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GELECEĞİMİZİN AYDINLIK 
OLACAĞINA İNANMAK 
İSTİYORUZ

BAŞYAZI

AKP 12 Haziran seçimleri sonucu 
güçlenerek tekrar iktidar olmuştur. Seçim 

sistemimizdeki adaletsizliğe rağmen, 
milletvekili seçilmişlerin bir bölümüne 

çıkarılan engeller, ülkemizde gerilim 
düzeyini artırmıştır. 

Siyasal iktidar, seçimlerden önce 6 Nisan 2011 
tarihinde TBMM‘den aldığı Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) çıkarma yetkisine dayanarak, 8 
Haziran 2011 tarihinde 11 adet KHK yayımlamıştır. 
Bunlardan 636 sayılı Çevre, Orman ve Şehircilik 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname’yle şekillendirilen yeni 
bakanlık; 4 Temmuz 2011 tarihinde çıkartılan 644 
sayılı KHK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 645 
sayılı KHK ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı şeklinde 
ikiye bölünmüştür. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
görevlerine ilişkin düzenleme ile TMMOB ile bağlı 
meslek odaları iktidara bağımlı ve yetkisiz hale 
getirilmek istenmektedir. Bilimin ve aklın gerekleri 
doğrultusunda, piyasacı ve adaletsiz projelere, 
politikalara karşı çıktığı için kararnamelerle, hukuk 
dışı yaptırımlarla etkisizleştirilmeye ve dikensiz gül 
bahçesi yaratılmaya çalışılmaktadır. Emekten ve 
halktan yana olan mühendis, mimar, şehir plancıları 
ve onların örgütlülüğü, meslek alanlarımızı yeniden 
yapılandırmaya yönelik olumsuz düzenlemeleri 
hiçbir şekilde kabul etmeyecektir. 

Dünya Ticaret Örgütü içerisinde sürdürülen, 
ülkemizin de taraf olduğu, Hizmet Sektörü Ticaret 
Anlaşması (GATS) gereği, toplumun  haberdar 
olmadığı ve adil olmayan oranlarda taahhüt edilen 
“serbestleşme” düzenlemeleri geleceğimizi ipotek 
altına almaktadır. Liberalleşme-yapısal dönüşüm 
adı altında, ulus ötesi şirketlerin ve işbirlikçilerinin 
engel olarak gördükleri her alan, kurum tasfiye 
edilmektedir. Rant paylaşımının temel ayağı 
özelleştirme ile su kaynakları başta olmak üzere 
yeraltı ve yerüstü zenginliklerimiz piyasalaştırılarak 
vahşi kapitalizmin insafına bırakılmaktadır. 

Hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrımı ilkesi yok 
sayılarak, yasama yetkisini yürütmeye devreden 
düzenlemelerin, doğal ve toplumsal yaşam 
kaynaklarımızda yaratacağı tahribat büyük olacaktır.

İLERİ DEMOKRASİ, HUKUK
“İleri Demokrasi” söyleminde bulunan AKP sadece 
kendisi için demokrasi ve hukuk istemektedir. 
Eleştiren, muhalefet eden, kendinden olmayan 
hiçbir kimse ve kurum için demokrasi ve hukuk 
işlememektedir. Birçok milletvekili, gazeteci, 
akademisyen, aydın, sanatçı, asker, emekçi ve öğrenci 
cezaevindedir. İçlerinde üç yıldır suçsuzluğunu 
ispatlayamayan şüpheliler(!), bir yıldan fazla 
hükümsüz tutuklu olan “Parasız eğitim istiyoruz 
alacağız” pankartı açan öğrenciler de bulunmaktadır. 
Hopa’da emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun 
ölümü ile sonuçlanan olayları protesto etmek için  
basın açıklamalarına katılanlar gözaltına alınarak 
korku yaratılmaktadır. Dilovası'ndaki kanser tehditini 
kamuoyuna aktaran Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'na 
dava açılmakta, halk sağlığını tehdit eden faaliyetlere 
karşı, gösterilen meşru tepkiler engellenmeye 
çalışılmaktadır.

Anayasamızın 56.maddesi, "Herkes, sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi 
geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre 
kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların 
ödevidir", 168.maddesi ise "Tabii servetler ve 
kaynaklar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 
Bunların aranması ve işletilmesi hakkı devlete 
aittir" demektedir. Madenlerimizi kamu yararına 
üretmek ve aynı zamanda çevreyi korumak kamusal 
bir sorumluluktur. Eti Gümüş A.Ş.'nin Kütahya'da 
bulunan maden işletmesindeki atık depolama 
barajının 07.05.2011 tarihinde kısmen yıkılması 
üzerine; kamuoyunu bilgilendirdiği, halka haklarını, 
kamu kurumlarına sorumluluklarını anımsattığı 
için, Çevre Mühendisleri Odasına, tazminat davası 
açılabilmektedir. 

Ülkemizin su kaynakları da enerji üretmek 
bahanesiyle yağmalanmaktadır. Akarsularımız 
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HES projeleri ile özelleştirilmekte, kullanım hakkı 
şirketlere devredilmektedir. Eski Çevre ve Orman 
Bakanlığı tarafından Taşköprü HES Projesi için 
verilen "ÇED gerekli değildir" kararını iptal eden 
Rize İdare Mahkemesi üyeleri, HSYK atamasıyla 
değiştirilmektedir. Benzer gelişmeler yargı 
bağımsızlığı konusunda, toplumda endişeleri 
artırmaktadır.

ŞEFFAFLIK
OECD’nin “Bir Bakışta Devlet” raporunda; Ülkemizde 
kamu istihdamının, OECD ortalaması olan yüzde 
15’in gerisinde, yüzde 11, genel kamu harcamalarının 
GSYİH’nin yüzde 40’ından düşük olduğu 
belirtilmektedir. Ayrıca 2008 yılında GSYİH’ nın yüzde 
9’u ihaleler için harcandığından, kamu ihalelerinde 
daha fazla şeffaflık önerilmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Elektrik 
Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ihalelerindeki yolsuzlukları,  
basında yer alan haberlerden öğrenmekteyiz. 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (YDK) 2009 
yılı raporunda, ihalelerdeki usulsüzlüklere dikkat 
çekilmektedir. EÜAŞ ihalelerindeki yolsuzluk boyutu 
ve bağlantıları kamuoyuna açıklanmalıdır.

EKONOMİ, BÜYÜME, İSDİHDAM
Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre, 2011 yılı ilk 
üç ayında yüzde 11 büyüme oranı ile dünyanın en 
hızlı büyüyen ekonomisi olduğumuz söylenirken, 
aynı dönemde işsizliğin azalmadığı görülmektedir. 
2011 yılının birinci çeyreğinde çok yüksek cari açık, 
ilk beş ayda 40 milyar doları aşan dış ticaret açığı söz 
konusudur.

Kişi başına düşen milli gelir onbin doları geçiyor 
gözükse de, gelir dağılımında eşitsizlik, adaletsizlik 
ve buna bağlı yoksulluk had safhadadır. Türkiye’nin 
en zengin 100 kişisinin toplam serveti, toplam milli 
gelirinin yaklaşık 7’de 1’ine, 104 milyara yükselmiştir. 

Çalışan nüfusun yarıdan fazlası enformel sektörde ve 
sosyal güvenceden yoksun istihdam edilmektedir. 
Bu koşullarda işsizliğin istikrarlı bir şekilde azaltılması 
mümkün değildir. "Ulusal İstihdam Stratejisi" 
belgesinde öngörülen bazı düzenlemeler torba 
yasa ile yapılmıştı. Buna  göre; kıdem tazminatı için 
bir fon oluşturularak, her yıl için bir brüt maaştan, 
20 yıl için altı maaşa indirilmesi, fona geçici olarak 
İşsizlik Sigortası Fonu'ndan kaynak aktarılması, 
bölgesel asgari ücret uygulaması, esnek çalışma, 
yarı zamanlı, uzaktan çalışma biçimlerinin hayata 
geçirilmesi, 25 yaş altındakiler için dört ay deneme 
süresi uygulanması, işsizlik ödeneğinden yararlanma 
şartlarının değiştirilerek ve ödenecek miktarın, son 
12 aydaki prime esas kazanç üzerinden uygulanması, 

ayrıca 25 yaş altı için bütün bu şartların yüzde 50 
indirimli uygulanması, ulusal meslek standartlarının 
2012 sonuna kadar belirlenmesi, mesleki eğitim-
öğretim kurumlarının akreditasyon sistemine 
geçmesi hedeflenmektedir. Hedeflerin birçoğu 61. 
AKP Hükümeti programında yer almaktadır.

İşsizlik Sigorta Fonu ve özelleştirme gelirleri yıllardır 
amaç dışı kullanılmakta ve bütçeye yama yapılarak 
gerçek sahiplerine aktarılmamaktadır. İşsizlik 
Fonunun 2010 sonunda gelirleri 60 milyar TL'yi 
bulmuştur. Fonun amacına göre harcanan kısmı 
2002’den bu yana yaklaşık 4 milyar TL tutarındadır. 
Son üç yılda fondan 10 milyar TL amaç dışı 
kullanılarak bütçeye aktarılmıştır. Kalan 46 milyar TL 
amacına uygun, mühendis mimar ve şehir plancıları 
da dahil olmak üzere işsizliğin pençesinde olanlara 
ödenmelidir. 

YETKİN MÜHENDİSLİK
Meslek alanlarımız önemsizleştirilmekte ve 
kimliksizleştirilmekte; bunun sonucu olarak 
mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları işsiz 
kalmakta, ağır çalışma koşulları ile karşı karşıya 
kalmaktadır. Diplomalarında unvan yazmayan yeni 
mezunları farklı bir gelecek beklemektedir. “Yetkin 
Mühendislik Belgesi” veren ABD’deki NCEES benzeri 
sınav yapma yetkisi ilk aşamada İTÜ’ye verilmiştir. 
İmza yetkili yetkin mühendislik sınavı uygulaması 
ve sonuçlarının bedelinin ne olacağı tartışılmalı, iyi 
izlenmeli, meslek alanlarımıza getirilmek istenen 
kısıtlar ve ticarileşme engellenmelidir.

NÜKLEER SANTRAL MACERASI ve 
ÖZELLEŞTİRMELER
Hükümet nükleer güç santral macerasındaki 
ısrarını sürdürmektedir. Japonya Fukuşima nükleer  
felaketi ardından, birçok ülke nükleer güç santral 
politikalarını gözden geçirmekte ve nükleerden 
uzaklaşma adımlarını atmaktadır. İtalya referandumla 
nükleere hayır kararı vermiştir. Elektrik enerjisinin 
yüzde 23’ünü nükleer güç santrallarından karşılayan 
Almanya, 6 santralı bu yıl, kalanları da 2022 yılına 
kadar kapatma kararı almıştır. Fukuşima felaketinin 
başından bu yana nükleer sektörünü korumak 
için her türlü çabayı sürdüren Japonya Başbakanı, 
geri adım atmak zorunda kalmış, Japonya’nın süre 
giden krizden ders çıkarması ve nükleer enerjiden 
vazgeçmesi gerektiğini söylemiştir.

Ülkemizin mühendis, mimar ve şehir plancılarıyla 
bütün emekçilerin yarattığı sanayi tesislerinin çoğu 
özelleştirilerek, yandaş sermayenin kâr aracı haline 
getirilmiş ve uluslararası tekellere peşkeş çekilmiştir. 

Elektrik dağıtım özelleştirmelerinde; içinde 
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Barış içinde ve kardeşçe bir arada yaşama 
isteminde olan insanımız için ölümden, acıdan 
ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyen 
gerilim ve çatışma ortamı bugünlerde giderek 
tırmandırılıyor. Türkiye bir kez daha savaş/barış 
ikilemine sıkıştırılıyor.

Bu ülkede sıkılan her kurşun, atılan her bomba, 
patlayan her mayın, gerçekleşen her türlü silahlı 
çatışma ülkemizde barış içinde bir arada yaşama 
umudunu yok ediyor, silahların konuştuğu yerde 
barışın sesi duyulmuyor. 

On yıllardır süren çatışma ortamında gençlerimiz 
ölüyor, anaların yürekleri dağlanıyor. Önceki 
gün Diyarbakır Silvan‘da yaşananlar bir kez daha 
barış umudunu dinamitlemiştir. Artık gençlerin 
ölümüne kimsenin tahammülü kalmamıştır. Ölen 
canların ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz.

Zaten gergin bir zeminde bulunan Kürt 
sorununda, sorunun ele alınış biçimindeki 
yanlışlıklar, seçilmişlerin temsiliyetinin 
engellenmesi, karşılıklı yapılan gergin 
açıklamalar ve susmayan silahlarla çözümden 
uzaklaşılıyor. Bu gidiş çok tehlikelidir. 
Toplumumuz, ikiye bölünmenin eşiğindedir. 
Türkiye‘yi bir iç savaşa sürükleyebilecek, Türk-
Kürt kardeşliğini temelden sarsabilecek bir 
yarılmaya yol açacak özelliğe sahiptir. 

Hepimiz toplumun kamplaştırılmasına 
prim vermeyerek bir arada kardeşçe yaşamı 
savunmak, silahların susmasını istemek ve 
sağduyulu demokratik yaklaşımları egemen 
kılmak sorumluluğuyla karşı karşıyayız. 

Biz, ülkemizin ve insanımızın gereksindiği 
kardeşlik ortamının ancak demokrasi ortamında 
sağlanabileceğine inanarak, şiddet ortamından 
medet umanları bir kez daha uyarıyoruz.

Başta parlamento ve Hükümet olmak üzere 
siyasal partileri, toplumsal kurumları, tüm 
emek ve meslek örgütlerini, sorunlarımızın 
çözümü yönünde barışı esas alan tüm güçleri 
ve demokratik bir Türkiye özlemi taşıyan herkesi 
barışı egemen kılmak için çaba göstermeye, katkı 
sağlamaya çağırıyoruz.

Tarihin bir kez daha tekrarlanmasına, 
şiddetin ve silahların bir kez daha hayatımıza 
egemen olmasına izin vermemek hepimizin 
sorumluluğudur. 

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(DİSK)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB)

Türk Tabipleri Birliği 
(TTB)

ÇAĞRIMIZ İNSANDAN YANA OLAN HERKESE!

İstanbul’un da bulunduğu kimi bölgelerde ihaleyi 
kazanan firmalara devir gerçekleştirilememiştir. 
Özelleştirme İdaresi ek süre vererek süreci Ağustos 
2011 sonuna kadar uzatmıştır. Bu durum özelleştirme 
gerçeğinin iç yüzünü bir kere gözler önüne 
sermektedir. Yaşamsal olduğu kadar stratejik de olan 
elektrik dağıtım işine talip şirketlerin, bu maceraya 
esas olarak yurtdışı finans kuruluşlarından alacakları 
kredilere ya da ortaklara güvenerek girdikleri açığa 
çıkmaktadır. Özelleştirme sürecinin, Odamızın her 
zaman söylediği gibi, kamusal değerlerin aslında bir 
yabancılaştırma, uluslararası sermayeye pazarlanması 
süreci olduğunu da bir kere daha gözler önüne 
sermektedir. 

Ülkemizin sularını, madenlerini, ormanlarını, 
topraklarını, yollarını, bütün yer üstü ve yer altı 
kaynaklarını pazarlayarak, bütün varlıklarımızı 
ve zenginliklerimizi metaya çevirerek yaptığı 
uygulamalarla, geleceğimizi ipotek altına alan siyasi 
iktidar, tarih önünde sorumlu olacaktır.

KOMŞULARIMIZ
NATO, BM, AB, Arap Birliği, Afrika Birliği temsilcileri 
ile ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, BAE, 
Ürdün, Fas, Katar ve Türkiye temsilcilerinin katılımıyla 
İstanbul’da yapılan“Libya Temas Grubu” toplantısında 
alınan kararların meşru olmadığına inanmaktayız.  
Libya’ya NATO müdahalesi ve Suriye'de yaşanan 
gelişmeler, Ortadoğu'nun yeniden şekillendirilmesi, 
emperyalist planların hayata geçirilmesi girişimidir. 
Ülkemiz bu planlar içerisinde yer almamalı ve her 
türlü askeri, mali vb. ilişkilere son verilmelidir.

Saygılarımızla. 

Erhan Karaçay
37. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı

erhan.karacay@emo.org.tr


