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ODADAN
MERKEZ DANIÞMANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý'nýn, TMMOB'nin 41. Dönemin ilk altý
ayýndaki çalýþmalarý ve yapýlmasý planlanan etkinliklerle ilgili sunumuyla baþlayan toplantýda sýrasýyla;
Mehmet Torun (Maden MO), Cengiz Göltaþ (EMO), Ali Fahri Özten (HKMO), Ali Ekber Çakar
(MMO), Serdar Harp (ÝMO), Dündar Çaðlan (JMO), Tores Dinçöz (Ýstanbul ÝKK), Fuat Günak (ÝMO
Ýzmir), Fikri Düþünceli (Bursa ÝKK), Nevzat Ersan (ÝMO Ankara), Erhan Karaçay (EMO Ýstanbul),
Hayati Can (MMO Ýstanbul), Murat Taþdemir (ÇMO), Ali Hasan Bakýr (HKMO Ýstanbul), Tigin Öztürk
(EMO Ýstanbul), Gültekin Dikilikaya (JMO Ýzmir), Mustafa Altýokka (Adana ÝKK), Çetin Kurtoðlu
(JMO), Hüseyin Atýcý (MMO Adana), Beyza Metin (EMO Ýstanbul), Ercüment Cervatoðlu (MMO
Bursa), Orhan Atilla (MMO Ýstanbul), Haluk Direskeneli (MMO Ankara), Petek Ataman (Gýda MO),
Semih Oktay (MMO Diyarbakýr) konuþtular.
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý'nýn bilgilendirme sunumundan sonra
yaptýðý açýþ konuþmasý þöyle:
"Deðerli Arkadaþlar,
Konuþmama, öncelikle geçtiðimiz günlerde kaybettiðimiz ÝMO Ýzmir Þube Baþkanýmýz Tahsin Vergin'i
saygýyla anarak baþlamak istiyorum.
Genel Kurulumuzda konuþmamýn sonunda, TMMOB'nin bu dönem yapacaklarýný üç kelime
belirleyecektir demiþtim: "Mücadele, mücadele, mücadele..." Bu dönem her zamankinden daha fazla
çalýþmamýz gerekiyor.
Neden?
Genel Kurulumuzda dünyayý, ülkemizi, bu ülkede yaþananlarý, örgütlülüðümüzü detaylý olarak
deðerlendirmiþtik. Genel Kurul sonuç bildirimiz TMMOB'nin döneme iliþkin manifestosudur.
Olaðanüstü Genel Kurulumuzda da bu dönemin yol haritasýnýn kenar çizgilerini belirleyen
kararlarýmýzý aldýk ve þimdi yürüyoruz.
Haziran'dan bu yana neler geliþti birkaç cümleyle hatýlayalým ve sizlerin yapacaklarý
konuþmalara bir giriþ yapmýþ olalým:
"Kapitalizm, kriz sarmalý içerisinde çýkýþ yolu arýyor. Kapitalistler arasý 'kur savaþlarýna' G-20
Zirvesi de çare olamadý. Kapitalizmin asýl krizi olacak sýnýf savaþlarý ile Avrupa sokaklarý giderek daha
fazla ýsýnmaya baþladý. Fransa sokaklarýnda emeklilik yasasýna karþý geliþen muhalefet, Ýngiltere'de
öðrenci harçlarýna karþý eylemler, Yunanistan'daki toplumsal hareketlilik bunun iþareti olarak geliþiyor.
ABD'nin, geçtiðimiz yýllarda Irak'ý iþgalinin ardýndan ilan ettiði 'imparatorluðunun' ömrü kýsa
sürdü. ABD merkezli kriz sonucunda imparatorluk rüyasý da son buluyor. ABD bu yeni dönemde de
etkinliðini terk etmemek için yeni bir stratejik hegemonyaya yönlenmeye çalýþýyor. Lizbon'daki NATO
toplantýsý bu yeni stratejik hamlenin parçasýydý. NATO zirvesinde emperyalizmin yeni soðuk savaþýna
yönelik planlar çerçevesinde, Orta Doðu ve Asya halklarýnýn füze kalkaný ile kuþatýlmasýna adým atýldý.
NATO bir saldýrý örgütü olarak kapitalizmin dünyanýn her yerindeki çýkarlarýný korumaya hazýrlýyor.
Türkiye 'Füze Kalkan Sistemi'nin parçasý olarak yeni soðuk savaþta da emperyalizmin 'ileri
karakol ülkesi' olacaðýný beyan etmiþ oldu. Ancak bu durum medyada bir 'zafer havasý' ile sunulmaya
çalýþýldý. AKP uzunca zamandýr 'komþularla sýfýr sorun' adý altýnda yürüttüðü politikayla 'baðýmsýz bir
çizgi' izlediðini ifade ediyordu. 'Füze Kalkaný'na imza iþte AKP'nin turnusolu olmuþ ve tarihe yeni bir
iþbirlikçilik belgesi olarak geçmiþtir. O zaman, þimdi emperyalizmin yeni stratejik saldýrý hamlesi
karþýsýnda barýþý savunmak, ayný zamanda baðýmsýz bir Türkiye'yi savunmaktýr.
AKP, yalnýzca bir ileri karakol ülkesi deðil ayný zamanda emperyalizmin Orta Doðu'ya yönelik
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ideolojik-kültürel savaþýnýn da bir parçasýdýr. Küresel sermayenin yönelimleri ile bütünleþmiþ bir
Ýslamcýlýk doðrultusundaki geliþmeler sonucunda inþa edilmeye çalýþýlan 'yeni Türkiye' bir model ülke
konumundadýr. Bize tüm bunlarýn açýða çýkarýlmasýnda önemli görevler düþüyor.
AKP iktidarý referandumun ardýndan 'ileri demokrasiye' geçildiðini ilan etmiþti. Bu ileri
demokrasinin ne olduðunu HSYK seçimlerinde 'yargýnýn ele geçirilmesi' ile gördük. YÖK
talimatnamesi ile üniversitelere giren polislerin öðrencilere saldýrýlarýnda ve ÝTÜ'de Baþbakan'ý
protesto eden gençlere 1,5 yýl hapis cezasý verilmesi ile gördük.
Giderek artan bir baský rejimi kurulurken AKP bunu 'özgürlük' olarak takdim ediyor. YÖK
talimatnamesi ile baþlayan türban tartýþmalarý da üniversiteler özgürleþiyor diyerek sunuldu. Meselenin
asýl önemli yaný ise devlet eliyle toplumun gericilik dalgasý ile kuþatýlmasýndan baþka bir þey deðildir.
Gündelik hayat ve kamusal alan din üzerinden düzenlenmeye çalýþýlýyor. Her tür dini, mistik düþüncenin etkinleþtirildiði, evrensel aklýn, aydýnlanma deðerlerinin, bilimsel bilginin yerini aldýðý bir topyekûn gericilik çaðýnýn içerisindeyiz.
Gerçek özgürlükler alanýnýn geniþletilmesi de ancak bu dalgaya karþý durularak saðlanabilecektir. Toplumu saran bu dalganýn en büyük sonuçlarýndan birisi insanlýðýn, kaderine razý gösteren bir
suskunluðun içerisinde kaybolmasýdýr. O yüzden özgürlükler ancak insanlarýn kendi kaderine sahip
çýkmasý, bunun için birlikte mücadele etmesi ile saðlanabilir.
AKP, yeni bir istihdam paketi hazýrlýyor. Bu paket, krizi emekçilerin sýrtýna yýkma paketidir.
Esnek ve güvencesiz çalýþmayý arttýrarak daha fazla sömürü ile kendi krizlerini çözmenin yollarýný
arýyorlar. O zaman biz de emekçilerin kurtuluþ yollarýný arayacaðýz, bunu yaratmak için mücadele
edeceðiz.
Þimdi tam da öyle bir zamana doðru ilerliyoruz. TEKEL direniþinin birinci yýlýndayýz. O
direniþin izleri ve öðrettikleri halen tazeliðini koruyor. 6 Kasým'da öðrenciler Ankara'da önemli bir
direniþ mücadelesi içerisinde olduklarýný gösterdiler. Önümüzdeki günlerde bunlarý güçlendirmeye
ihtiyacýmýz vardýr.
Havasýna, suyuna, topraðýna sahip çýkanlarý selamlýyoruz. Derelerin sesini, Ýnay köylüsünün
sesi ile, Ýnay köylüsünün sesini nükleer santral karþýtlarýnýn sesi ile, çevre hareketlerinin sesini YÖK'e
karþý ve özerk demokratik üniversite isteyen gençliðin sesi ile, kadýnlarýn sesini Kürtlerin sesi ile,
Alevilerin sesi ile, hepsini birden direniþin simgesi TEKEL iþçisinin sesi ile birleþtirme zamandýr.
Daha fazla sömürme hýrsý ile insanca yaþam talebinin uzlaþmasý mümkün deðildir. Bu uzlaþmaya gerek
de yoktur. Biz insanca yaþam talebi etrafýnda ülkemizin geleceðini kuracak bir yol yaratma mücadelesi
içinde olanlarla omuz omuza yürüyeceðiz.
Yolumuz uzun sevgili arkadaþlar, iþimiz çok. Durmak, duraklamak yok. Hepimize kolay
gelsin."
MMO Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Ekber Çakar'ýn TMMOB Danýþma Kurulu'nda yaptýðý
konuþma þöyledir:
"Sayýn Birlik Baþkaným,
Sayýn TMMOB Yönetim Kurulu ve Danýþma Kurulu Üyesi Arkadaþlarým,
Makina Mühendisleri Odasý adýna hepinizi saygý ve dostlukla selamlýyorum.
41. Dönem Çalýþma Programýný, ülke gündeminde bulunan örgütümüzü ilgilendiren
geliþmeleri ve TMMOB örgütlülüðüne düþen görevleri deðerlendireceðimiz bu toplantýnýn verimli
sonuçlar oluþturmasýný diliyorum.
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Daha iþlevsel, etkin bir TMMOB iþleyiþine yönelik önerilerin açýklýkla paylaþýlmasý gereken bu
toplantýda, örgütsel zeminimizi daha da güçlendirmemiz gerektiðini söylemek istiyorum.
Son anayasa deðiþiklikleri referandumu da göstermiþtir ki, TMMOB, neoliberalizm ve AKP
karþýsýnda sarsýlmayan nadir demokratik kitle örgütlerinin baþýnda gelmekte ve AKP iktidarýnýn
hedefleri arasýnda yer almaktadýr.
Deðerli Meslektaþlarým,
ABD'nin yayýlmacý savaþ politikalarý ülkemizin de içinde olduðu bölgede yoðunlaþmaktadýr.
NATO "Füze Kalkaný Projesi" yakýcý bir konudur ve ABD, AB, NATO merkezli emperyalist
faaliyetlerin bir aracý olduðu açýktýr.
Toplumcu, demokrat, yurtsever güçlerin on yýllardýr yürüttüðü emperyalizme baðýmlýlýk
iliþkilerine son verilmesi mücadelesini, ekonomiden siyasete ve füze kalkaný projesine dek bütünlük
içinde yükseltmemiz gerekiyor.
Deðerli Arkadaþlar,
Ekonominin sýcak para ile çevrilir olmasý, üretimin ve ihracatýn aþýrý ithalata baðýmlý kýlýnmýþ
olmasý, bütçelerin ve bütün kaynaklarýn borç-faiz ödemelerine endekslenmesi, bütün faturasýnýn çalýþanlara ödettirilmesi, ayný zamanda sosyal bunalýmlara ve haklý toplumsal tepkilere neden olmaktadýr.
Avrupa kadar olmasa da ülkemizde bir tepki birikimi yaþandýðýný ve AKP'ye karþý oluþan,
oluþabilecek olan emekçi halk dinamiklerini iyi görmek gerekir.
l
TEKEL iþçilerinin, direniþleri ile güvencesiz çalýþma koþullarýna dair Türkiye'yi
aydýnlattýklarýný;
l
Doðrudan ve dolaylý vergilerin, saðlýk, eðitim, enerji, ulaþým, su hizmetleri ve gýda
fiyatlarýndaki artýþlar ile talan uygulamalarýnýn tarýmsal alanlara, ormanlara, derelere kadar uzanmasý
sonucu hoþnutsuzluklarýn arttýðýný;
l
Üniversite gençliðinde, henüz azýnlýk da olsa, geleceklerine ve ülkelerine sahip çýkma
eðiliminin oluþtuðunu;
l
Bir toplumsal-sýnýfsal uyanýþýn eþiðinde olduðumuzu söyleyebiliriz.
Kýsaca, önümüzdeki dönem; emek eksenli politikalarýn güç kazanmasýna katký saðlayacak
dinamikleri oluþturabilecektir. Bizim yerimiz de kuþkusuz burasýdýr.
Deðerli Meslektaþlarým,
Kürt sorununda gelinen aþama iyi deðerlendirilmek zorundadýr. Yýllardýr kan, þiddet ve gözyaþý
üreten, toplumumuzu birbirine yabancýlaþtýran, ýrkçý kalkýþmalara yataklýk eden bu sorunun barýþçýl
demokratik yollardan çözümü konusunda tüm çevreler üzerlerine düþen sorumluluðu almalýdýr.
AKP iktidarýnýn sorunu tasfiye, asimilasyon, tutuklamalar gibi baský politikalarý ve bölgede
gericiliðin yayýlmasýna yönelik çabalarý karþýsýnda emeðin ve barýþýn talepleri birbirine daha fazla
yaklaþmalý; TMMOB bu perspektifi iþlemelidir.
Deðerli Arkadaþlarým,
Üniversiteler bu dönemde AKP iktidarýnýn uygulama laboratuvarlarý haline dönüþtürülmüþtür.
YÖK'ün ele geçirilerek baskýcý, piyasacý karakterinin sürdürülmesi, okullarda polis alanlarý açýlmasý ve
türbanýn serbestleþmesini içeren kararlar bu baðlamda düþünülmelidir.
Parasýz eðitim; özerk, bilimsel, demokratik üniversite; saðlýklý, güvenli barýnma ve ucuz ulaþým
isteyen öðrencilere zorbaca saldýrýlýrken, kampuslar, idareler ve polisin cemaatçi örgütlenmeleri
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desteklendiði alanlar haline dönüþtürülmektedir.
AKP'nin iktidar olduðu günden bu yana istismar aracý olarak kullandýðý türban sorununun bir
"özgürlük alaný" olarak sunulmaya çalýþýlmasýna karþý durulmalý; iktidarýn ve piyasanýn üniversitesine
karþý halkýn, bilimin üniversitesini yaratma mücadelesine destek olmayý
sürdürmeliyiz.
Deðerli Arkadaþlarým,
Referandum süreci ve sonrasý, AKP'nin nasýl bir yol izleyeceðini göstermiþtir. Bu nedenle önümüzdeki
süreçte bizleri ve toplumu nelerin beklediðini tahmin edebiliyoruz.
Referandum ayný zamanda kimi "sol, sosyalist" çevre ve kiþilerin maskesini düþürme iþlevini
de görmüþtür. Bu çevreler özünde sýnýf mücadelesini reddederek AKP'ye yedeklenmiþtir.
Referandum sürecinde yürütülen tartýþmalar, solda ideolojik billurlaþmaya da hizmet etmiþtir.
Kimin emekçi halkýn, kimin AKP'nin ve düzenin yanýnda yer aldýðý bu sayede görülebilmiþtir.
Referandum ile iktidarýn eli güçlenmiþtir. Saldýrý yasalarý sýradadýr.
TMMOB'nin bu süreçte görevleri ve sorumluluklarý da artmýþtýr. Saldýrýlarýn karþýlanabilmesi
için emek ve meslek örgütleriyle birlikte toplum katmanlarýný ve üyelerimizi aydýnlatmalý, örgütleme
çalýþmalarýný geniþletmeliyiz.
Emeðin bütün dallarýnýn haklý talepleri üzerinden mücadele çaðrýsý yapmalýyýz. Bilimsel
disiplinler, mesleklerimiz üzerinden örgütlenmeyi hýzlandýrmalýyýz. Mücadele içerisinde var olan
güçlerle ittifaklarý geniþletmeliyiz. Baþta KESK ve DÝSK olmak üzere sendikalara son zamanlarda
yerleþmiþ olan liberal anlayýþ ile aramýza mesafe koymalý; onlarýn doðru politikalara yönelmesi için
üzerlerinde basýnç oluþturmalý; yeni mücadele ve direniþ merkezleri oluþturarak üzerimize düþen
görevleri yerine getirmeliyiz. Yerellerde emek ve demokrasi güçlerinin de yer aldýðý, AKP saldýrýlarýna
karþý güçlü yerel direniþ merkezlerinin örgütlenmesine önderlik yapmalýyýz.
Birliðimizin bu dönem içinde gerçekleþtirmeyi planladýðý demokrasi kurultayý, ücretli
mühendis, mimar ve þehir plancýlarý ve iþsizlik kurultayý, kadýn kurultayý, AKP'nin meslek alanlarýmýz
ve haklarýmýz üzerindeki tahribatý etkinliði, öðrenci üye kurultayý ile kent sempozyumlarý çok önemli
etkinliklerdir.
Makina Mühendisleri Odasý olarak bu etkinliklere bütün gücümüzle destek olacaðýz.
TMMOB'nin gerek meslek alanlarýmýzýn korunmasý, gerek azgýn sömürü koþullarýna karþý
mücadele ve gerekse Türkiye'nin toplumsal ölçekte demokratikleþmesi mücadelesine yapacaðý önemli
katkýlar, bu etkinliklerle daha da artacaktýr.
Danýþma Kurulumuzun, ülkemizin eþitlik, özgürlük, demokrasi gereksinimleri doðrultusunda
TMMOB'ye güç vermesini diliyor, saygýlarýmý sunuyorum."
43. Dönem Oda Danýþma Kurulu ikinci top-lantýsý, 28 Kasým 2010 tarihinde Ankara'da 153 Danýþma Kurulu Üyesinin katýlýmý ile düzenlendi. Top-lantýda Danýþma Kurulu üyeleri Oda'nýn yedi aylýk
çalýþmalarýný ve Türkiye gündemini deðerlendirdiler. TMMOB'nin özellikle kent sempozyumlarý ile
büyük bir bilgi birikimi oluþturduðunu savunan Danýþma Kurulu üyeleri, Haziran ayýnda yapýlacak
genel se-çimlere kadar AKP'nin sekiz yýllýk iktidarý süresince yarattýðý tahribatlarýn bu bilgi birikimleri
ýþýðýnda ortaya konulmasý gerektiðini vurguladýlar.
Makina Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Ekber Çakar'ýn açýlýþ konuþmasýyla
baþlayan toplantýda Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Yunus Yener Oda' nýn yedi aylýk çalýþma programýný
anlatan bir sunum yaptý. Yunus Ye-ner'in ardýndan konuþan TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet
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Soðancý Oda çalýþmalarýna katký koyan herkesi kutladý ve TMMOB tarafýndan düzenlenen kent
sempozyumlarýnýn uygulanan neoliberal politikalarýn teþhir edilmesi açýsýndan önemli olduðunu
vurguladý.
Mehmet Soðancý'nýn ardýndan sýrasýyla; Oda Denetleme Kurulu Üyesi Haydar Þahin, Oda Onur
Kurulu Yedek Üyesi Selçuk Göndermez, EÝM MEDAK Baþkaný Emrah Aydemir, UHUM MEDAK
Üyesi Faruk Sevim, Gaziantep Þube Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Peri, Denizli Þube Yönetim Kurulu
Baþkaný Hüseyin Hadýmlý, Samsun Þube Yönetim Kurulu Baþkaný Kadir Gürkan, Mersin Þube
Yönetim Kurulu Baþkaný Naci Erçolak, Konya Þube Yönetim Kurulu Baþkaný Mete Kalyoncu, Edirne
Þube Yönetim Kurulu Baþkaný Cumhur Pekdemir, Kayseri Þube Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Alkan,
Zonguldak Þube Yönetim Kurulu Sekreteri Birhan Þahin, Trabzon Þube Yönetim Kurulu Baþkan Vekili
Hamdullah Çuvalcý, Antalya Þube Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ümit Büyükeþmeli, Ýzmir Þube
Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Özsakarya, Diyarbakýr Þube Yönetim Kurulu Baþkaný Mesut Çelik,
Eskiþehir Þube Yönetim Kurulu Baþkaný Erhan Kutlu, Adana Þube Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin
Atýcý, Ankara Þube Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Sadettin Özkalender, Bursa Þube Yönetim Kurulu
Baþkaný Ýbrahim Mart, Kocaeli Þube Yönetim Kurulu Baþkaný Nedim Kara, Ýstanbul Þube Yönetim
Kurulu Baþkaný Ýlter Çelik, Ýstanbul Þube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Ertuðrul Bilir, Oda Denetleme
Kurulu Yedek Üyesi Ali Özdemir, Oda Denetleme Kurulu Üyesi Ahmet Eniþ, Ýzmir Þube Yönetim
Kurulu Baþkan Vekili Kazým Umdular, Ýstanbul Þube Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Hayati Can ve
Bursa Þube Yönetim Kurulu Sekreteri Ercüment Çervatoðlu söz aldýlar.
"TÜRKÝYE'DE BÝR REJÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝ GERÇEKLEÞÝYOR"
Ýçinde bulunduðumuz dönemde ülkemizde ve dünyada önemli geliþmeler yaþandýðýný belirten
Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Ekber Çakar, bu geliþmelerin dünyada ve Türkiye'de kapitalizmin
yaþadýðý büyük ekonomik bunalým, G 20 toplantýlarýnda da tanýk olduðumuz uluslararasý ekonomi ve
siyasette yeni yapýlanma tartýþmalarý, Türkiye'nin emperyalizme baðýmlýlýðý, ülkemizdeki yeni rejim
yönelimi ve otoriter AKP iktidarýnýn uygulamalarý olarak özetlenebileceðini kaydetti. Dünyadaki ekonomik bunalýmýn ABD'den Avrupa ve Japonya'ya yayýldýðýný, Yunanistan, Portekiz, Ýspanya, Ýrlanda,
Ýzlanda gibi birçok ülkede devletlerin iflaslarýna yol açtýðýný ifade eden Çakar, Avrupa çapýnda patlak
veren grevlerden üniversite ve liselere dek uzanan tepkilerle geniþ kitlelerin krizin faturasýný sorguladýðýný ve "sosyal adalet" talebini güçlü bir biçimde haykýrdýklarýný söyledi. Ýç siyasette ise Oda Genel
Kurulu sonrasý yaþanan en önemli geliþmenin AKP iktidarýnýn pekiþmesi ve anayasa deðiþiklikleri
referandumu olduðunu iþaret eden Çakar, "Diðer yandan en büyük istismar konularýndan biri olan Kürt
sorununda seçimlere kadar çatýþmasýzlýða girilmiþ olmasý, yine ilk sýralarda yer alan önemli bir geliþme
olarak kaydedilmelidir. Bir diðer önemli geliþme de Ýsrail'e kafa tutar gibi görünen AKP iktidarýnýn, aslýnda bölgeye yönelik Ýran ile bir rekabet içinde olmasý ve NATO'nun füze kalkaný projesinde görüldüðü
üzere Türkiye'nin emperyalizme baðýmlýlýðýnýn teyit edilmesidir. Ülkemizin böylece büyük güçler arasý
orta ve uzun vadeli jeo stratejik, hatta savaþ nedenleri sayýlabilecek sorunlar yumaðýnýn ortasýna
atýldýðýný; AKP iktidarýnýn "komþularla sýfýr sorun" þeklindeki demagojik politikasýnýn iflas ettiðini
söylemek mümkündür. Bu aktüel gündemler nedeniyle ekonomik durum, sanayi, tarým, istihdam,
iþsizlik, emekçilerin durumu gibi konular ise ne yazýk ki ikinci planda kalabilmektedir" diye konuþtu.
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Referandumda Oda'nýn Tavrý Netti
Oda'nýn referandumda tutumunun net olduðunu vurgulayan Ali Ekber Çakar, Oda'nýn ve
TMMOB'nin anayasa deðiþikliklerinin arkasýndaki serbestleþtirmeci liberal ekonomik zihniyet ile
AKP'nin dikta hevesinde somutlanan siyasi niyetlerini netlikle gördüðünü ve buna göre tavýr
belirlediðini savundu. "Referandumla ilgili yaptýðýmýz açýklama ve bu konuda þubelerimize ilettiðimiz
bilgi ve yorum notlarý, referandum sonrasýný da açýklar niteliktedir" diyen Çakar, referandumla ilgili ilk
söylenmesi gerekenin anayasa paketinin yüzde 58 ile kabul edilmesinin AKP'nin siyasi amaçlarýna
ulaþma olanaklarýný geniþletmesi olduðunu dile getirdi. 2002 sonrasýnda siyasette yaþanan geliþmelerin
AKP'nin hükümet olmanýn ötesinde ayný zamanda devlet iktidarýna da yerleþmesiyle sonuçlandýðýný
belirten Çakar þöyle konuþtu: "Referandum sonuçlarý bu durumu pekiþtirmiþ ve Türkiye'yi yeni bir
sürece sokmuþtur. Bazý liberallerin timsah gözyaþý dökmelerine raðmen HSYK seçimlerinin sonuçlarý
buna iþaret etmektedir. Düne kadarki iktidar organlarýnýn, yasama ve yargý ile diðer iktidar kuvvet
organlarýnýn AKP tarafýndan ele geçirilmesi veya etkisiz kýlýnmasý söz konusudur. Medyada, Parlamento'da, düzenin bir yerlerinde kendilerine bir yer açmaya ya da mevcut pozisyonlarýný korumak isteyip emeðe ihanet edenlerin de dahil olduðu türban konusunun bir 'özgürlük' sorunu olarak sunulabilmesi, ilköðretime kadar inen bir tartýþma meþruiyeti saðlamasý; Diyanet Ýþleri'nin toplumun yeniden
biçimlendirilmesi doðrultusunda rol üstlenmesi ve benzeri geliþmeler; belirttiðim hususlarla birlikte
Türkiye'de bir rejim deðiþikliði gerçekleþtiðini göstermektedir."
Ülke Kaynaklarýnýn Talaný Artacak
Bütün deðiþikliklerin son 30 yýlýn yeni liberal ekonomik siyasi süreçlerinin ve 8 yýllýk AKP
iktidarýnýn tepe noktasý olduðunun görülmesi gerektiðini vurgulayan Oda Baþkaný Çakar, referandum
sonuçlarýnýn en genel anlamda iktidar mücadelesi içindeki siyasi güçlerle sermaye içi güçler arasýndaki
"sýnýf mücadeleleri"nin iktidar mücadelesi eksenindeki bir yansýmasý olarak deðerlendirilmesi gerektiðini iþaret etti. Bundan sonrasýnýn AKP'nin keyif süreceði bir dönem olup olmayacaðýnýn bir mücadele
konusu olduðunu savunan Çakar, ülke kaynaklarýnýn talanýnýn kuþkusuz artacaðýný ve süreceðini kaydetti. Talancý politikalarýn kendine yeni alanlar yarattýðýný ifade eden Çakar, ancak bundan böyle AKP
iktidarýnýn uygulamalarý ve aksi yöndeki dinamiklerle gerilimlerin geliþeceði bir mecranýn da söz konusu olacaðýna dikkat çekerek, "Bu noktada ana halka, ekonomik sosyal sorunlarýn nasýl ele alýnacaðýdýr.
Sanayi, tarým, enerji, doðal kaynaklar, istihdam, iþsizlik konularýnýn ülke, halk ve emek lehine bir eksende ele alýnýp alýnmayacaðýdýr. Kardeþçe bir arada yaþam gerekliliklerinin, örneðin Kürt-Ýslam sentezi ile çelinip çelinmeyeceðidir. Kürt sorunu, Ýslami egemenliðin bir alaný ya da bir oy deposu olarak mý
görülecek yoksa etnik, insani, ekonomik sosyal boyutlarýyla ele alýnýp, Türkiye'nin yarayan kanasýna
neþter mi vurulacaktýr? Seçimler, yeni anayasa, Cumhurbaþkanlýðý seçimi süreçlerine giren Türkiye'de
bütün bu sorunlarýn nasýl ele alacaðý aslýnda bellidir; ama ayný zamanda bir mücadele konusudur. Bu
noktada AKP'nin yaptýðýnýn, bütün bu sorunlarýn taraflarýnýn sesini kýsmak, etkisizleþtirmek ve yanýltýcý
gündemlerle eksen kaydýrmak olduðu görülmelidir. AKP'nin dikta özleminin kökü buralardadýr. Bu
nedenle YÖK eliyle üniversiteler karakollara dönüþtürülmekte, bütün muhalefet dinamiklerinin üzerine gidilmekte, bazý aydýn eskilerinin, bazý sanatçýlarýn ve gerçekte toplumsal tabanlarý olmayan 'yetmez ama evet' aymazlýðýndaki marjinal liberal sol çevrelerin desteðiyle 'eski rejim' eleþtirileri üze-
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rinden yeni düzen aklanmaktadýr" diye konuþtu.
"Üretim Ýle Ýstihdam Arasýndaki Bað
Koptu»
Meslek alanlarýný doðrudan etkileyen
ekonomik sosyal politikalara da deðinen Ali Ekber
Çakar, Türkiye ekonomisinin istihdam, yatýrým,
üretim, dýþ talep alanlarýnda daralma, sermaye
hareketlerinin yoðun sömürüsü ve aþýrý borçlanma
ile kilitlenmiþ durumda olduðuna dikkat çekti.

Siyasal iktidarýn yapý denetimi ile ilgili aldýðý kararlar doðru deðildir...

BÝZ GERÇEK BÝR YAPI DENETÝMÝ ÝSTÝYORUZ
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý, 14 Aðustos 2010 tarihinde yapý
denetimiyle ilgili bir basýn açýklamasý yaptý.
17 Aðustos depreminin 11. yýldönümü nedeniyle deprem bir kez daha gündemimizde. Marmara
depreminden sonra, yaþanan felaketten aldýðýmýz ders; "yapý üretiminin yeterince denetlenmemiþ"
olmasýydý.
Ne yazýk ki ülkemizde yapý üretim süreci ranta baðlý olarak þekillenmekte, konut üretiminde
esas beklenti getiri üzerine kurulmaktadýr. Yapý projeleri mevcut iþleyiþte halen kullanýcý ve/veya
tüketici için belediyeden alýnacak yapý ruhsatýnýn tamamlayýcý birer evraký olmaktan öte anlam
taþýmamaktadýr.
Yapý denetimi, bütün bu sürecin baþat unsuru olarak ülke gündeminde önemli bir yer
tutmaktadýr. 1999 Marmara depreminden sonra dönemin siyasi iktidarý tarafýndan alelacele çýkartýlan
4708 sayýlý Yapý Denetimi Yasasý ciddi eksiklikler ve yanlýþlýklar taþýmasýnýn yaný sýra ihtiyacý
gidermekten oldukça uzaktýr.
Yapý denetimi sadece bir yasal düzenlemeler sorunu deðildir. Elbette ki, yasal düzenlemeler
zorunludur ancak uygulayýcýlarýn bu konudaki kararlýlýðý, baþka bir ifadeyle siyasi erkin tercihi sonucu
deðiþtirecek önemdedir.
Siyasal iktidardan, yapý denetim mevzuatýndaki yanlýþlýklarý gidermesi beklenirken, 7 Aðustos
2010 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan Yapý Denetimi Uygulama Yönetmeliði Deðiþikliði ile yapý
denetim kuruluþu ve laboratuvarýnda görev alacak teknik personelin mesleki deneyim süresi 12 yýldan 5
yýla indirilmiþtir.
10 yýldýr pilot olarak 19 ilde uygulanan yapý denetimi Bakanlar Kurulu kararýyla 1 Ocak 2011
tarihinden itibaren 81 ilde hayata geçirilecektir.
TMMOB en baþýndan itibaren yapý denetim sisteminin tüm ülkeye yaygýnlaþtýrýlmasý
gerektiðini savunmaktadýr. Ancak, sistemin yaygýnlaþtýrýlmasýndan önce yanlýþlýklarýn giderilmesi
büyük önem taþýmaktadýr.
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TMMOB ve odalarýmýz, yapý denetimi ile desteklenen "saðlýklý bir yapý üretim süreci"
konusundaki önerilerini, her fýrsatta yetkililere iletmiþ ve kamuoyu ile paylaþmýþtýr.
"Yapý Denetim Sistemi"nin 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren 81 ilimizin tümünde uygulamaya
konacaðýnýn açýklanmasý üzerine, konu hakkýndaki görüþ ve önerilerimizi bir kez daha özetlemekte
yarar görüyoruz.
1- Güvenli ve nitelikli bir yapýlaþmanýn ilk adýmýnýn öncelikle topografik ve jeolojik tespitler
dikkate alýnarak oluþturulan "Ýmar planlarýnýn elde edilmesi sürecinde" atýldýðý bilinmelidir.
2- Ýmar planlarýndaki arazi kullaným kararlarýnýn ve yapýlaþma þartlarýnýn belediye meclisleri
tarafýndan kolaylýkla deðiþtirilebiliyor olmasý engellenmelidir. Son olarak, "Afet ve Acil Durum
Yönetimi Baþkanlýðý"nýn Sakarya-Akyazý fay hattýndaki koruma bandýný 150 metreden 20 metreye
indirme kararý, siyasi etkilerin bilimsel ve teknik kararlar üzerindeki gücünü ve düzeyini açýkça
sergilemektedir. Bu gerçekten hareketle, öncelikle imar planlamasýnda görevli belediye teknik
kadrolarýnýn sorumluluðu arttýrýlýrken, görevleri sýrasýnda oluþabilecek baskýlara karþý yasayla korunan
güvenli bir çalýþma ortamý oluþturulmalýdýr.
3- Yapý üretim süreci bir bütün olarak algýlanmalýdýr. Bu üretim zincirinde ilk halka olan
"projelerin tasarýmý" safhasýndan baþlayarak "projelerin uygulanmasý" ve "uygulamanýn denetimi"nin
ayný titizlikle gerçekleþtirilmesi gerekmektedir. Sürecin saðlamlýðýnýn, zincirin en zayýf halkasýnýn
dayanýmý kadar olabileceði gerçeði unutulmamalýdýr.
4- Kayýt dýþý yapýlaþma, yapý stokumuzun yüzde 67'si düzeyindedir. Ýmar aflarý ile desteklenen
bu büyük dilimin oluþmasýna neden olan politikalarýn engellenmesi, en az yapý denetimi konusunda
yapýlan çalýþmalar kadar önem taþýmaktadýr. Yasa dýþý oluþan bu tip yapýlara yeni torba yasalar çýkararak
elektrik-su gibi altyapý hizmetlerinin götürülmesi, yapý denetiminin geleceðini de tehlikeye atacaktýr.
5- Amacýný sadece depreme dayanýklý bina yapmakla sýnýrlayan yapý denetim anlayýþý eksik
kalmaktadýr. Günümüzde artýk "deprem güvenliði" yanýnda "yangýn güvenliði", "gürültü kontrolü" ve
"enerji performansý" gibi kavramlar da binalarýn mimari tasarýmýnda zorunlu hale gelmektedir. Bu
durumda; güvenliðin yanýnda "yaþanabilirliði" de hedefleyen bir yapý denetim modeli amaçlanmalýdýr.
6- Binalarýn projelendirilmesinde uyulmasý gereken standartlarýn giderek geliþmesi ve inþaat
piyasasýna modern yeni malzemelerin girmesi, projelerin tasarlanmasýný ve tasarýma uygun olarak
gerçekleþmesini daha da önemli hale getirmiþtir. Ancak mevcut yapý denetim modelinde "proje
müellifleri" uygulama safhasýnda tamamen dýþlanmýþtýr. 5846 sayýlý Fikir Sanat Eserleri Kanunu'ndan
gelen müelliflik haklarý ve mesleki sorumluluklarý, yapý denetim modeli içinde tanýmlandýðýnda süreç
daha saðlýklý iþleyecektir.
7- Projelerin doðruluðu yanýnda iþçilik ve malzeme kalitesi, güvenli ve nitelikli bir bina elde
etmeyi belirleyen en önemli faktörlerdir.
a) Üniversitelerde yeterli altyapý ve öðretim kadrosu hazýrlanmadan, ihtiyacýn ötesinde
mimarlýk ve mühendislik bölümleri açýlmakta ve bu anlayýþ eðitimin kalitesini düþürmektedir.
Yetkililer bu durumu "üniversite eðitiminin kitleselleþmesi" ile açýklarken, bu yetersizliði de
kabullenmektedirler. Bu durumda tasarým, uygulama ve denetim sürecinde yer alacak mühendis, mimar
ve plancýlarýn mesleki yeterliðinin belirlenmesi, belgelenmesi ve meslek içi eðitime tabi tutulmasý gibi
konularda ilgili meslek odalarýnýn görev üstlenmesi giderek daha da önemli hale gelmektedir.
b) Ýnþaatlarda, teknik eðitim veren okullarda eðitilmiþ iþ gücünün çalýþtýrýlmasý yasal zorunluluk olarak
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