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güvencesi altýnda Avrupa Birliðinde ön görüldüðü 

gibi ekonomik ve idari yönden baðýmsýz ve tarafsýz 

bir þekilde örgütlenmesi gerekmektedir. Akredi- 

tasyon sisteminin yasal zemine oturtulabilmesi için 

Akreditasyon Konseyi kuruluþ ve görevleri hakkýn- 

daki yasal düzenlemenin ivedilikle yapýlmasý gerek- 

mektedir. Yasanýn çýkmasýyla bu alandaki belirsiz- 

liklere, kurumlar ve sektörler arasý iletiþim sorun- 

larýna da kalýcý çözümler getirilmiþ olacaktýr denil- 

miþtir.

4 Kasým 1999 günü resmi gazetede yayýnlanan 

Türkiye Akreditasyon Kurumu Kuruluþ ve Görevleri 

Hakkýndaki kanun çerçevesinde kurulabilmiþtir. 

Türkak'ýn kurulmasý sistem personel, laboratuar ve 

ürün belgelendiren kurum ve kuruluþlarýn akredite 

edilmesi için ulusal bir yapý oluþturulmasýnda atýlan 

en önemli adýmdýr.

4, 5 ve 6. Kongreler Eskiþehir'de gerçekleþtirilmiþ, 

Ülkemizde sanayimiz ve özelliklede KOBÝ' ler için 

büyük önem taþýyan, Türk Akreditasyon Kurumunun 

kurulmasý ile verilen belgelerin uluslar arasý 

tanýnýrlýðýný ve geçerliliðini arttýracaðý, ihraç 

ürünlerimizin dünya piyasalarýnda teknik engellerle 

karþýlaþmamasýný saðlayacaðý, bu sayede hem 

yurtdýþýndaki kuruluþlara verilen yüksek belgelen- 

dirme ücreti, hem de ürün analizi için geçen süre ve 

yurtdýþýndaki akredite edilmiþ kuruluþlara gön- 

derilmesi için gereken nakliye giderlerinin en aza 

indirileceði, kalibrasyon ve uygulamalarý, ölçüm 

bilim uygulama alanýndaki yeni teknolojilerin, 

standartlarýn irdelenmesi, eðitim ve uzmanlaþma 

konularý, ölçüm bilimin dýþarýdan cihaz satýn alarak 

sürdürülemeyeceði ve rekabet edilemeyeceði, ölçme 

teknolojilerine ve ölçme cihazý imalat teknolojilerine 

önem verilmesi gerektiði, ekonomik sürdürüle- 

bilirliði ve rekabet gücünü artýrmak için bilimsel, 

endüstriyel ve yasal ölçüm bilim alanýnda ülke 

altyapýsýný güçlendirerek ar-ge faaliyetlerinin 

desteklenmesi, ölçüm bilim konusundaki eðitimin 

yetersizliði gibi konular tartýþýlmýþ, çözüm önerileri 

sunulmuþtur.

13

Küreselleþme sürecinin yaþandýðý dünyamýzda, 

ulusal devletlerin sanayi ve ekonomileri zayýflatý- 

larak küresel güçlerin egemenliði pekiþtirilmektedir. 

Bu süreç de emek yoðun teknolojilerden ileri 

teknoloji uygulamalarýna geçiþ çabalarý, ulusal 

sanayimizi, ekonomimizi dolayýsýyla Ölçüm Bilim 

teknolojilerini de yoðun bir þekilde etkilemektedir. 

Ölçüm Bilim ve özellikle kalibrasyon, eðitim-

belgelendirme, akreditasyon alanýnda uluslar arasý 

alan ve organizasyonlarda eþit haklar elde etmesi için 

ulusal bir örgütlenmenin gerçekleþtirilmesi, bu 

konuyla ilgili ciddi ve yaygýn bir uðraþ verilmesi 

gerekliliði ortadadýr.

Ülkemizde bu alanda gözlenen çok yönlü eksiklikler, 

sanayimize büyük sýkýntýlar yaþatmaktadýr. Yasal 

düzenlemelerin henüz yaþama geçirilememesi, 

personel ve eðitim eksikliði, kalibrasyon,  akreditas- 

yon ve izlenebilirlik konularýndaki yetersizlikler bu 

alandaki üretimleri kýsýtlý kýlmaktadýr.

Akredite olmuþ kuruluþ sayýsýnýn AB'de 7000 civa- 

rýndayken, ülkemizde bu sayýnýn 84 olmasýnýn çok 

yetersiz kaldýðý, bunun büyük miktarda döviz 

kaybýna sebep olduðu ve bu sayýnýn en azýndan 

Ulusal sanayimiz için yeterli düzeye gelmesi 

doðrultusunda tüm kesimlerin ortaklaþa bir çaba 

içine girmesi gerektiði, ülkemizdeki yetiþmiþ eleman 

potansiyeli göz önüne alýndýðýnda öz kaynak- 

larýmýzýn yeterince deðerlendirilmediði sonucuna 

varýlmýþtýr.

Bu yaþanan süreçte Odamýzda onaylanmýþ kuruluþ 

olmak için baþvuruda bulunmuþ altý konuda (makina 

emniyeti, asansör, sýcak su kazanlarý, gaz yakan 

cihazlar, basýnçlý ekipmanlar, basit basýnçlý kaplar) 

gerek personel, gerekse örgütsel yaygýnlýk çerçe- 

vesinde artýlarý olduðu, bu bilgi birikimiyle de piyasa 

gözetim ve denetim faaliyetlerinde aktif rol alabile- 

ceði gerçeðini ortaya koymuþtur.

  Deðerli Arkadaþlar 

Þubemiz yürütücülüðünde düzenlenen bu kongre- 

lerde, görüldüðü gibi özellikle yasal konularda birçok 

açýlým ve kazaným  getirmiþtir.  Bu  kongrelerde  bize
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destek ve katký veren tüm kurum ve kuruluþlara, 

bilim insanlarýna, uzmanlara ve yetkililere bir kez 

daha huzurunuzda teþekkür ediyorum.

6. Kongre açýlýþ konuþmasýnda, kongremizin artýk 

rüþtünü ispat ettiðini, bundan sonra ki kongrenin 

uluslar arasý olarak yapýlmasýnýn hedefimiz olduðunu 

söylemiþtim. Umarým önümüzdeki kongrede Ulus- 

lararasý olarak düzenlenmiþ þekilde Eskiþehir'de 

buluþuruz.  

7.Kongremizin yeni açýlýmlar ve kazanýmlar getir- 

mesi dileðiyle, kongrede emeði geçen düzenleme, 

yürütme, danýþmanlar kurullarýna, bildiri sunan 

deðerli bilim insanlarýna, uzmanlara, yetkililere, 

kurum ve kuruluþlara, kongre sekreterimize ve 

çalýþanlarýmýza ellerinize saðlýk diyerek teþekkür 

ediyor, hepinize saygýlar sunuyorum.    

Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ 

konuþmasýnýn baþýnda; 

Yalnýzca örgütlü üyesinden 

aldýðý güç ile çalýþmalarýný 

sürdüren Odamýzýn, her 

zaman çaðdaþ, demokratik, 

üreten, sanayileþen bir 

Türkiye yaratýlmasýna 

k a t k ý d a  b u l u n a c a k  

ç a l ý þ m a l a r  

gerçekleþtirmeyi ana ilke edindiðini belirtti.

Bu etkinliklerde,  mühendisleri, kamu, üniversiteler 

ve sektörel kuruluþlarý bir araya getirerek meslek 

alanlarýmýzdan hareketle kamu ve sanayimizin 

yararýna ortak yaklaþýmlar ve çözüm önerileri 

geliþtirilmeye çalýþýldýðýný, Odamýz'ýn bu 

platformlarda oluþan görüþleri ilgili yerlere 

ulaþtýrmadaki ýsrarlý ve takipçi tavrýný da 

sürdürdüðünü, 1995 yýlýnda ilkini düzenlediðimiz ve 

bu yýl yedincisini gerçekleþtirdiðimiz Ölçüm Bilim 

Kongrelerimizin de böylesi bir yaklaþýmýn ürünü 

olduðunu, Ülkemizin kalkýnmasý için bir meslek 

Odasý olarak üzerimize düþen görev ve sorumluluðun 

yerine getirilmesinin gereði olduðunu söyledi. 
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& Dönemin Cumhurbaþkaný Bayar ABD 

ziyaretinde Washington þehrinde Bayar 

Günü ilan edildi. Tarih 27 Ocak 1954. 

(Demek ki TMMOB, Bayar Gününde 

kuruldu)

Ýþte bu dönemde de ittihat ve terakkiden baþlayan 

ulusal bir burjuvazi yaratma doðrultusunda çabalar 

sürdürülüyor. Ancak II. Dünya Savaþý sonrasý asalak, 

fýrsatçý ve yabancý hayraný bir sýnýf ortaya çýkýyor. Bu 

sýnýf için olabilecek tek siyaset emperyalizmin 

kuyruðuna takýlmak oluyor. Daha sonrasý dönem- 

lerde de gerek Özal döneminde gerekse yaþadýðýmýz 

süreçte bunu çok açýk bir biçimde gözlemleyebiliriz. 

Ulusçuluk, ýlýmlý Ýslam ve Komünizm düþmanlýðý bu 

yöneliþin yada eðilimin ideolojik kýlýfý oldu.

Ülkede ne zaman bir yenileþme, gerçek anlamda 

demokratikleþme, çaðdaþlaþma giriþimi olsa hemen 

komünist damgasý vurularak boðuldu.  

Sonuçta ortaya çýkan, devletten baðýmsýz bir çabayla 

kendini örgütleyip geleceðini bilinçli olarak ele 

almaktan aciz bir toplum ortaya çýkartýldý, örgütlü 

toplum yaratýlmasý engellendi. 

“Memlekete komünizm getirilmesi gerekiyorsa onu 

da biz getiririz” diyen ideoloji bir yandan kendi içi 

dinamiðiyle geliþen örgütlenmeleri engellerken diðer 

yandan yukarýdan aþaðýya kendi felsefelerine uygun 

bir örgütlü bir toplum yaratýyordu. 

Kýsaca eskiden demokrasi diye kandýrýlýyorduk þimdi 

Avrupa Birliði diye uyutuluyoruz. (Prof. Dr. Cem 

EROÐUL) 

Kuruluþ dönemine baktýðýmýzda devlet kurumlarýnýn 

temsilcileriyle yapýlan genel kurullarý, kadrolarý 

bürokrasinin üst düzey yöneticilerinden oluþmuþ Oda 

ve TMMOB yönetimlerini görebiliyoruz. Bu dönem- 

de baðýmsýz mali kaynaklarý olmayan veya kýsýtlý 

bulunan Odalarýn bazý çalýþmalarýnýn iktidarlarca 

finanse edildiðini görüyoruz. Ýktidarlarla meslek 

topluluðu arasýnda bir köprü iþlevi gören odalara üye-

lik zorunluluðu ilke olarak saptanmýþ, meslek 
Odalarýnýn yönetimleri hükümetlerce sýký bir vesayet 
altýna alýnmýþtýr. Böylece ülkemizdeki teknik 
elemanlar TMMOB aracýlýðý ile bir “denetim” ve 
“zapturapt” altýna alýnmýþlardýr. 

TMMOB'nin kuruluþu için oluþturulan “müteþebbis 
hey'et”in birleþimi bunu açýkça göstermektedir. 
Müteþebbüs Hey'ette (kurucular Kurulu) Nafýa 
Vekaletinin (Bayýndýrlýk Bakanlýðý) ve Sanayi Ba- 
kanlýðý'nýn aðýrlýðý tartýþýlmaz. Bu heyette Bayýn- 
dýrlýk Bakanlýðýnýn üst düzey bürokrat ve teknok- 
ratlarý tam kadro olarak yer almýþlardýr.  

1960'li yýllara kadar iktidarlarýn ve bürokratlarýn boy 
gösterdiði iktidarýn çýkar paylaþýmlarýný ve çeliþ- 
kilerini bünyesinde taþýyan TMMOB, kýsa sürede 
mühendis ve mimarlarýn ekonomik mesleki ve sosyal 
sorunlarýna çözüm arandýðý bir örgüte dönüþmeye 
baþlamýþtýr.  

Genel olarak demokrasinin sýnýrlarýný geniþletici bir 
nitelik taþýyan 1961 Anayasasý ile toplumsal ve 
siyasal yoðunlaþmanýn etkisiyle 1970'lerde ortaya 
çýkan yoðun politikleþme meslek kuruluþlarýný da 
doðrudan etkilemiþ ve bu örgütler politik saflaþmanýn 
içinde yer almýþlardýr.  

1959'da 7303 sayýlý yasa ile Genel Sekreterin Y.K 
tarafýndan atanmasý, asker mühendislerin Odalara 
üye zorunluluðunun kaldýrýlmasý, Birlik gelirlerinde 
Oda bütçesi yerine üye baþýna ödenti vb. deðiþiklikler 
yapýlmýþtýr. 

1960 yýllarýn baþýnda TMMOB'de bir parçalanma 
baþlamýþ TMMOB iþlevsizleþtirilmiþtir. 1964 de 
Makina, 1965’te Elektrik, 1966'da Ýnþaat, 1967 yý- 
lýnda Gemi, Kimya ve Maden , 1969'da Orman Müh. 
Odalarý Genel Kurula Delege göndermemiþ ve çalýþ- 
malara katýlmamýþlardýr. 1969 yýlýna gelindiðinde 
TMMOB Gemi Makineleri Ýþletme, Harita ve Ka- 
dastro, Ziraat Mühendisleri ve Mimarlar Odasýndan 
ibaret kalmýþtýr. 

1967'den itibaren Elektrik, Gemi, Ýnþaat, Kimya, 
Maden ve Makina Mühendisleri  Odalarý kendi ara- 
larýnda iþbirliði protokolü düzenlemiþ yasal zorun- 
luluk olmadýðý sürece Birlik ile iliþkiye girmemiþ- 
lerdir. 
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Kýsaca mühendis ve mimarlara hakim olan “burjuva 
perspektifi” 1960'lý özelliklede 1970'li yýllarda 
önemli bir deðiþime uðramýþ, mühendis-mimarlarýn 
önemli bir bölümü çýkarlarýný giriþimcilerin çýkarlarý 
ile özleþtirmemeye, kendilerini emekçi olarak 
tanýmlamaya ve emekçi sýnýf hareketlerinde kendi 
konumlarýný belirlemeye yönelmiþlerdir. 

O günlerin toplumsal ve politik ortamý belirleyen 
sað-sol kutuplaþmasýna oturan bu saflaþmada tahsil 
ve uzmanlýk bilgisine dayanan emek aðýrlýklý meslek 
örgütleri (TMMOB,TTB,TBB ve Eczacýlar Birliði) 
sol kanatta yer almýþlardýr. 

Bu geliþmelerde 1970'li yýllarla birlikte artan 
toplumsal duyarlýlýk sürecinin yanýnda uygulanan 
ekonomik politikalarla mühendis ve mimarlarýn 
toplumsal statülerini ve ekonomik olanaklarýný 
yitirerek yoksullaþma sürecine girmelerinin de etkisi 
bulunmaktadýr.  

Bu durum TMMOB ve Odalarýnýn tarihi misyonunda 
da önemli bir açýlýmý gündeme taþýmýþ, üyelerdeki 
siyasallaþmaya paralel olarak TMMOB ve Odalarý 
toplumsal muhalefetin önemli odaklarýndan biri 
haline getirmiþtir. 

TMMOB 1973 Yýlýnda yapýlan 18. Genel Kurul ile 
Birlik yeniden etkin kýlýnmýþtýr. Bu geliþmede Dün- 
yada ve Türkiye'de büyüyen toplumsal mücadelenin 
1968 gençlik hareketlerinin, bu hareketler içerisinde 
yer alanlarýn Odalarýmýza katýlmasý etkili olmuþtur. 

1960'larýn sonrasýnda daðýlmaya yüz tutan ve Genel 
Kurullarýný bile toplayamayan TMMOB, Odalarda 
toplumsal mücadelenin içinde yer alan mühendis ve 
mimarlarýn örgüte aðýrlýklarýný koymalarýyla birlikte 
1973'den sonra “bilimi ve tekniði emekçi halkýmýzýn 
hizmetine sunma” anlayýþýyla yeniden toparlan- 
mýþtýr. 

Toplumsal gündemin örgütünde gündemini belir- 
lediði bu dönemde TMMOB emekçi sýnýflarýn ba- 
ðýmsýzlýk ve demokrasi mücadelesinde bir meslek 
örgütü olarak önemli ve saygýn bir yere sahip ol- 
muþtur. 

1973 Genel Kurulunda ortaya konan hedefler; 

    - Ortak bina, Basýmevi, Ýþyeri Temsilcilikleri, 
Birlik haberleri olmuþtur.  

O dönem gerçekleþtirilen bazý etkinlikler; (toplumsal 
süreçte önde olmanýn yanýnda)

 - Teknik Eleman Kurultayý 10 Nisan 1974

- EKÝ Zonguldak Direniþi (30 Kasým 1978) 3 gün

- Bir günlük Ýþ Býrakma (19 Eylül 1979) 

TMMOB 1973 yýlýnda Teoman Öztürk'ün bilincin- 
de, kimlik, kiþilik ve liderliðinde yaþam alanýna indi. 
Bu tarih, ayný zamanda, TMMOB'de korporatist 
dönem ve yaklaþýmlarýn fiilen kapandýðý ve örgütün 
özerk bir kurum niteliðini tüm iliþkilerine yansýttýðý 
dönüþümün tarihidir. Baþka bir anlatýmla, örgüt/top- 
lum iliþkilerinde korporatist tutumun özerk davraný- 
þa dönüþtürüldüðü ve bu yeni kimliðin, tüm kurum 
ve kuruluþlara, kabul ettirdiði tarihin baþlangýcý ol- 
muþtur. Bu dönemde katýlým anlayýþýnda, birlikte 
düþünüp birlikte üretmede, örgüt içi ve çevresiyle 
kurulan diyalogda, demokratik iliþki ve iþleyiþte, 
araþtýrma-sorgulama ve bunlardan senteze varmada, 
eylem ve sorumluluk alanlarýnda gösterilen baþarý ve 
tutarlýlýk, benimsenmesi gereken, ilkesel deðerleri 
ve korunup yaþatýlmasý gereken bir kültürü yarat- 
mýþtýr.

1980 askeri darbesinin ardýndan diðer birçok sivil 
toplum örgütünde yaþandýðý gibi TMMOB ve 
Odalarý da  etkilenmiþtir. 1979'li yýllarýn siyasal açý- 
dan güçlü örgütü TMMOB ve baðlý Odalarý askeri 
yönetimlerin ve Özal Hükümetleri döneminde kamu 
yönetiminden sürekli bir biçimde dýþlanmýþtýr. 

TMMOB'nin yetki ve faaliyet alanýný daraltan bir 
dizi düzenleme ile örgüte ve mesleðe saldýrýlmýþtýr. 
1980'lerin baþýnda Kurucu Meclis deki "kapatmaya 
gerek yok" bir statü deðiþikliði ile etkisizleþtirilmesi 
yeterli olur söylemiyle 66 ve 85 sayýlý KHK'lerle 
TMMOB ve baðlý Odalarýnýn meslek alanlarýndaki 
etkinliði ve iþlevselliði piyasa ekonomisi karþýsýnda 
budanmýþ üyelerin küçük giriþimci profili giderek 
Odalarý etkilemiþ, sanayi yatýrýmlarýnýn gerilemesi 
mevcut yatýrýmlarýnda ithal teknolojilere (ithal 
uzman emeðine) dayanmasý mühendis ve mimarlarý 
mesleki açýdan da geriletmiþtir.  

1980 Yýlý TMMOB Genel Kurulunda, TMMOB 
1973-1980 yýllarý Baþkaný, Teoman ÖZTÜRK'ün 
ortaya koyduðu gerçekler bugüne  de  ýþýk  tutmak- 
tadýr.
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& TMMOB içinde çýkmasý muhtemel kýsýr tartýþ- 
malar ve týkanýklýklar mücadeleyi engellemeye- 
cek, geriye götüremeyecektir.

& Þimdi görev önümüzdeki daha zor geçeceði gö- 
rülen dönemlerde de TMMOB'yi daha güçlü 
kýlmaktýr.

& En az sosyalist olduðu kadar mesleðini bilen ve 
onu halkýn hizmetine götüren mühendis ve mi- 
marlarýn yetiþmesine çaba harcamaktýr.

 
80'li yýllarda Türkiye ikili bir kýskacýn içine girmiþtir. 
Kýskacýn ilk ayaðý, egemenlerin dünya ölçeðinde 
içine girdiði krizi aþmak için, daha önce sözü edilen 
Keynesçi (refah devleti) politikalarý terk etmesidir. 
Keynesyen Model, yerine emeðe ve emekçiye 
doðrudan saldýrý anlamýna gelen, eksil istihdam 
politikasý, sosyal güvenlik harcamalarýnýn kýsýtlan- 
masý, kamu yatýrýmlarýnýn elden çýkarýlmasý ve kamu- 
nun tasfiyesi, ücretlerin düþürülmesi, iþçi sýnýfý 
örgütlülüklerin daðýtýlmasý gibi uygulamalarla so- 
mutlanan “yeni liberal” politikalara býrakmýþtýr. 
Kýskacýn ikinci ayaðý ise, 12 Eylül darbesi ile 
egemenlerin emek güçlerine karþý “gönüllü muta- 
bakat” yerine, açýk zor politikasýný uygulamak 
“zorunda” kalmasý olmuþtur. Bu dönem, esas olarak 
iþçi sýnýfýnýn ve emekçilerin hak taleplerini boðarken, 
mevcut kazanýmlarýný da yok etmiþtir. Birlikte 
davranma düþüncesini belleklerden silip, yerine 
bencil, atomize hale gelmiþ bireyler yaratmýþtýr.

Bu þekilde, 1980'den sonra yaþanan örgütsüzleþtirme 
ve depolitizasyon süreci TMMOB'yi de fazlasýyla 
yaralamýþtýr. TMMOB, örgütlülüðüne ve tek tek 
yöneticilerine yöneltilen saldýrýlar karþýsýnda iyice 
darlaþmak zorunda kalmýþtýr. Bu dönemde iktidar, 
TMMOB'ni kuruluþunda tanýmlanan düzene uyumlu 
örgüt iþlevine yeniden çekmeye çalýþmýþ ve bir 
ölçüde baþarýlý olmuþtur. Oda yönetimlerinde ve 
çalýþmalarýnda, serbest çalýþan mühendisler ve onlara 
yönelik politikalar aðýrlýk kazanýrken, TMMOB'nin 
genel kurul havasýný da bu sýnýfsal aidiyet belirle- 
miþtir. 

Odalarýn etkin tabanlarýný da oluþturan ayný kesimin 
ihtiyaçlarý ve çýkarlarý, tüm oda faaliyetlerin 
sýnýrlarýný ve bu yapýlarýn devlet kurumlarý ile ve 
siyasal yapýlarla olan iliþkilerini de belirler hale 
gelmiþtir.   Bazý  oda  yapýlarýnda  bu  genel  eðilimin

kadrolarý sol adýna, faþist ve dinci gericiliðe karþý bu 
mevzileri savunmak adýna statükoyu korumaya çalý- 
þan kastlar oluþturmuþlardýr. Bu dönemde geliþtirilen 
politikalarla ücretli mühendisler buralardan iyice 
uzaklaþmýþlardýr. 

1980'li yýllarda sistemin içine girdiði krize karþýlýk, 
egemenlerin iþçi sýnýfýna ve emekçilere karþý tüm 
dünyada yönelttiði topyekun neo-liberal saldýrýdan 
ve ideolojik kuþatmadan, emek cephesinin bir parçasý 
olan mühendis-mimarlar da önemli ölçüde etki- 
lenmiþ ve kaybolmuþ “ayrýcalýklý” konumlarýna sarýl- 
mýþlardýr. Sendikalarýn verdiði tavizle bazý istisnalar 
dýþýnda toplu sözleþme kapsamý dýþýnda kalan ücretli 
mühendisler, sonuç olarak had safhada örgütsüz- 
leþmiþlerdir.
 

Kamu emekçilerinin geliþtirdiði sendikal hak 
mücadelesi bu sektörde istihdam edilen mühendis-
mimarlarý sýnýf mücadelesinin içine çekmiþ ve 
hareketlendirebilmiþtir. Bu sendikalarda yer alan 
mühendis-mimarlar iþçi sýnýfýnda örgütlü olanlara 
oranla oldukça fazla sayýdadýr. TMMOB'ye baðlý 
bazý birimler kamu çalýþanlarýnýn sendikalaþma 
mücadelesinde katký ortaya koymaya çalýþmýþtýr. 

Egemenlerin ekonomik, siyasi ve fiziki saldýrýlarýnýn 
yoðunlaþtýðý bir ülkede yaþýyoruz. Bu bombardý- 
manýn bir baþka yönü emek güçlerinin bizzat ege- 
menler tarafýndan bilinç çarpýklýðýna uðratýlmasýdýr. 
Bu durum, kendini emekten, halktan yana olmak gibi 
bir konumda tanýmlayanlara her zeminde bir karþý 
duruþ ve karþý cephe örgütleme görevini yükle- 
mektedir. Teknik elemanlar zemininde de kendini 
emekten, halktan yana olarak tanýmlayanlarýn bu 
cepheyi, TMMOB'nin onurlu geleneði üzerinde 
örmelerinin zamaný çoktan gelmiþtir. Hiçbir kýrgýn- 
lýk, dar çýkar, grupçu davranýþ, iletiþimsizlik görevin 
yakýcýlýðýný engellememelidir. 

TMMOB'nin yeniden siyasallaþacaðý, üyeliðin 
formaliteden gerçek üyeliðe dönüþeceði ve emek 
cephesinde büyük bir güç olacaðý yürüyüþü 
baþlatmak için hep birlikte görev baþýna…

GELECEK ELLERÝMÝZDE!

17



TMMOB

1
9
5
4

1
9
5
4

TMMOB’dan

TMMOB 40. OLAÐAN GENEL KURUL SONUÇ BÝLDÝRGESÝ YAYINLANDI
TMMOB'nin 29 Mayýs - 1 Haziran 2008 
tarihlerinde gerçekleþtirilen 40. Olaðan Genel

TMMOB 40. Olaðan Genel Kurul Sonuç Bildirgesi
(29 Mayýs - 1 Haziran 2008 ANKARA)

Halkýmýza;

Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði'nin 

40.Genel Kurulu, küresel sermayenin yeni bir dünya 

krizine girmekte olduðu, kapitalizmin kural tanýmaz 

uygulamalarý sonucu dünyamýzýn hýzla doðal 

dengesini kaybettiði, küresel ýsýnmanýn tüm canlýlarý 

yok edebilecek düzeylere yükselme eðilimi taþýdýðý 

günlerde yapýldý.

1980'li yýllardan bu yana dünyamýz küreselleþme adý 

altýnda yeniden yapýlandýrýlmaktadýr. Küresel ser- 

maye, dünyadaki tüm ekonomik yapýlarý hegemon- 

yasý altýna almakta, IMF ve Dünya Bankasý gibi 

kurumlar aracýlýðý ile kendi programlarýný geliþmekte 

olan ülkelere dayatmaktadýr. Küresel gelirin yüzde 

55'i nüfusun sadece yüzde 5'i tarafýndan gasp edil- 

mektedir. Bu durum gelir daðýlýmý uçurumunu daha 

da derinleþtirmektedir.

Sermaye, yeni yatýrýmlar yapmak yerine, özelleþ- 

tirmeler sonucu hazýr bir pazar olan kamu iþletmele- 

rine ve kamu tarafýndan saðlanan hizmetlere el koy- 

makta, ancak uygulanan bu politikalar pazarýn daral- 

masýnýn önüne geçememekte ve yeni bir dünya 

krizinin baþladýðý artýk herkes tarafýndan kabul 

edilmektedir. Geçtiðimiz aylarda ABD'de konut 

kredilerinde baþlayan kriz, petrol ve gýda krizi ile 

birlikte yayýlmaktadýr. 

Tek kutuplu dünyamýzda jandarmalýða soyunan 

ABD, özellikle enerji kaynaklarý üzerinde hegemon- 

ya saðlamak için dünya halklarýna saldýrýlarýný 

artýrarak sürdürmektedir. Bu emperyalist politikalar, 

Afganistan ve Irak'ta iþgaller, Lübnan ve Ýran'da ise 

askeri saldýrý politikalarý olarak sergilenmektedir.

Her ekonomik bunalým ABD ve AB güçlerini 
pervasýzlaþtýrmakta, saldýrganlaþtýrmaktadýr. Em- 
peryalizm sadece finansman ve ekonomik gücü ile 
deðil, askeri gücü ile de egemenlik alanlarýný 
geniþletmektedir.

ABD'nin Büyük Orta Doðu Projesiyle gündeme 
getirdiði kendine baðlý kukla ve ýlýmlý Ýslam'ýn 
iktidar olduðu devletler oluþturma çabalarý ülkemizi 
de büyük bir çatýþmanýn içine yuvarlamaktadýr.

Türkiye kapitalist küreselleþmeye eklemlenme 
doðrultusunda bir deðiþim süreci yaþamaktadýr. 
Ekonomiden siyasete ve gündelik hayata kadar her 
þey sermayenin yeni düzenine uygun olarak yeniden 
düzenlenmektedir. 12 Eylül ve ANAP ile baþlayan ve 
bugüne kesintisiz süren bu deðiþimin son ve en güçlü 
aktörü ise AKP'dir. AKP, emperyalist odaklardan 
aldýðý güçle, "üsttekilere han hamam, alttakilere din 
iman" politikalarý ile iktidarýný kamusal alanda ve 
gündelik hayat içerisinde giderek yerleþtirmektedir.
Türkiye'de emperyalizmin ve egemen sýnýflarýn 
taþeronu AKP Hükümeti, kapitalist küreselleþme ve 
neo-liberal politikalar ekseninde, her alanda özel- 
leþtirme, kuralsýzlaþtýrma ve piyasalaþtýrmayý uygu- 
lamakta, dýþa baðýmlý yapýyý pekiþtirmektedir.

Ülkemizde sýnai yatýrýmlar durmuþ, KOBÝ'lerin 
önemli bir kýsmý pazardan çekilmiþ, iþsizlik kronik 
bir sorun haline gelmiþtir. Ülkemizi IMF'ye teslim 
edenler, meslektaþlarýmýzý iþsizliðe, düþük ücrete, 
meslek alaný dýþýnda çalýþmaya ve beyin göçüne 
zorlamaktadýrlar.

Ýstihdam verileri büyük olumsuzluklar taþýmaktadýr. 
Ýþsizlik oraný gayri resmi rakamlara göre yüzde 
20'leri bulmuþtur.  Özellikle  sanayi  yatýrýmlarý  çok
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sýnýrlý kaldýðýndan yeni istihdam alanlarý açýlama- 
maktadýr. Verimlilik artýþý senaryosu ile iþ gücü 
sömürüsü katmerleþmiþtir. Genç iþsizliðinin týrmandýðý 
ülkemizde, nüfusun yarýsýný oluþturan kadýnlar, sýnýrlý 
ölçüde katýldýklarý istihdam alanýndan uzaklaþtýrýlarak 
evlerine kapatýlmaktadýr. Yeni yayýnlanan istihdam 
paketi ile gençlere iþ bulma adý altýnda yaþ gruplarý 
arasýnda yer deðiþtirme yapýlacak, 30 yaþ üstü iþsizlik 
artýrýlacak, böylece sermayeye ucuz iþ gücü temin 
edilmiþ olacaktýr.

Yýllardan beri izlenen ekonomik politikalar ülkemizi 
ucuz iþ gücü deposuna çevirmekte, her türlü saðlýksýz ve 
güvenliksiz koþullarda iþçilerin çalýþtýrýlmasýna yol 
açmaktadýr. Son yýllarda bu koþullarda çalýþan 
tersanelerde, maden iþletmelerinde ve benzeri pek çok 
iþ yerinde iþ cinayetleri meydana gelmektedir.

Ülkemizde esnek üretime, doðal kaynaklarýn kuralsýz 
tüketimine, kamu varlýklarýnýn satýþýna, katma deðeri 
düþük üretime dayalý bir büyüme masalý halkýmýza 
anlatýlmaktadýr. Ayrýca söz konusu büyüme oranlarý ile 
bugünkü Avrupa Birliði kiþi baþýna gelir ortalamasýnýn 
yarýsýna, ancak 2050 yýlýnda varýlabilecektir.

Suni anayasa tartýþmalarý ile laik, demokratik, sosyal 
hukuk devletine dayalý, eþitlikçi bir anayasa yerine, 
toplumsal uzlaþý aranmaksýzýn türbanla örtülmüþ piyasa 
usulü bir anayasa halkýmýza dayatýlmaktadýr. 

Toplumumuz bugün cemaat ve tarikat yapýlarý eliyle 
gerici düþüncelerin etkisi altýna alýnmaktadýr. 12 Eylül 
ile baþlayan bu gericileþme dalgasý AKP iktidarýna 
yaslanarak güç kazanmakta, etkinliðini arttýrmaktadýr. 
Bu siyasetin simgesi haline gelen türban, toplumun 
muhafazakâr bir yaþam biçiminin baskýsý altýna 
alýnmasýnýn, özgürlüklerin tehdit edilmesinin, özellikle 
kadýnlarýn toplumsal yaþamdan tecrit edilmesinin bir 
unsuru haline gelmiþtir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý yasalarý ile 
çalýþanlarýn kazanýlmýþ haklarý budanmakta, saðlýk ve 
eðitim piyasanýn insafýna terk edilmektedir.

Sýcak paraya dayanan ekonomimiz gittikçe büyüyen 
cari açýðý, dýþa baðýmlýlýðý ve 500 milyar dolara 
yaklaþan iç ve dýþ borçlarý ile toplumu hýzlý bir çöküþe 
sürüklemektedir.

AKP iktidarý toplam yatýrýmlar içinde bütçeden GAP'a 
ancak yüzde 7 kaynak ayýrmýþ, tarýmýn yatýrýmlar 
içindeki payýný yüzde 33'ten yüzde 8'e, sulama 
yatýrýmlarýnýn tarým içindeki payýný ise yüzde 29'dan 
yüzde  7'ye  indirmiþtir.  Þu anda  büyük  bir  kuraklýðýn

hüküm sürmekte olduðu Güneydoðu Anadolu Böl- 
gesi'nde, GAP'a adeta bir çivi bile çakmayan AKP 
iktidarýnýn bugün eylem planý açýklýyor olmasý, bölge 
halkýna yönelik bir siyasi manipülasyondur. Siyasi 
iktidar köylümüzü çok uluslu þirketlerin marabasý 
haline indirgemiþ, üreticinin alýn terinin karþýlýðýný 
almasýný, aracý ve tefeciyi zenginleþtirerek tüketicinin 
uygun fiyatla gýdaya eriþimini engellemiþtir.

Ülkemizin su kaynaklarý hýzlý nüfus artýþý, çarpýk 
sanayileþme ve endüstriyel tarým ile kirlilik unsurlarýnýn 
baskýlarý altýndadýr. Havzalarýmýz kurumsal, yasal, 
yönetsel ve sosyo-ekonomik unsurlar ile birlikte, 
planlama/karar verme sürecinden uzak bir anlayýþ ile 
piyasalaþtýrýlmaya çalýþýlmaktadýr. Esas olarak bugün 
çoðu ülkede olduðu gibi Türkiye'de de yaþanan su 
sorunlarýnýn temelinde yanlýþ ve eksik, yönetim ve poli- 
tikalar yatmaktadýr.

Türkiye'nin en temel sorunlarýndan biri olan Kürt 
sorunu ekonomik, toplumsal, kültürel, tarihsel, siyasal 
ve sosyal boyutlarý olan bir sorundur. Bu sorunun 
demokratik yollarla çözülemeyiþi, askeri yöntemlerin 
sürdürülmesi, demokrasinin Türkiye'de tüm kurum ve 
kurullarýyla köklü bir þekilde yerleþmesinin önünde 
engeldir. Siyasi erkin yaygýnlaþtýrdýðý çözümsüzlük 
ülke kaynaklarýný tüketmekte, ülkenin gelecekteki 
ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel geliþimini ipotek 
altýna almaktadýr. 

1980 öncesi ve sonrasý dönemde gerçekleþen faþist 
saldýrý ve katliamlarýn derin acýsýný yaþamýþ olan 
halkýmýz, yakýn dönemde gerçekleþen bombalý, silahlý, 
býçaklý saldýrý, suikast ve katliamlar ile bir kez daha 
sarsýlmýþtýr. Özellikle Hrant Dink'e sýkýlan kurþun 
Türkiye'de eþit ve özgür yaþamak isteyen, tek tip olmayý 
reddeden, buna karþý mücadele eden bütün insanlarý 
hedef almýþtýr.

1 Mayýs Birlik, Mücadele ve Dayanýþma Günü'nde 
Ýstanbul'u sýkýyönetim alanýna çeviren, vatandaþlarýna 
polis terörü uygulatan siyasal iktidar; emek meslek 
örgütlerine ve toplumsal muhalefet güçlerine saldýrý- 
larýný sürdürmektedir.

TMMOB 40. Olaðan Genel Kurulu, emperyalizme 
karþý baþka bir dünya kurma mücadelesinin içinde 
olduðunu vurgulamaya kararlýdýr.

 Genel Kurulumuz, ülkemizin emekten ve halktan yana 
güçlerinin kararlýlýðýný, mücadele azmini, birlik ve 
dayanýþma bayraðýný yükseltme iradesinin önemini bir 
kez daha dile getirmektedir.
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Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði;

- Ülkemizin tüm varlýklarýnýn özel sermaye istis- 
marýndan kurtarýlarak özelleþtirmelerin durdurulmasý, 
özelleþtirilen halka ait varlýklarýn kamulaþtýrýlmasý ve 
kamu kuruluþlarýnýn yeniden güçlendirilmesi için,

- Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasý (GATS) ile kamu 
hizmeti alanlarýnýn piyasalaþtýrýlarak yabancý serma- 
yenin istilasýna açýlmasýna karþý çýkmak için,

- Toplumsal gönencimizin arttýrýlmasýna yönelik ulusal, 
bölgesel ve kentsel düzeyde planlý ve kamusal bir 
ekonomi politikasý doðrultusunda, kamusal kaynaklara 
dayalý ve planlý modeli esas alan istihdam odaklý 
sanayileþme ve kalkýnma için,

- Dünya Bankasý, IMF, AB ve benzeri kuruluþlarýn 
dayattýklarý, yerli iþ birlikçilerin uyguladýklarý "yapýsal 
uyum ve istikrar programlarý"ný reddederek, emeðin 
iradesini egemen kýlan ekonomik ve toplumsal 
politikalarýn üretilmesi için,

- Ülkemize dayatýlan dýþa baðýmlý enerji politikalarýnýn 
terk edilmesi, yenilenebilir, yerli enerji kaynaklarýna ve 
hidroelektrik esaslý santrallere öncelik veren tüm 
yatýrým ve düzenlemelerin kamu tarafýndan yapýlmasý 
için,

- Yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýlmasýnda 
sürdürülebilir enerji ve kalkýnma modeli izlenmesi ve 
"kirlet bedelini öde" politikasýnýn tamamen terk 
edilmesi için,

- Standart dýþý ve enerji yoðun teknolojilerin ithal 
edilmesinin önlenmesi, mevcut tesislerde enerji 
verimliliðini artýracak, çevreyi koruyacak, çevre dostu 
teknolojiler uygulanmasý için,

- Nükleer enerji santralleri ile yabancýlara imtiyaz 
tanýyan maden aramalarýndan vazgeçilmesi ve ulusal 
kaynaklara dayalý, maden arama, iþletme ve enerji 
politikasý izlenmesi için, 

- Madenlerimizin, jeotermal kaynaklarýmýzýn, kýyý ve 
ormanlarýmýzýn yerli ve yabancý sermaye tarafýndan 
yaðmalanmasýna karþý çýkmak için,

- Üniversitelerde özerk ve katýlýmcý bir eðitim ortamý 
saðlanmasý için,

- Eðitimde öðrencileri müþteri olarak gören giriþimlere 
ve eðitim hizmetlerini bütünüyle bir pazar haline 
getirme çalýþmalarýna karþý durarak; ilköðretimden 
üniversiteye parasýz, eþit, bilimsel, demokratik ve fýrsat 
eþitliðine dayalý anadilde eðitim için, 

- Mimarlýk, mühendislik, þehir planlamacýlýðý eðitim ve 
öðretim programlarýnýn çaðdaþ teknolojiye ve bilim 
politikalarýna uygun olarak emekten ve halktan yana 
yeniden düzenlenmesi için, 

- Saðlýk ve eðitimin temel insan haklarý olduðunu esas 
alarak, her türlü özelleþtirmeye son verilmesi, yeni 
saðlýk ve güvenlik yasasýnýn çalýþan lehine ve kamu 
yararýna düzenlenmesi için,

- 12 Eylül Anayasasý ile gasp edilen grevli, toplu 
sözleþmeli sendikalaþma hakkýnýn bütün çalýþanlara 
yeniden tanýnmasý için,

- Kapitalizmin emeði baský altýna alan stratejilerine 
karþý, istihdamýn bir hak olarak tanýnmasý, artýrýlmasý ve 
çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi için,

- Ýþ saðlýðý ve güvenliði konusunda acilen yasal ve idari 
önlemlerin alýnmasý için,

- Baþta düþünce ve örgütlenme özgürlüðü olmak üzere 
tüm demokratik hak ve özgürlüklerin, demokrasinin 
önündeki engellerin kaldýrýlmasý için, 

- Meslek alanlarýmýzý yakýndan ilgilendiren Yabancýlar 
Yasa Tasarýsý'na ve mesleki düzenlemeler adý altýnda 
TMMOB'nin yetkilerine yapýlacak her türlü saldýrýya 
karþý çýkmak için,

- 1 Mayýslarý özgürce 1 Mayýs alanlarýnda tüm emek ve 
meslek örgütleri ile birlikte kutlamak için,

- Saldýrý ve katliamlarýn ardýndaki gerici-faþist çete tipi 
örgütlenmelerin her türlü baðlantýlarý ile ortaya 
çýkarýlmasý ve sorumlularýnýn adalete hesap vermesinin 
ve hukukun üstünlüðünün saðlanmasý için,

- Toplumsal iliþkilerde tehlikeli bir þekilde geliþmekte 
olan "linç kültürü" ve "darbe çýðýrtkanlýðý"nýn önlen- 
mesi için,

- 12 Eylül Faþist Cuntasýnýn hazýrladýðý mevcut Anayasa 
ve AKP tarafýndan hazýrlanan yeni Anayasa Taslaðý 
yerine, tüm toplumsal ve siyasi oluþumlarýn katýlýmýnýn 
saðlandýðý, eþitlikçi, özgürlükçü ve demokratik yeni bir 
Anayasa yapýlmasý için,

- Yeniden düzenlenen Ýhale Yasasý'nýn giderek yoz- 
laþtýrýlmasýna, rant ve talana açýlmasýna karþý çýkmak 
için,

- Özel sektöre tahsis belgesi ile verilen hidroelektrik 
santral projelerinin çoðunluðu doðanýn tahribatýna 
yönelik unsurlar içerdiðinden bunlarýn iptal edilmesi 
için, 
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- Karayollarýna aðýr bir yatýrým gerektiren duble yollarýn 
ulaþým politikasýnda tek çözüm olarak sunulmasýna 
karþý çýkmak için,

- Bir deprem ülkesi olan ülkemizde deprem gerçeði 
siyasi iktidarlarca umursanmamakta ve kabul edilme- 
mektedir, Ulusal Deprem Konseyi daðýtýlmýþtýr. 
Deprem gerçeðini sürekli gündemde tutmaya yönelik 
çalýþmalarý etkin olarak yapmak için, 

- Siyasi iktidarýn TOKÝ öncülüðünde halka konut yapma 
adý altýnda sunduðu projelerin, zamanla rant saðlamaya 
dönüþmesine karþý çýkmak için,

- Kentsel mekânýn, toplumsal yarar ve kullaným deðeri 
ilkesi etrafýnda üretilmesi-paylaþýlmasý, ve doðal-kül- 
türel varlýklarýn koruma-kullanma dengesi içerisinde 
yaþatýlmasý için,

- Kentsel dönüþüm projeleri ile rant çevrelerine çýkar 
alanlarý açýlmasýna karþý çýkmak için,

- Kadýna yönelik þiddeti ve toplumsal hayatýn her nok- 
tasýnda cinsiyet ayrýmcýlýðýný önlemek, politik, ekono- 
mik ve kültürel alanda pozitif ayrýmcýlýðý desteklemek, 
TMMOB örgütlülüðü içinde kadýn örgütlenmesini 
geliþtirmek, tüm emekçi kadýnlarýn mücadelelerinin 
yanýnda olmak-birlikte mücadele etmek için,

- Tarým arazilerinin yok olmasýna, kirlenmesine, genetik 
tohum ve gýdalarýn ülkemize sokulmasýna, çiftçimizi 
üretimden, tarlasýndan koparan iþsiz, yoksul býrakan 
politikalara karþý durmak için,

- GAP Projesi kapsamýndaki sulama projelerinin IMF 
ve Dünya Bankasý dayatmalarýna karþý çýkýlarak hýzla 
bitirilmesi ve bölgedeki halkýn yararýna gerçek bir 
toprak reformuna gidilmesi için,

- Yabancýlara karþýlýklýlýk ilkesi gözetilmeksizin 
yapýlacak toprak satýþlarýna karþý çýkmak için,

- Dünya Bankasý'nýn baskýlarý ile suyun özelleþtiril- 
mesine karþý çýkmak, suyun, özellikle temiz suyun bir 
hak olduðunu vurgulamak için,

- Bir yandan küresel ýsýnma, diðer yandan suyun 
sanayide hatalý kullanýmý ve çarpýk kentleþme olmak 
üzere, su kaynaklarýnýn kirlenmesine ve yok edilmesine 
karþý çýkmak için,

- Su ve suya baðlý hizmetlerde çevre ve insan esas 
alýnarak suyun mülkiyeti ve hizmetlerinin kamuda 
kalmasýnýn saðlanmasý amacý ile 2009 yýlýnda yapýlacak 
Alternatif Dünya Su Forumu çalýþmalarýna katký 
saðlamak için,

- Ülkemizin ýrkçý þoven yaklaþýmlar temelinde 
kamplaþtýrýlmasýna karþý çýkmak, Kürt sorununu 
çözmek için; bir arada kardeþçe yaþamý, barýþ, 
demokrasi ve halklarýn kardeþliðini savunmak ve 
demokratik yaklaþýmlarý egemen kýlmak için,

- Emperyalizmin savaþ ve iþgal politikalarýna hayýr 
demek, ABD'nin, Ýncirlik baþta olmak üzere savaþa 
lojistik destek olan üsleri, limanlarý ve nükleer baþlýklarý 
ile ülkemizi derhal terk etmesi için,

- AB müzakere sürecinde, AB yetkililerinin ülkemize 
yaptýklarý hukuk dýþý müdahalelerine karþý çýkmak için,

- Emeðin Avrupa'sý için mücadele eden emek ve meslek 
örgütlerinin, siyasal ve toplumsal hareketlerin katýldýðý 
2010 yýlýnda ülkemizde yapýlacak olan Avrupa Sosyal 
Forumu'na katký saðlamak için,

- Hasankeyf'te, Bergama'da, Eþme'de, Belek'te, Kaz- 
daðlarý'nda, Fýrtýna Vadisi'nde, Munzur'da, Sinop'ta, 
Aloinoi'de, Efem Çukuru'nda ülkemizin tarihi, kültürel, 
doðal ve tarýmsal varlýklarýný yok edenlere, doðanýn 
tahribine zemin hazýrlayanlara dur demek için,

- "Gençlik geleceðimizdir" þiarýný her zaman her alanda 
daha güçlü haykýrmak ve gençliðe pozitif ayrýmcýlýðý 
yaþama geçirmek için, 

- Eþitlikçi bir toplum yaratma mücadelemizde 
özgürlüklerimizi savunmak, gündelik hayatýn her 
alanýný kuþatmaya çalýþan gerici ablukaya karþý 
mücadele etmek için, 

- Kendi örgütlü özgücümüze dayanarak, bütün emek ve 
demokrasi güçlerinin birlikte mücadelesi ile küresel 
kapitalizmin ve onun temsilcisi AKP'nin saldýrýlarýna 
karþý durabilmek için,

- Üreterek büyüyen ve paylaþarak geliþen bir ülkede 
insanca ve barýþ içinde yaþamak için,

- Birlikte karar alma, birlikte üretme, birlikte yönetme 
ilkesini yaþama geçirmek için,

Önümüzdeki dönemde de, Odalarý ve üyeleriyle birlikte 
çalýþma, birlikte uygulama ilkesiyle ülkemizdeki ve 
dünyadaki emek güçleriyle dayanýþma içinde, baðým- 
sýzlýkçý, eþitlikçi ve özgürlükçü bir Türkiye ve Dünya 
için çalýþmalarýný sürdürecektir.

Kapitalizmin ve emperyalizmin askeri, ekonomik, 
politik ve kültürel tüm örgütlerinden baðýmsýz, "Bir 
Baþka Dünya, Bir Baþka Türkiye Mümkün"dür.

Yaþasýn Örgütlü Mücadelemiz!

Yaþasýn TMMOB Örgütlülüðü!
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