yetenek, beceri olarak lanse ediyor. Gelinen noktada Yeni Dünya Düzeni
çerçevesinde küreselleşme “mutlaklık, seçeneksizlik-kaçınılmazlık” söylemleri ile besleniyor. Artık düzenleme
ve denetim işi bile tek başına devlete bırakılmıyor. Bağımsız olduğu iddia edilen kurullara terk ediliyor.
Ekonomiden el/etek çektirilen devletin diğer alanlardaki durumu ne? Örneğin “hukuk devleti” hala ayakta mı?
DB, IMF ve AB direktifleri doğrultusunda yasalar değiştiriliyor, anayasa değiştirilerek devletçilik yerine
özelleştirme-serbestleştirme getiriliyor, sözün özü Anayasa by-pass ediliyor. Diğer yandan Danıştay’a baskı
uygulanarak hukuk devletinin içi boşaltılıyor. Daha da ötesi iktidarın baskısı -Danıştay üyelerine silahlı
saldırıda olduğu gibi - hukuka yönelik şiddeti tetikliyor. Burada bir kez daha belirtelim ki; bizler her türlü
şiddeti nefretle kınıyoruz.
Öte yandan ufukta beliren küresel finansal krize doğru yelken açmış bir ülkede büyüklere büyüme masalları
anlatılıyor. Yatırım ve üretimin olmadığı, katma değeri düşük imalata/üretime, ucuz iş gücü, esnek üretim
politikalarına, doğal kaynakların kuralsız tüketimine dayalı ve kamu varlıklarının satışından nemalanan bir
büyüme...
Gerçekler ise bambaşkadır;
Dünyanın en borçlu ülkelerinden biriyiz.
İnsani gelişmişlik endeksi açısından gerilerde kalmışken yaşam standardı her geçen gün daha da
düşmektedir.
Türkiye, yapısal önlemler sonucu sosyal güvenlik haklarından yararlanamayan insanlar ülkesidir. On beş
milyon civarında vatandaşımız sosyal güvenlik hakkından yararlanamamaktadır. Buna karşılık bu haklardan
yararlananlar ise kaliteli hizmet alamamaktadır.
Sağlık ve eğitim hakkı başta olmak üzere bir çok kamu hizmeti giderek satın alınan; yalnızca varsılların
ulaşabildiği, yoksulların ise erişemediği hizmetler haline gelmiştir.
Emekçiler üzerindeki vergi yükü ve özel olarak dolaylı vergi yükü çok yüksek orandadır.
İstihdam verileri büyük olumsuzluklar taşımaktadır. İşsizlik oranları giderek yükselmekte, ekonomik
büyümeye koşut istihdam alanları açılamamaktadır. Genç işsizliğinin tırmandığı ülkede, nüfusun yarısını
oluşturan kadınlar, zaten sınırlı ölçüde katıldıkları istihdam alanından çekilerek evlerine kapatılmaktadır.
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Gerçekleştirilen özelleştirmeler sonucu bir çok kamu kuruluşu yerli ve yabancı sermayeye bağışlanırcasına
terk edilmektedir. Bu gün gerek siyasi karar vericiler tarafından gerek egemen iktisat dillerince, gerekse uydu
medya tarafından “büyüme, düşük enflasyon, başarılı reform vb” masalsı söylemler, iş ve finans dünyasının
göz boyama eylemlerinden öte birşey ifade etmemektedir. Bizler bu rehin alınmışlığı ve vaat edilen refahın
nasıl bir yanılsama içerdiğini beş yıl önce de çok somut bir biçimde yaşamadık mı?
İçinde bulunduğumuz coğrafya savaşın en sıcak yaşandığı coğrafyadır. Enerji kaynaklarını ve enerji yollarını
kontrolü altına almak amacıyla Irak’ı işgal eden ABD bunu yeterli görmemektedir. Başta İran olmak üzere
bölgeyi yeniden biçimlendirmek için gözünü Ortadoğu’ya dikmiştir. Ve görünen o ki; ABD Ortadoğu’da
kalıcıdır.
Bu durumda yapılması gereken, 1 Mart’ta “savaşa hayır” diyen yüz binler ile yeniden ve yeniden savaşa
karşı duruşu örgütlemek, sokaklarda, meydanlarda mücadeleyi yükseltmektir. İşte bu nedenle TMMOB
Mayıs 2006 da Atina meydanlarından tüm dünyaya bir kez daha “savaşa hayır” diye haykırmıştır. Savaşa
hayır demekten öte, ABD’nin, savaşa lojistik destek olan üsleriyle, limanlarıyla kısacası ülkemizi derhal terk
etmesi için mücadele vermekteyiz.
Genel Kurulumuz, emperyalist yayılmacılığın bir parçası olan İran’a yönelik müdahaleye şiddetle karşı
çıkmakta, ülkemizin Dünya’da ve Ortadoğu’da saldırganlığın karşısında/dışında kalması için verilecek
mücadelenin bir parçası olacağını belirtmektedir.
Ve elbette ki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kirli savaşa hayır demekteyiz. Ülkemizin en temel
sorunlarından olan Kürt sorununun, demokrasinin Türkiye’de tüm kurum ve kurullarıyla köklü bir şekilde
yerleşmesinin önünde engel olduğu, bu sorunun demokratik yollarla çözülmeyişinden ötürü sürdürülmekte
olan savaş ülke kaynaklarını tüketmekte olduğu gibi, ülkenin gelecekteki ekonomik, siyasal, sosyal ve
kültürel gelişimini de ipotek altına almaktadır. Kürt sorunu tarihsel,siyasal ve sosyal boyutları olan bir
sorundur.
Barış, ancak demokrasi, özgürlük ve insan haklarının olduğu bir ortamda yaşama geçirilebilir. Sorun
demokrasi ve özgürlük taleplerine uygun demokratik, adil, eşitlik temelinde barışçıl yöntemlerle çözülmelidir.
Ancak bu gün yaşananlara baktığımızda bu çözümden ne kadar uzakta olduğumuzu görüyoruz. Şemdinli’de
ve sonrasında yaşananlar, ne yazık ki TMMOB’nin söylemlerinden ve çözüm önerilerinden ne kadar uzakta
olunduğunu bir kez daha göstermiştir.
Yine günümüzde sıkça yaşanan faşist güruhların, şeriatçı-gerici yapılanmaların, azgın şiddet eylemcilerinin
afiş asmak, nü resim yapmak gibi en doğal eylemlere bile tahammülsüzlükleri ve linç girişimleri bizlere
geçmişte uygulanan oyunları hatırlatmaktadır. Özellikle güvenlik güçlerinin olaylara müdahale etmekte zayıf
kalmaları, izleyici pozisyonda olmaları, bizlere Sivas katliamını bir kez daha anımsatmaktadır. Fakat bu
toplum, bizler, biz mühendisler, mimarlar, şehir plancıları aynı oyunun bir daha oynanmasına asla izin
vermeyeceğiz.
Ve yine bilinmelidir ki Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ;
Ülkemizin tüm varlıkları özel sermaye istismarından kurtarılarak, toplumsal gönencimizin arttırılmasına
yönelik ulusal, bölgesel ve kentsel düzeyde planlı ve kamusal bir ekonomi politikası esas alınarak, kamusal
kaynaklara dayalı ve istihdamı arttırıcı sanayileşme ve kalkınma hedefine yönelik, özelleştirmelerin
durdurulması, özelleştirilen halka ait varlıkların kamulaştırılması ve kamu kuruluşlarının yeniden
güçlendirilmesi için,
Son yıllarda özellikle dış bağımlılığın arttığı enerji sektöründe, nükleer enerji santralları ve benzer
maceralardan vazgeçilmesi ve ulusal kaynaklara dayalı, planlı bir politika izlenmesi için,
Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) ile neredeyse bütün geleneksel kamu hizmeti alanlarının
piyasalaştırılarak yabancı sermayenin istilasına açılmasına karşı çıkmak için,
Eğitimde öğrencileri müşteri olarak gören zihniyetin egemen olmasını sağlamaya yönelik girişimlere ve eğitim
hizmetlerini bütünüyle bir pazar haline getirme çalışmalarına karşı durmak için,
Bütün çalışanlara grevli, toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkının tanınması için,
Tutuklu ve hükümlülerin tecritine dayalı hücre (F) tipi cezaevi uygulamalarına son verilmesi, cezaevlerinde
insani yaşam koşullarının hakim kılınması için,
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Başta düşünce ve örgütlenme özgürlüğü olmak üzere tüm demokratik hak ve özgürlüklerin, sözün özü
demokrasinin önündeki engellerin kaldırılması için,
Ülkemizin doğasının korunması, sanayileşmenin çevreyi ve doğayı tahrip etmeden gerçekleştirilmesi için,
Kentsel mekanın, toplumsal yarar ve kullanım değeri ilkesi etrafında üretilmesi-paylaşılması, ve doğalkültürel varlıkların koruma-kullanma dengesi içerisinde yaşatılması için,
Kadına yönelik şiddeti ve toplumsal hayatın her noktasında cinsiyet ayrımcılığını önlemek için ve tüm emekçi
kadınların mücadelelerinin yanında olmak-birlikte mücadele etmek için,
Tarım arazilerinin yok olmasına, kirlenmesine, genetik tohum ve gıdaların ülkemize sokulmasına, çiftçimizi
üretimden, tarlasından koparan işsiz, yoksul bırakan politikalara karşı durmak için,
Su ve suya bağlı hizmetlerde çevre ve insan esas alınarak suyun mülkiyeti ve hizmetlerinin
kalmasının sağlanması için,

kamuda

AB müzakere sürecinin ülke çıkarları, çalışanlar, demokratik hak ve özgürlükler yönünden bir mücadele
süreci olarak değerlendirilmesi için,
Kıyı ve orman yağmasına karşı çıkmak için,
“Madenlerimizin gerçek sahipleri halkımızdır” şiarını her zaman her alanda daha güçlü haykırmak için,
Hasankeyf’te uzun bir tarihi süreci yansıtan bir birikimin dağıtılmasına, Bergama’da, Eşme’de, Belek’te
sermayenin halkın karşı çıkışına rağmen hukuk dışı yönelimlerine, Fırtına Vadisi’nde, Munzur’da, Sinop’ta,
Aloinoi’de doğanın tahribine zemin hazırlayanlara, deprem ve taşkınları kader olarak kabul edip,
hızlandırılmış tren kazalarına neden olanlara dur demek için,
“Geleceğe uzak olan üzüntüye yakındır” lafzından yola çıkarak “gençlik geleceğimizdir” şiarını her zaman her
alanda daha güçlü haykırmak ve yaşama geçirmek için,
Üreterek büyüyen ve paylaşarak gelişen bir ülkede insanca ve barış içinde yaşamak için,
Birlikte karar alma, birlikte üretme, birlikte yönetme ilkesini yaşama geçirmek için ,
Önümüzdeki dönemde de, Odaları ve üyeleriyle birlikte çalışma, uygulama ilkesiyle ülkemizdeki ve
dünyadaki emek güçleriyle dayanışma içinde, bağımsızlıkçı, eşitlik ve özgürlükçü bir Türkiye ve Dünya için
çalışmalarını sürdürecektir.
Kapitalizmin ve emperyalizmin askeri, ekonomik, politik ve kültürel tüm örgütlerinden bağımsız, “Bir
Başka Dünya, Bir Başka Türkiye Mümkün”dür.
YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ.
YAŞASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ.
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