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HEM TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM ETTİRDİK
HEM DE SEYDİŞEHİR'İ GERİ ALACAĞIZ

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi; Ankara 16. Asliye hukuk mahkemesinin verdiği Başbakan, beş bakan ve 2 bürokratın
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odasına maddi tazminat ödeme kararını onadı.
Anayasa Mahkemesi Seydişehir’inde içinde olduğu beş özelleştirmeye ilişkin; yargı kararlarının “fiili imkansızlık”
nedeniyle uygulanmaması kararını iptal etti. Seydişehir Aluminyum Tesisleri iade edilmek zorunda.
Seydişehir alüminyum tesislerinin 2005 yılında özelleştirilmesi (peşkeş çekilmesi) ile başlattığımız yasal sürecin her
aşamasında yargı lehimize karar vermesine rağmen yargı kararlarını uygulamayan siyasi iktidara salt haklılığımızı bir
defa daha kanıtlamak anlamında açtığımız sembolik maddi tazminat davası Ankara 16. Asliye Hukuk mahkemesinde
lehimize sonuçlanmış ve Yargıtayca da onanmıştır.
Kamu mallarının ve sanayi yatırımlarının özel sektöre ve yabancılara peşkeş çekilmesi biçiminde uygulanan özelleştirme
politikaları her alanda olduğu gibi sektörümüzde de derin tahribatlar yarattı. Devlet eliyle yandaş zenginler yaratılırken
ülke ekonomisinin temellerini oluşturan sanayi kuruluşları ya kapandı ya da kapasitesinin çok altında göstermelik bir
hale geldi.
Seydişehir’de de benzeri şeyler yaşandı. Ülkenin en büyük alüminyum tesisi yok pahasına, üstelik yanındaki Oymapınar
barajı da dahil edilerek 2005 yılında özel sektöre devredildi. Başta çalışanlar, Seydişehir halkı ve demokratik kitle
örgütlerinin yıllarca sürdürdüğü hak arama mücadelesine verdiğimiz desteğin ötesinde; sektörümüzü yakından
ilgilendiren bu haksız uygulamayla hukuki alanda da mücadele ettik.
Sekiz yıllık mücadele sürecini kısaca özetlersek sadece uygulanmayan mahkeme kararları yanda gördüğünüz gibi uzun
bir liste oluşturuyor;
Yargı kararlarının hiç biri uygulanmadı
Onlarca mahkeme kararının hiç biri uygulanmadı. Bugün halen uygulanmamaktadır. Siyasal iktidar yargı
kararlarını by pass etmek amacıyla demokratik toplumlarda görülemeyecek bir hamle yaparak; bu iptaller
üzerine, inanılmaz bir yol izlemiş ve 26 Nisan 2012 tarihinde çıkartılan 6300 sayılı yasaya bir düzenleme
ekleyerek, “Danıştay kararının uygulanmaması konusunda”, Bakanlar Kurulu’na yetki vermişti!
Bakanlar Kurulu da 12 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de; fiili imkansızlık nedeniyle, Seydişehir Alüminyum tesislerinin
de içinde olduğu 5 özelleştirmeyi iptal eden Danıştay Kararlarının uygulanmamasına karar vermişti. Danıştay kararları
yok sayılmıştı.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası olarak bu aşamada yargı kararlarının uygulanmamasını protesto etmek amacıyla
Başbakan, beş bakan ve iki bürokrat için maddi tazminat davası açtık ve kazandık. Yasal süreç tamamlandı. Yargıtay
onayladı. Artık bu tazminatı ödemek dışında hiç bir seçenekleri yok.
Başbakan ve diğer muhatapların bu parayı devlet kasasından değil kendi ceplerinden ödemelerini talep ediyoruz.
Yargıya taşıdığımız altın madeni, HES vb her davada meslek odalarını «siyaset yapmak»la itham eden siyasilere bir kez
daha sesleniyoruz; siyaset yaşamın ta kendisidir. Her kişi, her kurum kendi yaşam alanındaki haksızlıklara, hukuksuzluklara
tavır almak zorundadır. Meslek odası olarak meslek alanımızdaki her yanlış ve hukuk dışı uygulamaya yasanın da bize
verdiği yetkiye dayanarak müdahil olmak görevimiz. Siyasal ve rantsal! kaygılarla yaptığınız her hukuk dışı uygulamaya

3

Makale

tavır almak, bilimi, mesleki bilgimizi ülkenin ve halkın çıkarları doğrultusunda kullanmak ilkemizin temel gerekliliği.
Evet biz bu anlamda siyaseti her zaman yapacağız.
Anayasa Mahkemesi “yargı kararlarının uygulanmasını” istedi
Tam da bu aşamada yaşanan yeni bir gelişme siyasal iktidarın yasa tanımaz tavrına anayasal bir darbe daha indirdi.
Danıştay 13. Dairesi’nin, Seydişehir’inde içinde olduğu bazı özelleştirme uygulamalarını durduran kararlarının, Bakanlar
Kurulu kararıyla bypass edilmesine ilişkin yasal düzenleme, Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildi.
Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı ile;
1. Seydişehir Eti Alüminyum (Cengiz İnşaata verilmişti)
2. Kuşadası Limanı (Limaş AŞ daha sonra İsrail’li Sami Ofer’in oğlu Eyal Ofer’e satılmıştı)
3. TÜPRAŞ (Yüzde 14.76 oranındaki hissesi İsrail’li Sami Ofer’e verilmişti)
4. SEKA Balıkesir ( 2.000 dönüme yakın arsası, 230 lojmanı, 30.000 m2 fabrika kapalı alanı olan bu tesis sadece 1.1 milyon
dolara adeta bedava Başbakan’ın dünürü Albayrak Grubu’na satılmıştı)
5. Çeşme Limanı (Ulusoy Ortak Girişim Grubu’na satılmıştı).
Satılması işlemlerini iptal eden yargı kararlarını kaldıran Bakanlar Kurulu kararı, boşa çıkmış oldu.
Bu yeni durum karşısında, özelleştirmeler yapılıp tamamlansa, alan firma özelleşen kurum üzerinde tasarrufta bulunsa
dahi, son söz Bakanlar Kurulunun değil yine yargının olacak. Yani yargı kararı uygulanacak.
Olması gereken bu. Tabii AKP yine “ileri demokrasi” gereği bir katakulli daha yapmaz ise. Evet Başbakan ve bakanlarından
maddi tazminat bedelini alacağız.
Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda özelleştirmenin de hemen iptal edilmesini ve yandaşlara peşkeş çekilen ülke
zenginliklerinin gerçek sahiplerine iadesini talep ediyoruz.

(*) İlgili yasa gereği; mühendislik mesleği mensuplarının ortak gereksinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri
kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve
halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlakını korumak; kamunun ve
ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre
ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve
teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.
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