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TMMOB 40.DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL
SONUÇ BİLDİRGESİ
TMMOB’nin 29 Mayıs-1 Haziran 2008 tarihlerinde
gerçekleştirilen 40. Olağan Genel Kurulu’nda kabul
edilen sonuç bildirgesi yayımlandı.
TMMOB 40. OLAĞAN GENEL KURUL
SONUÇ BİLDİRGESİ
(29 Mayıs - 1 Haziran 2008 ANKARA)
Halkımıza;
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin
40.Genel Kurulu, küresel sermayenin yeni bir
dünya krizine girmekte olduğu, kapitalizmin kural
tanımaz uygulamaları sonucu dünyamızın hızla doğal
dengesini kaybettiği, küresel ısınmanın tüm canlıları
yok edebilecek düzeylere yükselme eğilimi taşıdığı
günlerde yapıldı.
1980’li yıllardan bu yana dünyamız küreselleşme adı
altında yeniden yapılandırılmaktadır. Küresel sermaye,
dünyadaki tüm ekonomik yapıları hegemonyası altına
almakta, IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlar aracılığı
ile kendi programlarını gelişmekte olan ülkelere
dayatmaktadır. Küresel gelirin %55’i nüfusun sadece
%5’i tarafından gasp edilmektedir. Bu durum gelir
dağılımı uçurumunu daha da derinleştirmektedir.
Sermaye, yeni yatırımlar yapmak yerine,
özelleştirmeler sonucu hazır bir pazar olan kamu
işletmelerine ve kamu tarafından sağlanan hizmetlere
el koymakta, ancak uygulanan bu politikalar pazarın
daralmasının önüne geçememekte ve yeni bir dünya
krizinin başladığı artık herkes tarafından kabul
edilmektedir. Geçtiğimiz aylarda ABD’de konut
kredilerinde başlayan kriz, petrol ve gıda krizi ile
birlikte yayılmaktadır.
Tek kutuplu dünyamızda jandarmalığa soyunan
ABD, özellikle enerji kaynakları üzerinde hegemonya
sağlamak için dünya halklarına saldırılarını artırarak
sürdürmektedir. Bu emperyalist politikalar, Afganistan
ve Irak’ta işgaller, Lübnan ve İran’da ise askeri saldırı
politikaları olarak sergilenmektedir. Her ekonomik
bunalım ABD ve AB güçlerini pervasızlaştırmakta,
saldırganlaştırmaktadır.
Emperyalizm
sadece
ﬁnansman ve ekonomik gücü ile değil, askeri gücü ile
de egemenlik alanlarını genişletmektedir.
ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesiyle gündeme

getirdiği kendine bağlı kukla ve ılımlı İslam’ın iktidar
olduğu devletler oluşturma çabaları ülkemizi de büyük
bir çatışmanın içine yuvarlamaktadır.
Türkiye kapitalist küreselleşmeye eklemlenme
doğrultusunda bir değişim süreci yaşamaktadır.
Ekonomiden siyasete ve gündelik hayata kadar her
şey sermayenin yeni düzenine uygun olarak yeniden
düzenlenmektedir. 12 Eylül ve ANAP ile başlayan ve
bugüne kesintisiz süren bu değişimin son ve en güçlü
aktörü ise AKP’dir. AKP, emperyalist odaklardan
aldığı güçle, “üsttekilere han hamam, alttakilere din
iman” politikaları ile iktidarını kamusal alanda ve
gündelik hayat içerisinde giderek yerleştirmektedir.
Türkiye’de emperyalizmin ve egemen sınıﬂarın
taşeronu AKP Hükümeti, kapitalist küreselleşme
ve neo-liberal politikalar ekseninde, her alanda
özelleştirme, kuralsızlaştırma ve piyasalaştırmayı
uygulamakta, dışa bağımlı yapıyı pekiştirmektedir.
Ülkemizde sınai yatırımlar durmuş, KOBİ’lerin
önemli bir kısmı pazardan çekilmiş, işsizlik kronik bir
sorun haline gelmiştir. Ülkemizi IMF’ye teslim edenler,
meslektaşlarımızı işsizliğe, düşük ücrete, meslek alanı
dışında çalışmaya ve beyin göçüne zorlamaktadırlar.
İstihdam verileri büyük olumsuzluklar taşımaktadır.
İşsizlik oranı gayri resmi rakamlara göre %20’leri
bulmuştur. Özellikle sanayi yatırımları çok sınırlı
kaldığından yeni istihdam alanları açılamamaktadır.
Verimlilik artışı senaryosu ile işgücü sömürüsü
katmerleşmiştir.
Genç
işsizliğinin
tırmandığı
ülkemizde, nüfusun yarısını oluşturan kadınlar, sınırlı
ölçüde katıldıkları istihdam alanından uzaklaştırılarak
evlerine kapatılmaktadır. Yeni yayınlanan istihdam
paketi ile gençlere iş bulma adı altında yaş grupları
arasında yer değiştirme yapılacak, 30 yaş üstü işsizlik
artırılacak, böylece sermayeye ucuz iş gücü temin
edilmiş olacaktır.
Yıllardan beri izlenen ekonomik politikalar ülkemizi
ucuz işgücü deposuna çevirmekte, her türlü sağlıksız
ve güvenliksiz koşullarda işçilerin çalıştırılmasına
yol açmaktadır. Son yıllarda bu koşullarda çalışan
tersanelerde, maden işletmelerinde ve benzeri pek çok
işyerinde iş cinayetleri meydana gelmektedir.
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Ülkemizde esnek üretime, doğal kaynakların kuralsız
tüketimine, kamu varlıklarının satışına, katma değeri
düşük üretime dayalı bir büyüme masalı halkımıza
anlatılmaktadır. Ayrıca söz konusu büyüme oranları ile
bugünkü Avrupa Birliği kişi başına gelir ortalamasının
yarısına, ancak 2050 yılında varılabilecektir.
Suni anayasa tartışmaları ile laik, demokratik, sosyal
hukuk devletine dayalı, eşitlikçi bir anayasa yerine,
toplumsal uzlaşı aranmaksızın türbanla örtülmüş
piyasa usulü bir anayasa halkımıza dayatılmaktadır.
Toplumumuz bugün cemaat ve tarikat yapıları eliyle
gerici düşüncelerin etkisi altına alınmaktadır. 12 Eylül
ile başlayan bu gericileşme dalgası AKP iktidarına
yaslanarak güç kazanmakta, etkinliğini arttırmaktadır.
Bu siyasetin simgesi haline gelen türban, toplumun
muhafazakâr bir yaşam biçiminin baskısı altına
alınmasının, özgürlüklerin tehdit edilmesinin, özellikle
kadınların toplumsal yaşamdan tecrit edilmesinin bir
unsuru haline gelmiştir.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasaları
ile çalışanların kazanılmış hakları budanmakta, sağlık
ve eğitim piyasanın insafına terk edilmektedir.
Sıcak paraya dayanan ekonomimiz gittikçe
büyüyen cari açığı, dışa bağımlılığı ve 500 milyar
dolara yaklaşan iç ve dış borçları ile toplumu hızlı bir
çöküşe sürüklemektedir.
AKP iktidarı toplam yatırımlar içinde bütçeden
GAP’a ancak %7 kaynak ayırmış, tarımın yatırımlar
içindeki payını %33’ten %8’e, sulama yatırımlarının
tarım içindeki payını ise %29’dan %7’ye indirmiştir.
Şu anda büyük bir kuraklığın hüküm sürmekte
olduğu Güneydoğu Bölgesinde, GAP’a adeta bir çivi
bile çakmayan AKP iktidarının bugün eylem planı
açıklıyor olması, bölge halkına yönelik bir siyasi
manüplasyondur. Siyasi iktidar köylümüzü çok uluslu
şirketlerin marabası haline indirgemiş, üreticinin
alınterinin karşılığını almasını, aracı ve tefeciyi
zenginleştirerek tüketicinin uygun ﬁyatla gıdaya
erişimini engellemiştir.
Ülkemizin su kaynakları hızlı nüfus artışı,
çarpık sanayileşme ve endüstriyel tarım ile kirlilik
unsurlarının baskıları altındadır. Havzalarımız
kurumsal, yasal, yönetsel ve sosyo-ekonomik unsurlar
ile birlikte, planlama/karar verme sürecinden uzak
bir anlayış ile piyasalaştırılmaya çalışılmaktadır.
Esas olarak bugün çoğu ülkede olduğu gibi
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Türkiye’de de yaşanan su sorunlarının temelinde
yanlış ve eksik, yönetim ve politikalar yatmaktadır.
Türkiye’nin en temel sorunlarından biri olan Kürt
sorunu ekonomik, toplumsal, kültürel, tarihsel, siyasal
ve sosyal boyutları olan bir sorundur. Bu sorunun
demokratik yollarla çözülemeyişi, askeri yöntemlerin
sürdürülmesi, demokrasinin Türkiye’de tüm kurum ve
kurullarıyla köklü bir şekilde yerleşmesinin önünde
engeldir. Siyasi erkin yaygınlaştırdığı çözümsüzlük
ülke kaynaklarını tüketmekte, ülkenin gelecekteki
ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişimini ipotek
altına almaktadır.
1980 öncesi ve sonrası dönemde gerçekleşen
faşist saldırı ve katliamların derin acısını yaşamış
olan halkımız, yakın dönemde gerçekleşen bombalı,
silahlı, bıçaklı saldırı, suikast ve katliamlar ile bir
kez daha sarsılmıştır. Özellikle Hrant Dink’e sıkılan
kurşun Türkiye’de eşit ve özgür yaşamak isteyen, tek
tip olmayı reddeden, buna karşı mücadele eden bütün
insanları hedef almıştır.
1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde
İstanbul’u sıkıyönetim alanına çeviren, vatandaşlarına
polis terörü uygulatan siyasal iktidar; emek meslek
örgütlerine ve toplumsal muhalefet güçlerine
saldırılarını sürdürmektedir.
TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu, emperyalizme
karşı başka bir dünya kurma mücadelesinin içinde
olduğunu vurgulamaya kararlıdır.
Genel Kurulumuz, ülkemizin emekten ve halktan
yana güçlerinin kararlılığını, mücadele azmini, birlik
ve dayanışma bayrağını yükseltme iradesinin önemini
bir kez daha dile getirmektedir.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği;
• Ülkemizin tüm varlıklarının özel sermaye
istismarından
kurtarılarak
özelleştirmelerin
durdurulması, özelleştirilen halka ait varlıkların
kamulaştırılması ve kamu kuruluşlarının yeniden
güçlendirilmesi için,
• Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) ile
kamu hizmeti alanlarının piyasalaştırılarak yabancı
sermayenin istilasına açılmasına karşı çıkmak için,
• Toplumsal gönencimizin arttırılmasına yönelik
ulusal, bölgesel ve kentsel düzeyde planlı ve kamusal
bir ekonomi politikası doğrultusunda, kamusal
kaynaklara dayalı ve planlı modeli esas alan istihdam
odaklı sanayileşme ve kalkınma için,
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• Dünya Bankası, IMF, AB ve benzeri kuruluşların

dayattıkları, yerli işbirlikçilerin uyguladıkları “yapısal
uyum ve istikrar programları”nı reddederek, emeğin
iradesini egemen kılan ekonomik ve toplumsal
politikaların üretilmesi için,
• Ülkemize dayatılan dışa bağımlı enerji
politikalarının terk edilmesi, yenilenebilir, yerli enerji
kaynaklarına ve hidroelektrik esaslı santrallere öncelik
veren tüm yatırım ve düzenlemelerin kamu tarafından
yapılması için,
• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasında
sürdürülebilir enerji ve kalkınma modeli izlenmesi
ve “kirlet bedelini öde” politikasının tamamen terk
edilmesi için,
• Standart dışı ve enerji yoğun teknolojilerin
ithal edilmesinin önlenmesi, mevcut tesislerde enerji
verimliliğini artıracak, çevreyi koruyacak, çevre dostu
teknolojiler uygulanması için,
• Nükleer enerji santralleri ile yabancılara imtiyaz
tanıyan maden aramalarından vazgeçilmesi ve ulusal
kaynaklara dayalı, maden arama, işletme ve enerji
politikası izlenmesi için,
• Madenlerimizin, jeotermal kaynaklarımızın, kıyı
ve ormanlarımızın yerli ve yabancı sermaye tarafından
yağmalanmasına karşı çıkmak için,
• Üniversitelerde özerk ve katılımcı bir eğitim
ortamı sağlanması için,
• Eğitimde öğrencileri müşteri olarak gören
girişimlere ve eğitim hizmetlerini bütünüyle bir
pazar haline getirme çalışmalarına karşı durarak;
ilköğretimden üniversiteye parasız, eşit, bilimsel,
demokratik ve fırsat eşitliğine dayalı anadilde eğitim
için,
• Mimarlık, mühendislik, şehir planlamacılığı
eğitim ve öğretim programlarının çağdaş teknolojiye
ve bilim politikalarına uygun olarak emekten ve
halktan yana yeniden düzenlenmesi için,
• Sağlık ve eğitimin temel insan hakları olduğunu
esas alarak, her türlü özelleştirmeye son verilmesi,
yeni sağlık ve güvenlik yasasının çalışan lehine ve
kamu yararına düzenlenmesi için,
• 12 Eylül Anayasası ile gasp edilen grevli, toplu
sözleşmeli sendikalaşma hakkının bütün çalışanlara
yeniden tanınması için,
• Kapitalizmin emeği baskı altına alan stratejilerine
karşı, istihdamın bir hak olarak tanınması, artırılması

ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için,
• İş sağlığı ve güvenliği konusunda acilen yasal ve
idari önlemlerin alınması için,
• Başta düşünce ve örgütlenme özgürlüğü
olmak üzere tüm demokratik hak ve özgürlüklerin,
demokrasinin önündeki engellerin kaldırılması için,
• Meslek alanlarımızı yakından ilgilendiren
Yabancılar Yasa tasarısına ve mesleki düzenlemeler
adı altında TMMOB’nin yetkilerine yapılacak her
türlü saldırıya karşı çıkmak için,
• 1 Mayısları özgürce 1 Mayıs alanlarında tüm
emek ve meslek örgütleri ile birlikte kutlamak için,
• Saldırı ve katliamların ardındaki gerici-faşist çete
tipi örgütlenmelerin her türlü bağlantıları ile ortaya
çıkarılması ve sorumlularının adalete hesap vermesinin
ve hukukun üstünlüğünün sağlanması için,
• Toplumsal ilişkilerde tehlikeli bir şekilde
gelişmekte olan “linç kültürü” ve “darbe
çığırtkanlığı”nın önlenmesi için,
• 12 Eylül Faşist Cuntasının hazırladığı mevcut
Anayasa ve AKP tarafından hazırlanan yeni Anayasa
Taslağı yerine, tüm toplumsal ve siyasi oluşumların
katılımının sağlandığı, eşitlikçi, özgürlükçü ve
demokratik yeni bir Anayasa yapılması için,
• Yeniden düzenlenen ihale yasasının giderek
yozlaştırılmasına, rant ve talana açılmasına karşı
çıkmak için,
• Özel sektöre tahsis belgesi ile verilen hidroelektrik
santral projelerinin çoğunluğu doğanın tahribatına
yönelik unsurlar içerdiğinden bunların iptal edilmesi
için,
• Karayollarına ağır bir yatırım gerektiren duble
yolların ulaşım politikasında tek çözüm olarak
sunulmasına karşı çıkmak için,
• Bir deprem ülkesi olan ülkemizde deprem
gerçeği siyasi iktidarlarca umursanmamakta ve kabul
edilmemektedir, Ulusal Deprem Konseyi dağıtılmıştır.
Deprem gerçeğini sürekli gündemde tutmaya yönelik
çalışmaları etkin olarak yapmak için,
• Siyasi iktidarın TOKİ öncülüğünde halka konut
yapma adı altında sunduğu projelerin, zamanla rant
sağlamaya dönüşmesine karşı çıkmak için,
• Kentsel mekanın, toplumsal yarar ve kullanım
değeri ilkesi etrafında üretilmesi-paylaşılması, ve
doğal-kültürel varlıkların koruma-kullanma dengesi
içerisinde yaşatılması için,
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• Kentsel dönüşüm projeleri ile rant çevrelerine
çıkar alanları açılmasına karşı çıkmak için,
• Kadına yönelik şiddeti ve toplumsal hayatın her
noktasında cinsiyet ayrımcılığını önlemek, politik,
ekonomik ve kültürel alanda pozitif ayrımcılığı
desteklemek, TMMOB örgütlülüğü içinde kadın
örgütlenmesini geliştirmek, 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,
• GAP Projesi kapsamındaki sulama projelerinin
IMF ve Dünya Bankası dayatmalarına karşı çıkılarak
hızla bitirilmesi ve bölgedeki halkın yararına gerçek
bir toprak reformuna gidilmesi için,
• Yabancılara karşılıklılık ilkesi gözetilmeksizin
yapılacak toprak satışlarına karşı çıkmak için,
• Dünya Bankası’nın baskıları ile suyun
özelleştirilmesine karşı çıkmak, suyun, özellikle temiz
suyun bir hak olduğunu vurgulamak için,
• Bir yandan küresel ısınma, diğer yandan suyun
sanayide hatalı kullanımı ve çarpık kentleşme olmak
üzere, su kaynaklarının kirlenmesine ve yok edilmesine
karşı çıkmak için,
• Su ve suya bağlı hizmetlerde çevre ve insan esas
alınarak suyun mülkiyeti ve hizmetlerinin kamuda
kalmasının sağlanması amacı ile 2009 yılında
yapılacak Alternatif Dünya Su Forumu çalışmalarına
katkı sağlamak için,
• Ülkemizin ırkçı şoven yaklaşımlar temelinde
kamplaştırılmasına karşı çıkmak, Kürt sorununu
çözmek için; bir arada kardeşçe yaşamı, barış,
demokrasi ve halkların kardeşliğini savunmak ve
demokratik yaklaşımları egemen kılmak için,
• Emperyalizmin savaş ve işgal politikalarına
hayır demek, ABD’nin, İncirlik başta olmak üzere
savaşa lojistik destek olan üsleri, limanları ve nükleer
başlıkları ile ülkemizi derhal terk etmesi için,
• AB müzakere sürecinde, AB yetkililerinin
ülkemize yaptıkları hukuk dışı müdahalelerine karşı
çıkmak için,
• Emeğin Avrupa’sı için mücadele eden emek ve
meslek örgütlerinin, siyasal ve toplumsal hareketlerin
katıldığı 2010 yılında ülkemizde yapılacak olan Avrupa
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Sosyal Forumuna katkı sağlamak için,
• Hasankeyf’te, Bergama’da, Eşme’de, Belek’te,
Kazdağları’nda, Fırtına Vadisi’nde, Munzur’da,
Sinop’ta, Aloinoi’de, Efem çukurunda ülkemizin
tarihi, kültürel, doğal ve tarımsal varlıklarını yok
edenlere, doğanın tahribine zemin hazırlayanlara dur
demek için,
• “Gençlik geleceğimizdir” şiarını her zaman her
alanda daha güçlü haykırmak ve gençliğe pozitif
ayrımcılığı yaşama geçirmek için,
• Eşitlikçi bir toplum yaratma mücadelemizde,
özgürlüklerimizi savunmak, gündelik hayatın her
alanını kuşatmaya çalışan gerici ablukaya karşı
mücadele etmek için,
• Kendi örgütlü özgücümüze dayanarak, bütün
emek ve demokrasi güçlerinin birlikte mücadelesi
ile küresel kapitalizmin ve onun temsilcisi AKP’nin
saldırılarına karşı durabilmek 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, birlikte uygulama ilkesiyle
ülkemizdeki ve dünyadaki emek güçleriyle dayanışma
içinde, bağımsızlıkçı, eşitlikçi 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.
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