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40. Ola¤an Genel Kurulunu gerçeklefltiren TMMOB’nin 54 y›ll›k tarihinde, mesleki demokratik kitle örgütü olma
bilinciyle, emekten, bar›fltan, demokrasiden ve halktan yana, mesle¤in gelifltirilmesine, meslektafllar›m›z›n
sorunlar›n›n çözümüne yönelik çal›flma yürütmeyi hedef alan genel anlay›fl›n›n gelifltirilerek sürdürülmesi
gerekmektedir. Meslek alanlar›m›za sald›r›n›n, meslektafllar›m›z›n çal›flma ve yaflam koflullar›n›n oldukça ciddi
s›k›nt›larla karfl›land›¤› bu dönemde örgütlü mücadelenin daha da yükseltilmesi gerekmektedir. Ülkemizde,
özellikle son yirmi befl y›ld›r kapitalist küreselleflmeye uyum ad›na uygulanan politikalar, uluslararas› ser-
mayenin direktifleriyle yönlendirilmektedir. IMF politikalar›, d›fla ba¤›ml›l›¤› gelifltirirken, eme¤in ve halk›n
büyük ço¤unlu¤unun aleyhine ifllemektedir. Bu nedenle, mesle¤imizi uygulayabilece¤imiz ortamlar›n
yarat›lmas› mücadelesi, yani ba¤›ms›zl›k, demokrasi, kalk›nma ve hakça paylaflma mücadelesi her zaman
oldu¤undan daha fazla önem tafl›r hale gelmifltir. Mesle¤in geliflimi ve halk›m›z›n hizmetine sunulmas›,
meslektafllar›m›z›n sorunlar›n›n çözümü konusunda çaba sarf eden, ifl alanlar›m›za sald›r›lara karfl› dik ve
onurlu bir durufl sergileyen bir çal›flma anlay›fl› içinde, bu alanda mücadele eden bütün emek ve demokrasi
güçleri ile birlikte hareket edilmesi gerekti¤ine inan›yoruz.

Gerek kamuda, gerek özel sektörde çal›flan meslektafllar›m›z büyük s›k›nt›lar yaflamaktad›r. Mesle¤imizi uygu-
lamada karfl›laflt›¤›m›z engeller ve bunlar›n sonucu olarak mesleki ve ekonomik haklar›m›zdaki gerileme bu
sorunlar›n bafllar›nda gelmektedir. TMMOB, yaflanan bu s›k›nt›lara ve hak gasplar›na karfl› geçmiflten
günümüze mücadele yürütmektedir. Meslektafllar›m›z›n yaflad›¤› hak gasplar›n›n yan›nda meslek
alanlar›m›zdan do¤ru, ülkemize ve halklara dayat›lan gasplara karfl› da mücadele yürütmektedir. Bu çerçevede
TMMOB, ba¤l› Odalar›yla birlikte; AKP hükümetleri döneminde yaflanan ve teknik aç›dan da kurumlar› zafiyete
u¤ratan yo¤un kadrolaflma hareketleri, Cargill, Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanunun Uygulama
Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik’in baz› maddelerinin iptali, Kamu ‹hale Kanunu, Yap›
Denetim Kanunu, Nükleer Enerji Kanunu, Enerji Verimlili¤i Kanunu, 2B Arazilerinin Sat›fl› ve bunlara benzer
meslek alanlar›m›z› ilgilendiren di¤er yasa ve yönetmeliklerde taraf olmufltur ve olmaya devam etmelidir. 

Birçok alanda oldu¤u gibi kamudaki yap›m ve hizmet al›mlar› ile ilgili olarak ikili bir hukuk mevcuttur. Bir
taraftan 4734 Say›l› Kamu ‹hale Kanunu, di¤er taraftan KÖYDES’lerle yap›m iflini ve sürecini, yap›m iflinde
uzman olmayan kaymakamlar›n ve yetkililerin inisiyatifine b›rakan düzenlemeler yap›lmaktad›r. Ekonomikli¤i;
ucuza yap›lan yap› olarak tan›mlayan anlay›fllar sonucu oluflturulan bu düzenlemelerin, asl›nda yap›lar›n servis
ömrü hesapland›¤›nda, hiçte ekonomik olmayaca¤› aç›kça ortaya ç›kacakt›r. Bu nedenle TMMOB, kamu
yat›r›mlar›n› inceleyen ve de irdeleyen çal›flmalara a¤›rl›k vermelidir.

Kamu ‹hale Kanunu’nda yap›lan düzenlemelerde mühendis ve mimar ve flehir planc›lar›n yap›m sürecinden
uzaklaflt›r›lmas›na yönelik düzenlemeler engellenmeli, bu amaçl› etkin bir çal›flma yürütülmelidir. Bu noktada;
üye flikayet ve talepleri dikkate al›narak, hukuksal ve meflru mücadele alanlar› sonuna kadar iflletilmelidir.

Bir baflka sorun alan› da kamuda çal›flan arkadafllar›m›z›n oda ile buluflmalar›n› sa¤lamakt›r. Özellefltirmelerle
ifllevsiz hale getirilen kamu kurumlar›ndaki meslektafllar›m›z›n gerek ekonomik gerekse de teknik konularda
sorunlar›na yönelik çal›flmalar yap›lmal›d›r. Odam›z sadece serbest çal›flan mühendis mimar ve flehir
planc›lar›n›n odas› gibi çal›flmamal›d›r. Bilim ve teknolojiyi insanla buluflturan bir meslek grubunun üyeleri olan
biz mühendis, mimar ve flehir planc›lar›n›n s›k›nt›l›, sanc›l›, sorunlu bir ülkede yaflayan tüm yurttafllar gibi
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önemli sorunlarla karfl› karfl›ya oldu¤u bilinciyle, toplumdan soyutlanm›fl seçkin mühendis, mimar ve flehir
planc›lar›n›n örgütü de¤il, toplumun içinde, onun bir parças› olarak toplumla etkileflim içinde bulunan bir
mant›kla örgütlülü¤ümüz gelifltirilmeli, kamuda çal›flan meslektafllar›m›z›n odaya üye olmalar›na yönelik
çal›flmalara a¤›rl›k verilmelidir. 

Ö¤renci üyelik ve örgütlülü¤ü alan›nda da mevcut çal›flmalar geniflletilmelidir. Ö¤rencilerin TMMOB ile
tan›flmalar› sa¤lanmal›d›r. Bilimsel çal›flmalar, genel kurullar, dan›flma kurullar› ve di¤er çal›flma alanlar›na
kat›lmalar› sa¤lanmal›, teflvik edilmelidirler. Gelece¤imiz diye tan›mlad›¤›m›z ö¤rencilere ve ö¤renci yap›s›na
sahip ç›karak güçlendirecek bir anlay›fl› hayata geçirmemiz gerekmektedir. Aksi takdirde; piyasa koflullar› bu
arkadafllar›m›z› mesle¤e at›ld›klar›nda tan›nmaz hale getirecektir. 

Geçti¤imiz y›llar içinde dünya gündemine damgas›n› vuran en önemli sorunlardan biri de “Küresel iklim
de¤iflikli¤i” sorunu olmufltur. Dünya çap›ndaki fosil yak›tlara dayal› enerji kullan›m miktar›nda yaflanan büyük
art›fl ve atmosfere sal›nan gazlar›n etkisiyle dünya yüzeyi ›s›nmakta ve mevsimsel de¤ifliklikler yaflanmaktad›r.
Kapitalizmin üretim biçiminin yaratt›¤› çevresel tahribat›n belki de en ölümcüllerinden biri olarak karfl›m›za
ç›kacak olan küresel iklim de¤iflikli¤i, dünyan›n ekolojik dengesini ve biyolojik zenginli¤ini tahrip etti¤i gibi,
insanlar›n yaflamlar›n› da tehdit etmektedir. Bunun sonucunda yeni çat›flma boyutlar›n›n ortaya ç›kaca¤›n›n
ipuçlar› görülmektedir.

TMMOB; ülkemizin enerji politikalar›n›n belirlenmesinde temiz, ucuz ve öz kaynaklar›m›z›n öncelikle
kullan›lmas›n›, bu kaynaklar›n kullan›m›nda tarihe, do¤aya, çevreye ve en önemlisi de insana zarar vermeye-
cek, geçmifl ve gelece¤imizi tehdit etmeyecek enerji politikalar›n› desteklemifltir. Bu anlay›flla dünyada  efli ve
benzeri olmayan Hasankeyf'in ekolojik, kültürel-tarihi zenginli¤ini ve baraj gölü alan›nda kalacak 300'e yak›n
höyük ve 2.000’e yak›n ma¤aray› korumak ve baraj yap›m›ndan dolay› zarar görecek 55.000’den fazla yerel
halk›n kültürel, sosyal ve ekonomik haklar›n› savunmak için etkin mücadele edilmelidir. Sadece elektrik üretme
amaçl› Il›su Baraj›, GAP barajlar› içinde en ‘pahal›’ olan›d›r. Il›su Baraj›’n›n Hasankeyf’i yok etmeyecek boyutta
yap›lmas›n›n ekonomik fizibiliteyi nas›l etkileyece¤i kamuoyu önünde tart›fl›lmal›d›r. Geçmiflte ve bugün
ülkemizde k›sa ömürlü barajlar için Zeugma’da, Allianoi’de yap›lan kültür katliamlar›n›n benzeri Hasankeyf’te;
çevre ve do¤a katliamlar› da Munzur’da, F›rt›na Vadisinde yap›lmak istenmektedir. Unutmamak gerekir ki ener-
jinin daima alternatifi vard›r, ancak tarihi-kültürel ve do¤al de¤erlerimizin alternatifi yoktur. Ayr›ca bölgede
fi›rnak ve Hakkari illerinde yap›m çal›flmalar› ihale aflamas›nda olan, s›n›r barajlar› ad› alt›nda güvenlik barajlar›
yap›lmas› gündemdedir. Bu barajlarda sulama ve enerji üretimi planlanmamaktad›r. fi›rnak'ta 7 adet,
Hakkari’de 4 adet olmak üzere yap›m› planlanan ve herhangi bir üretim amac› olmayan toplam 11 baraj söz
konusu bölgeyi tamamen insans›zlaflt›rmay› amaçlamaktad›r. Bu nedenle bu tip barajlar›n yap›m› ile ilgili de
kamuoyunun ve biz mühendis, mimar, flehir planc›lar›n›n duyarl›l›k sergilemesi gerekmektedir.   

Toplumsal alan ile bilimsel alan›n sentezini yapan TMMOB, ülkemizin sorunlar›yla, insan olmaktan kaynakl›
siyasal sorumluluk anlay›fl›yla, mesleki sorumluluklar›m›z› ayn› çerçevede de¤erlendirir. Bu itibarla mesleki
sorunlar›m›z› siyasal sorunlar›n bir sonucu olarak görüp, mesleki demokratik kitle örgütü olman›n
sorumlulu¤uyla çal›flma yürütmeye devam etmelidir. Mesle¤in ve meslektafllar›n sorunlar›n›n ülkenin ve
dünyan›n sorunlar›ndan ayr›lamayaca¤› bilinciyle; ülkemizde ve dünyada dogmaya karfl› bilimi, emperyalizme
karfl› halklar›, kin ve nefrete karfl› sevgiyi, savafla karfl› bar›fl›, ölüme karfl› yaflam› gelifltirmek amac›yla çaba
göstermektedir ve bu çabas›n› gelifltirerek sürdürmelidir. 

Yaflam hakk›, her ortamda ve koflulda kutsal ve dokunulmazd›r; her kim, kime karfl› ifllemifl olursa olsun; yaflam
hakk›n› ihlal edenler insanl›¤a karfl› suç ifllemifl say›lmaktad›rlar ve ma¤durlar› yaln›zca hayat›n› kaybedenler-
le yak›nlar› de¤il, bütün insanl›kt›r. Bu nedenle bütün kötülüklerin kayna¤› olan savafla karfl›, insan hak ve
özgürlüklerinden yana, tam demokratik bir anlay›flla bar›fl›n savunuculu¤unu yapmak kaç›n›lmaz ve bir o kadar
da insani bir görevdir. 
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5000 y›ll›k egemenlik sisteminin en büyük ve ac›mas›z silah› olan savafllar, dünya halklar›na kan, gözyafl› ve
y›k›mdan baflka bir fley sunmam›flt›r. En vazgeçilmez insan hakk› olan yaflama hakk›na kastetmifltir. Ülkeleri,
co¤rafyalar› haritadan silmifl, halklar› tarihin derinliklerine gömmüfl ve insanl›¤a sald›r›n›n ad› olmufltur. 11
Eylül sald›r›lar› ile bafllayan dönemde hayata geçirilen konseptle birlikte, terörü bahane ederek küresel bir
kampanya çerçevesinde çok kapsaml› bir savafl›n yürütücüleri eliyle, dünya halklar›na kan, gözyafl›, açl›k,
sefalet ve ölüm dayat›lm›fl, Ortado¤u’da enerji kaynaklar›na sahip olma ad›na yürütülen savafllarla, bölge halk-
lar› kaos ve y›k›m›n efli¤ine getirilmifltir.  

Dünya ve ülkemiz çok tehlikeli bir süreçten geçmekte ve uzun zamand›r yaflananlar hepimizi tedirgin etmekte-
dir. Dünya, 2000’li y›llar›n bafl›nda Güneydo¤u Asya, Güney Amerika, Rusya ve Türkiye’de yaflanan ciddi küre-
sel kriz dalgalar›n›n ard›ndan 2008 y›l›nda yeni ve daha büyük bir küresel kriz beklentisiyle sars›lmaya
bafllam›flken; Türkiye’de bu ekonomik sars›nt›ya siyasal ve toplumsal sars›nt›lar da eklemlenmifltir. TMMOB,
40. Genel Kurulunu Türkiye toplumunun, tarihinin en kritik dönemlerinden birini daha yaflad›¤› böylesi bir
süreçte gerçeklefltirmektedir. 

Bir taraftan toplum ulusalc› çizgi, türban tart›flmalar› etraf›nda gelifltirilen laik-antilaik çat›flmas› ile
kamplaflt›r›lm›flt›r. Bu kamplaflma, geçti¤imiz dönem içinde taraflar› cami-k›flla aras›nda s›k›flt›r›lm›fl tercihler
yapmaya zorlam›flt›r. Üzülerek belirlemek gerekir ki; kendini demokrat olarak tan›mlayan kimi çevreler, ülkem-
izde demokrasinin en büyük düflman› olan darbeyi savunabilecek bir pozisyona do¤ru savrulmufllard›r. Ne
yaz›k ki 14 Nisan mitingleri bu duruma hizmet eder hale gelmifltir. Bu süreçte TMMOB’nin, bu kamplaflman›n
Türkiye’nin demokratikleflmesine ket vuran ortam› gelifltirdi¤ini görerek, kendini bu ikilemin bir taraf› olarak
konumland›rmamas› takdir edilmesi gereken bir tutumdur. Ancak TMMOB’nin bu yaklafl›m›ndan dolay› ciddi
elefltirilere, hatta bazen sald›r›lara maruz kalmas› kabul edilebilir de¤ildir. Bizler; emek cephesini ve demokrasi
güçlerini, halka umut veren bir alternatif olarak sunmam›z gerekirken ço¤u zaman bu tart›flma ve
kamplaflmalar›n taraf› konumuna çekilmeye çal›fl›lm›fl olmam›z› kabul etmiyoruz. Kitlelere 3. bir yolun
oldu¤unu göstermek gerekti¤ine inan›yoruz. Bu yol bilimin ve demokrasinin yoludur. Ülkemizde yaflanan
birçok problemin çözüm anahtar›n› içeren biricik yolun, demokrasinin standartlar›n›n gelifltirilmesi oldu¤u her
flart alt›nda savunulmal› ve vurgulanmal›d›r.

Bir taraftan ülkede uzun zamand›r Kürt sorunundan kaynakl› bir gerilim söz konusudur ve son dönemde
yaflanan bir tak›m olaylar kayg›lar›m›z› katlayarak art›rm›flt›r. 

Kürt sorunu Türkiye’nin en temel ve en önemli sorunudur. Ülkeyi yönetenler Kürt sorununu basit bir güvenlik
sorunu gibi alg›lay›p “terörle mücadele” ad› alt›nda yüz milyarlarca dolar› heba etmifllerdir. Türkiye’de yaflanan
iflsizlik, adaletsiz gelir da¤›l›m›, yoksulluk gibi sorunlar›n; e¤itim ve sa¤l›k sektöründeki sorunlar gibi, sosyal
devlet olma olgusunun gerekliliklerini teflkil eden bütün alanlardaki olumsuz durumun çözümü için çok büyük
bir maddi kaynak ayr›lmas› gerekirken, kaynaklar savafla harcanm›flt›r. Bilinmelidir ki Kürt sorunu çözülmeden
ne IMF ba¤›ml›l›¤› son bulur, ne iflsizlik azal›r, ne de emekçilerin insanca yaflamalar›n› sa¤layacak ekonomik ve
sosyal flartlar›n oluflmas› sa¤lanabilir. 

Öte yandan Kürt sorunun çözümünde askeri tedbirlerin ön plana ç›kar›lmas›, sorununun fliddet yoluyla
çözülebilece¤ine dair anlay›fl ve yaklafl›mlar sebebiyle antidemokratik uygulamalar ve çeteleflmeler, ülkemizin
ve halklar›n›n bafl›na bela olmufltur. Birçok can›m›z›n yitip gitmesine yol açan fliddet ortam› son bulmad›¤› için
kad›nlar ve çocuklar bile hedef haline gelebilmektedir. Kürt sorunu demokratik aç›l›mlarla çözüme
kavuflmadan, yaflanan sorunlar›n hiçbirisinin üstesinden gelinemeyece¤inin art›k anlafl›lmas› gerekmektedir.
Bu güne kadar Kürt sorununu çözemeyen silahlar›n bugünden sonra da çözemeyece¤i aç›kt›r. Kürt sorununun
çözümü, ancak demokrasi s›n›rlar› içerisinde, insan haklar›na ve hukukun üstünlü¤üne sayg› çerçevesinde
düzenlemelerle mümkün olacakt›r.
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Kürt sorununun çözümsüzlü¤ünde ›srar, sorunun büyüyerek fliddetin t›rmanmas›na yol açm›flt›r. Ülkemizde çok
ciddi ekonomik tahribatlara yol açan, binlerce köyün boflalt›lmas›na ve yine milyonlarca insan›n yerinden-yur-
dundan ve dolay›s›yla üretimden kopar›larak flehirlerin varofllar›nda açl›k ve sefaletle karfl› karfl›ya kalmas›na
neden olan, ayr›ca k›rkbine yak›n insan›m›z›n yaflam›na mal olan çat›flmal› sürecin bir daha gündemimize
gelmemek üzere son bulmas› gerekmektedir. 

Ancak, sorunun bar›flç›l, demokratik yol ve yöntemlerle çözümüne yönelik çok ciddi çal›flmalar yürütmesi
gereken demokrasi güçleri ve sivil inisiyatifler rolünü gere¤ince oynayamam›fl oldu¤undan, Kürt sorununu
asayifl sorunu olarak gören anlay›fl k›r›lamam›fl; bar›fl ortam› hala tesis edilememifltir. Süreç içinde son örnek-
lerini ‹stanbul 1 May›s’›nda ve Van Newroz’unda yaflayarak gördü¤ümüz üzere; bütün demokratik hak arama
mücadeleleri terörize edilerek fliddetle bast›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r. 1 May›s’ta oldu¤u gibi emekçiler ve
demokrasi güçleri soka¤a her ç›kt›klar›nda güç kullanarak da¤›t›lmakta, özgürlük alanlar› alabildi¤ine k›s›tlan-
makta, insanlar›n ve kitlelerin taleplerini dile getirmelerinin önüne çok ciddi engeller ç›kar›lmaktad›r.
Demokratik bir hukuk devletinde yeri olmayan ve olmayacak uygulamalarla darbe dönemlerinin kabus dolu
günlerine geri dönüflün sinyalleri ortaya ç›km›flt›r. Susurlu¤un fiemdinli’de aç›¤a ç›kan yüzü, Ergenekonda
tekrar ortaya ç›kan karanl›k ve karmafl›k iliflkiler a¤› hala ne kadar büyük bir tehdit alt›nda oldu¤umuzu gözler
önüne sermifltir.   

Çat›flman›n yaratt›¤› ranttan beslenen bu kirli çevreler, halklar› birbirine düflmanlaflt›rmaya, halklar aras›nda
kin ve nefret tohumlar› ekerek çat›flmay› halklar aras›na yaymaya ve bu yöntemle kirli amaçlar›na ulaflmaya
çal›flmaktad›rlar. Bunu yaparken de ulusalc›l›k makyaj›yla demokrat çevreleri oyunlar›na alet etmeye çal›flmak-
tad›rlar. Y›llar süren çat›flmal› ortama ra¤men düflmanlaflmayan halklar karfl› karfl›ya getirilmektedir. Son
örne¤i Sakarya’da yaflanan ve süreç içinde onlarcas›na tan›kl›k etti¤imiz toplumsal linç giriflimleri, oynanan
oyunun ne denli tehlikeli boyutlara ulaflt›¤›n› gözler önüne sermektedir.                          

Kahramanmarafl’ta, Çorum’da katliam gerçeklefltiren, Mad›mak’ta insanlar› diri diri yakan anlay›fllar, geçmiflte
devrimci yurtsever gençleri ve bu kesimleri hedef alan çeteler, bu gün halklar› birbirine düflmanlaflt›rmaya
çal›flmaktad›rlar. Böylesi bir süreçte Türkiye halklar› eflit, özgür ve beraberce yaflamaya her zamankinden daha
fazla ihtiyaç duymaktad›rlar.   

Bizler Kürt sorununun halklar›n kardeflli¤ini esas alan ve kendi kimlikleriyle bir arada yaflamas›n› anayasal
güvence alt›na alan bir dönüflümle çözümünden yanay›z. Bizler Kürt Sorununun çözümünün s›n›r aflan toprak-
larda aranmas›n› yanl›fl buluyoruz. ABD’nin Irak’› iflgal etmesine nas›l karfl›ysak ayn› hassasiyetle Türkiye’nin
de Irak topraklar›na geçerek kara ve hava harekatlar› yapmas›na karfl›y›z. Dolay›s›yla önümüze koymam›z
gereken en önemli görev, Kürt Sorununun demokratik bar›flç›l yöntemlerle çözümünü mümkün k›lacak poli-
tikalar›n hayata geçirilmesini sa¤layacak bir ortam›n ve düflünce sistemati¤inin yarat›lmas›na katk› sunmak
olmal›d›r. Bu çerçevede, Kürt sorununun çözümü için;

• Savafl›n dilini reddederek, bar›fl›n dilinin gelifltirilmesine katk› yapacak; kimlik, kültür ve inançlar›yla
bütün farkl›l›klar› zenginlik olarak gören bir perspektifin hayat bulaca¤›

• Tüm dillerin, kültürlerin, inançlar›n ve renklerin kendini özgürce ifadesinden yana

• Kürtçenin ve di¤er etnik dillerin anadil olarak e¤itim kurumlar›nda ve yaflam›n di¤er alanlar›nda
kullan›labilece¤i, buna dair bütün yasaklar›n ortadan kald›r›ld›¤›

• Kürtlerin ve di¤er etnisitelerin kimliklerinin tan›nd›¤›n›n anayasal güvence ile garanti al›na al›nd›¤›

• Hiçbir etnik kimli¤in bir di¤erine üstünlük ve bask› arac› olarak kullan›lmad›¤›

• Kültürel ve insani de¤erlerimize sald›r›n›n olmad›¤›

• Demokratik yaflam›n eksiksiz bir biçimde tesis edildi¤i
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Bir Türkiye yaratman›n mücadelesini hep birlikte yürütmemiz gerekmektedir.

Sonuç olarak;

Yaflanan bütün bu olumsuzluklara ra¤men hala bir flans vard›r; o flans›n ad› da “BARIfi”t›r. Toplumsal bar›fl›n
tesisi en acil ihtiyaçt›r ve mümkündür. Bu çerçevede gelifltirilen Bar›fl Projelerine en üst düzeyde destek ver-
mek TMMOB’nin demokratl›¤›n›n gere¤idir. 

Bu ba¤lamda TMMOB;

fiiddetin yöntem d›fl›na ç›kar›larak demokratik tart›flma, hoflgörü ve diyalo¤un esas al›nd›¤› bir sürecin
bafllat›lmas›na olan ihtiyac› vurgulayan; silah ve fliddetin yöntem d›fl›na ç›kar›lmas›n›, operasyonlar›n durdurul-
mas›n› isteyen bir yaklafl›m› kendi cephesinden net bir dille ortaya koymal›d›r.

Herkesi ve her kesimi acil duyarl›l›k göstererek süreci demokratik zemine çekmek için çaba içerisinde olmaya
davet etmelidir. Demokratik-özgürlükçü bir zeminin yarat›lmas› için azami çaba göstermelidir.

Dünyan›n birçok yerinde yaflanan benzer sorunlar›n çözümündeki yöntem diyalog ve demokratik aç›l›mlar
olmaktad›r. Ülkemizde de sorunun bu temelde ele al›nmas› gerekmektedir.

Ülkemizin çok kültürlü ve çok kimlikli yap›s› dikkate al›narak; sorunun demokratik bir flekilde, kimliklerin ve
kültürlerin reddedilmedi¤i, bütün kesimlerin demokratik siyasal kat›l›m›n› sa¤layacak yasal düzenlemelerin
acilen yap›lmas›na ihtiyaç vard›r.

Demokratik kat›l›m› sa¤layacak siyasi genel bir af, toplumsal bar›fla hizmet edecektir.

“Baflka Bir Türkiye Mümkün” diyerek, ayd›nl›k yar›nlar için bugün, toplumun her kesimini bar›flç›l bir ülke ve
dünya özlemi etraf›nda bir araya gelmeye, yaflad›¤›m›z sorunlar› önce insan yaklafl›m›yla, demokrasiyi gelifltir-
erek elbirli¤i ile çözmeye ça¤›r›yoruz. TMMOB’yi de daha aktif sorumluluk üstlenmeye ça¤›r›yoruz.  

Ça¤dafl, demokratik ve özgür bir toplumsal yap›y› oluflturman›n yolu Kürt Sorununun demokratik ve bar›flç›l
çözümünden geçmektedir. Bu sa¤lanabilirse evrensel bar›fl ve kardefllik duygular›n›n geliflmesine; farkl› kim-
liklerin bir arada yaflad›¤› zengin bir kültür mozai¤i olan ülkemizin geliflimine katk› sa¤lam›fl olaca¤›z.

TMMOB’nin 1998 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i Demokrasi Kurultay›nda ortaya ç›kard›¤› sonuçlar›n yaflamsallaflmas›
aç›s›ndan üstüne düflen sorumlulu¤un gere¤ini, bundan sonra da çok ciddi bir kararl›l›kla yerine getirmesini
sa¤lamak TMMOB’nin devrimci, demokrat, insanc›l ve toplumcu bak›fl aç›s›n›n gere¤idir. 

Savafl›n de¤il bar›fl ve kardeflli¤in dilinin hakim oldu¤u, kendi insan›yla bar›fl›k, emek ve emekçiden yana daha
güçlü bir ülke için bütün mühendis, mimar ve flehir planc›lar›n daha fazla sorumluluk almas› daha güzel
yar›nlar›n teminat› olacakt›r.

YAfiASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜ⁄Ü

YAfiASIN HALKLARIN KARDEfiL‹⁄‹

YURTSEVER-DEMOKRAT MÜHEND‹S, M‹MAR, fiEH‹R PLANCISI TMMOB DELEGASYONU 

(*) TMMOB 40. Ola¤an Genel Kurul Delegeleriyle Paylafl›lm›flt›r.




