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İlk kez AB üyesi olmayan bir ülkenin ev sahipliği yaptığı Avrupa Sosyal Forumu (ASF), Temmuz 
ayı başında İstanbul’da düzenlendi.  Avrupa ve dünyadaki toplumsal hareketliliğin durumunu ve 
geleceğini tartışmak açısından önem taşıyan Forum, özellikle küresel adalet hareketi adı altında 
birleşen ve “başka bir dünya mümkün” sloganını kullanan farklı hareketlerin bir araya gelişini 
simgeliyor. 

6. Avrupa Sosyal Forumu, 1-4 Temmuz günlerinde İstanbul’da, İTÜ Maçka ve Gümüşsuyu kampus-
larında gerçekleştirildi.

Avrupalı hareketlerin ve akvitistlerin en büyük buluşma alanı olan ASF ilk kez AB üyesi olmayan bir 
ülkede topladı.

İlk kez 2001’de Porto Alegre’de Dünya Sosyal Forumu adıyla toplanan platform, zamanla farklı böl-
gelerde kendi alt-forumlarını üretti. 

Dünya Ticaret Örgütü’nün ekonomik zirvelerine alternatif olarak hayata geçirilen bu proje, hare-
ketlerin yeni ittifaklar ve dayanışma ilişkileri kurmak için mücadelelerini, pratiklerini, refl ekslerini 
ve gelecek projelerini paylaştıkları bir “açık alan” yarattı. 

Sosyal Forumların işleyişi, benzerlik ve tek bir doğru yerine farklılıklara, öz-yönetim etkinliklerine, 
işbirliğine ve hiyerarşi yerine “yataylığa” dayanan yeni bir politik kültüre dayanıyor. 

Yeni çağın ilk yarısında yeni bir eylem tarzı ola-
rak belirmeye başlayan, çeşitli mekanlarda hatta 
kitapçılarda bir araya gelip siyasal, sosyal olaylar 
ve bunlara karşı geliştirilecek stratejilerin konu-
şulduğu toplantılar “Sosyal Forum” olarak anıl-
maya başlandı. 

Sosyal Forumlar, DSF’nin ilk toplantısındaki il-
kelere bağlı olarak gelişti ve 2001’den bu yana, 
bölge ve ülke bazında toplandığı kadar daha 
yerel bazda bir araya gelme biçimlerine de isim 
vermeye başladı. 

Bu sürecin temelini atan Dünya Sosyal Forumu, 
2001, 2002, 2003 yıllarında Brezilya’nın Por-
to Alegre; 2004 yılında Hindistan’ın Mumbai 

“Başka bir avrupa mümkün” diyenler

İstanbul’da buluştu
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kentinde; 2005 yılında yeniden Porto Alegre’de; 2006’da çokmerkezli olarak, Karakas (Venezue-
la), Bamako (Mali) ve Karaçi  (Pakistan)  olmak üzere üç farklı şehirde; 2007’de Kenya’nın başkenti 
Nairobi’de; 2009’da ise Belem’de (Brezilya) düzenlendi. 

ASF’nin yarattığı en büyük etki, farklı hareketlerin deneyimlerini birbirlerine aktararak ortak öğren-
me sürecini geliştirmesi ve hareketlerin birbirleriyle eklemlenmesi oldu. Her ne kadar, Forumların 
sosyal yönünün ağır bastığı ve siyasi bir aktör olarak belirginleşemediğine dair eleştiriler yükselse 
de ASF’nin yaratığı bir araya gelme süreci göz ardı edilemez. DSF ilkeleri uyarınca, bağlayıcı ve 
diğerleri adına konuşan bir karar metni oluşturulamasa da, Forumların Final Asamblesinde ortaya 
çıkan ortak strateji metni, hareketlerin genel seyrini yansıtması açısından önem taşıyor.

Bu yılki Forum, ASF Türkiye’nin 80’e yakın bileşeninin ortak çabaları ile gerçekleşti. Bunun yanı sıra, 
tüm ASF’lerde olduğu gibi Avrupa Hazırlık Komitesi ile de ortak toplantılar yapıldı. Ana gündem-
lerini, “kriz, çevre, Filistin ve Kürt Sorunu” konularının oluşturduğu Forum’da ayrıca 13 ayrı başlıkta 
toplanan ana eksenlerde Avrupa’nın farklı ülkelerinden, çeşitli sendika, hareket, sivil toplum örgü-
tü temsilcilerinin katılımıyla, toplantılar, seminerler ve paneller gerçekleştirildi.

ASF’deki ana eksenlerden bazıları şöyle: “Bilginin, eğitimin ve kültürün demokratikleştirilmesi; al-
ternatifl erin oluşturulması”, “Avrupa ve Dünya: Tahakküm ve yeni sömürgeciliğe karşı dayanışma 
tabanlı işbirliği ve kalkınma”, “Küresel adalet hareketinin durumu ve geleceği”, “Ezilen ulusların ve 
azınlıkların haklarının savunulması”, “Kale Avrupası’na karşı: Göçmenler ve mülteciler için tüm hak-
lar”, “Ayrımcılığa karşı Eşitlik. Küresel krize karşı feminist alternatifl er”.  Forumun sloganı ise diğerle-
rinden ufak bir fark taşıyor: “Başka bir dünya gerekli”. 

TMMOB’nin birikimi ASF’ye anlam kattı 

TMMOB’nin düzenlediği toplam beş oturumda, ülkemizde yaşayan kent yoksullarının,  emek-
çilerin, çevre yağmalarıyla yaşam alanları ve geçim kaynakları gasp edilenlerin, en temel insan 
ihtiyacı olan temiz ve erişilebilir su hakkına el koyulanların, eğitim olanaklarından yoksun bı-
rakılanların ve sorumlusu olmadıkları krizin faturasını ödemek zorunda kalanların sorunları, 
mücadeleleri ve çözüm önerileri paylaşıldı.

Yürütücülüğünü TMMOB adına İMO’nun üstlendiği ve İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen 
“Su haktır, ticarileştirilemez” semineri Forum’daki en etkin ve etkileşimli oturumlardan biri 
oldu. Ayrıca İMO yönetici ve üyeleri, seminerlerdeki tartışmalara yoğun biçimde katılarak otu-
rumların amacına ulaşmasında önemli katkılar vermiş oldu.



TMH - 459-460 - 2010/1-228

“Yerel Yönetimler ve Kentleşme”

1-4 Temmuz 2010 tarihleri arasında düzen-
lenen ASF’de TMMOB’nin yürütücülüğünde-
ki ilk sempozyum olan “Yerel Yönetimler ve 
Kentleşme” oturumu, İTÜ Maçka Taşkışla’da 
yapıldı.  

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel 
Sekreteri Ertuğrul Candaş’ın oturum başka-
nı olduğu seminerde; Şehir Plancıları Odası 
Genel Sekreteri Ümit Özcan, HKMO İstan-
bul Şube Sekreteri Mehmet Uğur Girişken, 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Şehir 
Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Erbatur Çavuşoğlu ve Peyzaj Mimarla-
rı Odası’ndan Bora Bayrakçı birer konuşma 
yaptı.

Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Ümit Özcan, kentleşme konusunda çok tartışılan ve yerel 
yönetimler tarafından uygulandığı söylenen “katılım” konusunun bazı biçimsel düzenlemelerden 
öteye gitmediğini ancak gerçek katılımın siyasal alanda ve karar mekanizmalarına dahil olarak ger-
çekleşebileceğini belirtti. 

Özcan Türkiye’de siyasi iktidarın kimliği ile belediye yönetiminin kimliğinin uyuşmaması durumun-
da o bölgenin cezalandırıldığını ve bu durumun demokrasi açısından kabul edilemez olduğunu 
kaydetti. 

Yerel yönetimlerin, çarpık olsa da var olan yasalara uymak konusunda büyük eksiklikleri olduğunu 
ifade eden Özcan, “Şehir Plancıları Odası olarak 143 davamız sürüyor. Bu yerel yönetimlerin yaptık-
ları işin doğruluk ya da yanlışlığıyla ilgili değil, bizim beğenmediğimiz yasalara dahi aykırı uygula-
maların varlığı nedeniyle. Biz bilimsel kriterler, olması gerekenler, dünyada olanlar ve bu ülkenin 
hak ettikleri için değil, bizim hiç beğenmediğimiz 3194 sayılı kanunun gereklerinin dâhi yerine 
getirilmemesi nedeniyle bu kadar dava açmak zorunda kalıyoruz” diye konuştu. 

Harita Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şube Sekreteri Uğur Girişken de yaptığı konuşmada, 
uygulanan kentsel dönüşüm projelerinin toplum yararı yerine sermayenin gerekleri doğrultusun-
da yapıldığını söyledi. 

Büyük ölçekli imar rantları ve talanın öne çıktığı dönüşümlerin kent emekçilerini kent merkezle-
rinden çıkardığına ve kamusal alandan da dışladığına değinen Girişken, çok uluslu şirketlerle bağı 
olan bu operasyonların temel yürütücüsünün de yerel yöneticiler olduğunu belirtti. 

Özellikle TOKİ’nin kentsel sosyal donatı hizmetlerinden yoksun ve kentsel kimliği uyumsuz alan-
larda, dönüşüm projeleri gerçekleştirmeyi hedeflediğini kaydeden Girişken, İstanbul Ayazma, Su-
lukule, Maltepe ve Tozkoporan bölgelerindeki kentsel dönüşüm uygulamalarından da örnekler 
verdi. 

Yıkım ve rantsal dönüşüm politikaları karşısında ülkemizde gelişen kentsel hareketlerin nasıl bir 
mücadele yürüteceği ve katılımcılığının nasıl arttırılabileceği konusunun büyük önem taşıdığı-
nı ifade eden Girişken, “Yerel yönetimlerin ve benzer örgütlenmelerin kentlerimize biçtiği yeni 
mekânsal gelişim rolleri karşısında bizlerin, meslek odalarının, tüm kitle örgütlerinin ortak müca-
dele yürütmesi gerekiyor” dedi.  

Oturuma Şehir Plancıları Odası adına katılan Erbatur Çavuşoğlu da yerel yönetimlerin giderek birer 
işletmeye, kent sakinlerinide müşteriye dönüştüğünü söyledi. 

Çavuşoğlu, kent planlamasının siyasal bir süreç olduğunu ve Türkiye’nin ekonomisinin büyük ölçü-
de mekân üzerinden üretildiğini kaydetti. 

Türkiye’de kent rantlarını herhangi bir şekilde vergilendiren ya da bunlardan kamuya pay aktaran 
bir mekanizma olmadığını ve dolayısıyla mekânın, zenginliğin yeniden dağıtılmasındaki işlevinin 
büyük önem kazandığını dile getiren Çavuşoğlu rantı nedeniyle el konmak istenen kent toprağının 
bir mücadele alanı haline geldiğini ifade etti. 
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Çavuşoğlu, kent mücadelesinde meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, bireyler, politik gruplar, 
sivil inisiyatifler, mahalle örgütlenmeleri, üniversiteler ve medyanın rolü olduğunun altını çizdi. 

Türkiye’de demokrasi talebinden çok mülkiyet talebi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, özyönetim 
deneyimlerinin çoğaltılması ve sermaye tarafından çarpıtılarak kullanılan katılım, özyönetim gibi 
kavramlara sahip çıkılması gerektiğini kaydetti. 

Seminere, Peyzaj Mimarları Odası adına katılan Bora Bayrakçı, sosyal yardım ve sosyal güvenlik hiz-
metlerinin, dünya çapında yükselmekte olan sınıfsal mücadelelerin bir ürünü olduğunu belirterek 
başladığı konuşmasında uluslararası sermayeye kapılarını sonuna kadar açmış olan yerel yönetim-
lerin yalnızca daha fazla talan, yıkım ve yoksulluğa neden olduğunu söyledi. 

Ulusal kalkınma plancılığının, yerini sermayenin çıkarlarını her daim koruyacak stratejik planlama-
ya bıraktığını vurgulayan Bayrakçı, “Esnek üretimle birlikte esnek çalışma konuşları da devletin terk 
ettiği yerleri hızla doldurmaktadır. 2010’nun ilk yarısında, ülkemizde gündeme damgasını vuran 
Tekel direnişi, devletin üretim ve istihdamı terk etmesiyle oluşacak toplumsal direncin iyi bir örneği 
olmuştur. Yönetim sistemi ise, merkezden koparılıp piyasacı, yerelcilik esasları temelinde yönetsel, 
mali federelist bir örgütlenme getirmiştir” diye konuştu.

Sunumların ardından geçilen soru cevap bölümünde de kentsel dönüşüm mağdurlarının direniş-
lerine değinilirken TMMOB’nin yerel demokrasi ve kazanımlar konusundaki mücadelesinden söz 
edildi. 

“Küresel Enerji Savaşları”

TMMOB’nin düzenlediği bir diğer semi-
ner de Elektrik Mühendisleri Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş ve 
Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Murat Taşdemir’in yer aldığı 
“Küresel Enerji Savaşları” konulu oturum 
oldu. 

İlk konuşmayı yapan Cengiz Göltaş, 21. 
Yüzyılın enerjide bir geçiş yüzyılı oldu-
ğunu belirterek çevreye daha az zararlı 
kaynakların ön plana çıktığını belirtti. 

Dünya nüfusunun yüzde 20’sinin toplam 
enerjinin yüzde 60’ını kullandığına dik-
kat çeken Göltaş, gelişmekte olan ülke-
lerdeki yaklaşık 5 milyarlık nüfusun ise, 
enerjinin kalan yüzde 40’ıyla yetinmek zorunda olduğunu söyledi. 

Kapitalizmin kalkınma ideolojisi perspektifi içerisinde enerjiyi sürekli bir ihtiyaç olarak öngören 
ideolojisiyle hesaplaşmak gerektiğinin altını çizen Göltaş, sendikaların, demokratik kitle örgütleri-
nin, barış ve demokrasi yanlısı güçlerin enerji kullanımı konusundaki bu çılgınlığı birinci derecede 
sorgulamaktan sorumlu olduklarını belirtti. 

Dünyada toplam üretilen enerjinin yüzde 25’ini Amerika Birleşik Devletlerinin kullandığına dikkat 
çeken Göltaş, bugün Ortadoğu’da yaşananların bu gerçekten bağımsız düşünülemeyeceğini kay-
detti. 

Türkiye’nin bu politikalardaki merkezi konumuna da değinen Göltaş, “Enerji hatlarının geçiş 
güzergâhı olarak görülen Türkiye, hegemonik güçlerin çıkarları doğrultusunda oluşturulan pro-
jelerin merkezine yerleştirilmekte, jeopolitik ve stratejik konumuyla adeta savaşların ortasına itil-
mektedir” dedi. 

Göltaş, uluslararası sermayenin temel talebinin kârlı bulduğu alanlara yatırım yapmak olduğunu ve 
kullanılmayan kaynakların küresel pazara açılmasına çalışıldığını dile getirdi. 

Göltaş, şöyle konuştu:

“Temiz, yenilenebilir enerji kaynaklarının bir sosyal hak olarak toplumun bütün kesimlerine adil-
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ce dağıtıldığı, gezegenimizin kirletmeyen çözümlerin üretildiği, enerjinin çokuluslu şirketlerin kâr 
alanı olmaktan çıkarılıp kamusal bir hizmet anlayışıyla sanayiciye, turizmciye, tarım işletmecisine 
ve tüm yurttaşlara ulaştırıldığı bir enerji politikasını hem ülkemizde, hem dünyanın her yerinde 
savunulmalıyız.” 

Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Taşdemir de Türkiye’de uygulamaya ko-
nan bin 700 HES projesinin çevreye ve insanlara olan olumsuz etkilerinden bahsetti. 

Kişi başına düşen enerji tüketiminin Amerika’da yıllık ortalama 12 bin 322 kilovat/saat; AB ülkele-
rinde 6 bin kilovat/saat; Türkiye’de ise 2 bin 200 kilovat/saat olduğunu belirten Taşdemir,  kullanılan 
enerji kaynakları hakkında da bilgi verdi.

Taşdemir, dünya enerji ihtiyacının yüzde 34’ünün petrolden, yüzde 27’sinin kömürden, yüzde 
25’inin doğalgazdan, yüzde 6’sının barajlar ve regülatörlerden, yüzde 6’sının nükleerden olmak 
üzere yüzde 98’inin tükenen kaynaklardan ve yalnızca yüzde 2’sinin tükenmeyen kaynaklardan 
karşılandığını söyledi. 

Taşdemir, toplam enerji ihtiyacının 3’te 1’ini karşılayan petrolün biteceği iddiasının alternatif ener-
jiye olan ilgiyi artırdığını fakat diğer yandan da savaşların temel nedeninin petrol başta olmak üze-
re enerji kaynakları olduğunu belirtti. 

Taşdemir şöyle konuştu:

“Dünya ihtiyacını 110 sene karşılayacak doğalgaz var ve her geçen gün yeni bir kaynak bulunuyor. 
Hâlâ 250 sene yetecek kömür var. Demek ki biz, “kaynaklar tükeniyor diye alternatif enerjiyi önere-
lim” politikası yanlış çünkü kaynaklar tükenmiyor. Ayrıca BP’nin Meksika Körfezinde neden olduğu 
felakete hepimiz tanık olduk. Aynı zamanda 11 insan, platformdaki kazada öldü. Gördüğünüz gibi 
bu kaynaklar güvenilir değil.” 

Taşdemir, özellikle sanayide kullanılan enerji miktarını düşürmek ve enerjiyi bölgesel olarak üret-
mek gerektiğini dile getirdi. Taşdemir, atıklarından da biyogaz üretmenin hem sera gazı salınımla-
rını düşürdüğünü hem de enerji ihtiyacını karşıladığını kaydetti. 

Ülkemizde ve dünyada bir enerji savaşı olduğunu belirten Taşdemir, Türkiye’nin enerji alanında 
belirgin bir politikası olmadığı ve bu durumun uluslararası enerji tekellerinin yararına olduğuna 
da dikkat çekti. 

“Eğitimin Özelleştirilmesine Hayır”

 TMMOB’in düzenlediği 3. oturum olan “Eğitimin özelleştirilmesine hayır” başlıklı seminerde, eği-
timde uygulanan neo-liberal politikalar ve sonuçları ile bu politikalara karşı mücadele pratikleri ve 
fikirleri tartışıldı. 

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Tores Dinçöz’ün yönettiği seminere konuşmacı 
olarak, İnşaat Mühendisleri Odası adına 
Prof. Dr. Güngör Evren, Maden Mühen-
disleri Odası adına Burhan Erdem, Ma-
kina Mühendisleri Odası adına Tevfik 
Peker, Gıda Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Petek Ataman ve Peyzaj 
Mühendisleri Odası’ndan Ozan Yılmaz 
katıldı.

Oturuma İMO adına katılan Prof. Dr. Gün-
gör Evren, Cumhuriyetin kuruluşunda 
kendi yurttaşını oluşturmak üzere eği-
time özel önem verdiğini ve bunun da 
başarıya ulaştığını fakat bugün toplum-
da oluşan çalkantı ve bozulmanın politi-
kalarının değişimi ile açıklanabileceğini 
belirterek geleceğin aydınlık olmasının 
eğitimin sağlıklı biçimde geliştirebilme-
sine bağlı olduğunu söyledi. 
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Özelleştirmenin verimsiz çalışan kuru-
luşları verimli hale getireceği ve çağ-
daşlaştıracağı inancının boşa çıktığını 
kaydeden Evren, vakıf üniversiteleri ile 
yeni açılan ve kamuoyunda “tabela üni-
versitesi” olarak anılan üniversitelerin 
niteliksizliğine değindi. Evren, “Gelişmiş 
ülkelerde bir üniversite kurulacağı za-
man öncelikle öğretim kadrosunun nasıl 
oluşacağı üzerinde kafa yorulup belli bir 
planla bu öğretim kadrosu oluşturularak 
işe başlanır. Fakat vakıf üniversiteleri bunu yapmak yerine devlet üniversitelerinden öğretim üye-
lerini alarak yollarına devam ediyorlar” diye konuştu. 

Evren, öğrencilerin “müşteri” olarak algılandığı bir eğitim sisteminin oluştuğunu dile getirdi. Evren 
vakıf üniversiteleriyle ilgili şunları söyledi:

“Öğretim üyesini devlet üniversitelerinden alıyor ve o devlet üniversiteleri de çökme durumuna 
geliyor. Bunun yanında onlara devlet özel arsalar veriyor, özel alanlar veriyor. Emlak vergisi almı-
yor, devlet üniversitesinden emlak vergisi alıyor, bütçesinin yüzde 45’i kadar bu kurumlara devlet 
desteği yapılabilme imkânını getiriyor. Bilgi Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı ve kurucusu 
Latif Mutlu bile bakın bu duruma nasıl karşı çıkıyor: “Açıkçası kanun koyucu vakıf üniversitelerinin 
bütçelerine ve öğrenciden alacağı harçlara karışmıyor ve devlet yardımını da öngörmüyor. Anaya-
samız devlet yardımının sadece devlete ait yüksek öğretim kurumlarına öngördüğü, vakıflarca ku-
rulacak kurumları bu yardımın dışında tuttuğunu açıkça belirttiği halde sonradan Kanuna eklenen 
ek bir maddeyle vakıflarca kurulacak özel üniversitelere de devlet yardımı verilmesi Anayasaya rağ-
men verilmiştir. Vakıf üniversitelerine Kanunun koyduğu sınırlar aşılarak devlet yardımı yapılması 
haksızlık ve adaletsizlik yaratmaktadır. Ben söylemiyorum bunu, Bilgi Üniversitesi’nin Mütevelli He-
yeti Başkanı söylüyor.”

Prof. Dr. Evren, eğitimde önemli değişiklikler olduğunu, örneğin, mühendislik eğitiminde sosyal 
bilimlerle mutlaka diyaloga girilmesi gerektiğini söyledi. Evren, mühendislerin, kendilerinin de bir 
parçası oldukları toplumun çevreyle ve birbirleriyle ilişkisini düzenlediğini ve bu sebeple sosyal 
bilimlerle birlikte düşünmesinin gerektiğini belirtti. 

Özelleştirmelere sadece karşı olmanın yetmeyeceğinin altını çizen Evren, özelleştirmelerin her ge-
çen gün yayıldığını ve durdurulamadığını kaydetti. Özelleştirmelerin akla, mantığa, adalete, etik 
değerlere aykırı olan yönlerinin gündeme getirip düzeltilmesini sağlamanın da bir görev olduğu-
nu dile getirdi. 

Oturuma Makina Mühendisleri Odası adına katılan Tevfik Peker de eğitimde özelleştirmelerin orta-
öğretim düzeyinde başladığını belirterek 12 Eylül’den sonra üniversite düzeyinde vakıf girişimleri-
nin çoğaldığına dikkat çekti. 

Üniversiteye girebilmek için okullarda alınan eğitimin yeterli olmadığını ve öğrencinin aynı zaman-
da özel statülü eğitim veren bir başka kuruma gitmek zorunda kaldığını söyleyen Peker, “Bunların 
adı da dershane. Dershaneye gitmeyen hiçbir öğrencinin üniversiteye girme olasılığı yok Türkiye’de 
maalesef. Demek ki ortaöğrenim diye bir öğretim Türkiye’de yok, bunların yerini dershaneler alı-
yor” dedi. 

Mühendislik-mimarlık eğitimine de değinen Peker, TMMOB’nin; üyelerini yetiştiren eğitim kurum-
larının bileşeni ve denetleyicisi olması gerektiğini kaydetti. 

Peker, şöyle konuştu:

“Mühendis odaları aynı zamanda kendi mesleğinin eğitimini veren üniversiteleri de denetleme-
li. Birçok ülkede bu böyle. TMMOB üniversitelerdeki eğitimin denetleyicisi olmalı. Bu işlevi bizde 
YÖK denilen 12 Eylül faşizminin en önemli ürünlerinden bir tanesi yapmakta. YÖK aldığı mantıksız 
kararlarla ülkenin geleceğini sürekli karartan, akademik özerklik, bilimsel özerklik gibi üniversite 
özerkliklerinin tamamını ortadan kaldıran gerici bir kurum.”

Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Petek Ataman da, yeni kurulan üniversitelerdeki 
öğretim üyesi eksikliğinin önemli bir niteliksizleşmeye neden olduğunu ifade etti. Kamu üniver-
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sitelerinde ikinci öğretim programlarının öğretim üyesi eksikliği, öğrencilerin taşınamaması, gü-
venlik sorunu gibi nedenlerle gündüz saatlerinde eğitim verdiğini kaydeden Ataman, “Yine de bu 
eğitimden ekstra para alınması aslında bu sektörün ne kadar ticarileştiğinin küçük bir göstergesi-
dir” dedi. 

Ataman, üniversitelerdeki kontenjan artışı oranında devlet veya üniversite yurdu artışı olmayışının 
öğrencileri tarikat yurtlarında barınmaya mecbur etmek anlamına geldiğini dile getirdi. 

Oturuma Maden Mühendisleri Odası adına katılan Burhan Erdim, işçi sağlığı ve iş güvenliği konu-
sundaki son gelişmelere değinerek Türkiye’de bu alanın siyasi iktidar eliyle yok sayılmaya çalışıl-
dığını ve buna karşı başta TMMOB olmak üzere tüm kamuoyunun mücadele etmesi gerektiğini 
söyledi. 

Peyzaj Mimarları Odası adına konuşan Ozan Yılmaz da özelleştirmeler sonucu niteliği düşen eğiti-
min, piyasa mekanizması içerisinde insanların kendi değerini artırmak için kariyerizme hapsolma-
sına neden olduğunu ifade etti. Yılmaz, “Piyasa ideolojisi toplum üzerindeki etkisini gittikçe artırı-
yor diyebiliriz. İnsanların en temel ihtiyaçlarını bile, eğitim, sağlık, bunlar dediğim gibi bizim için 
eğitim ve sağlık kutsal değerlerdir, bunları bile piyasa mekanizması içerisinde birer rant aracı olarak 
görmeye başladı ve ne yazık ki bir meşruiyet de kazandılar” diye konuştu.

İMO Yönetim Kurulu Başkanı H. Serdar Harp da izleyici olarak katıldığı “Eğitimin Özelleştirilmesine 
Hayır” oturumunda sunumların ardından söz alarak Türkiye’deki eğitim sisteminin bütünü ve müf-
redatı ile TMMOB’nin özelleştirme karşıtı mücadeledeki önemi ve deneyimlerini anlattı. 

Harp’in yanı sıra İMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Nusret Suna ve İstanbul Şube 
Sekreteri Rezan Bulut da izleyiciler arasındaydı. 

“Su Haktır, Ticarileştirilemez”

Yürütücülüğünü TMMOB adına İMO İs-
tanbul Şubesinin üstlendiği “Su Haktır, 
Ticarileştirilemez” seminerinin oturum 
başkanlığını İnşaat Mühendisleri Odası 
Danışma Kurulu Üyesi Murat Gökdemir 
yaptı. Seminerde; Ziraat Mühendisle-
ri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet 
Atalık, Gıda Mühendisleri Odası Mar-
mara Bölge Şube Yönetim Kurulu Üyesi 
Murat Aydın, Çevre Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Taşdemir, 
Peyzaj Mimarları Odası Genel Sekreteri 
Redife Kolçak ve Su Politik Üyesi Prof. Dr. 

Beyza Üstün konuşmacı olarak yer aldı. 

Oturumdaki ilk sunumu yapan Murat Gökdemir konuşmasına dünya üzerindeki suların yalnızca 
binde 4’ünün kolayca ulaşılabilecek ve kullanılabilecek durumda olduğu ve günümüzde 1,2 milyar 
insanin temiz içme suyundan yoksunken 2,9 milyar insanın da sağlık koşullarına uygun suya erişe-
mediğini anlatarak başladı.

Dünyada kullanılan suyun yüzde 85’ini nüfusun yüzde 12’sinin tükettiğinden bahseden Gökdemir, 
Türkiye’yle ilgili de şu bilgileri verdi:

“Türkiye’de ortalama yağış miktarı 643 milimetre olup dünya ortalaması olan 1 000 milimetreden 
düşük yağış almaktadır. Türkiye’de ekonomik ve sosyal şartlar göz önüne alındığında su potansiyeli 
112 milyar metreküp, bu potansiyele göre kişi başına su miktarı 30 metreküptür; bu da su kısıtı 
yaşayan bir ülke olduğumuzu göstermektedir.” 

Fırat-Dicle havzasının Türkiye’nin su potansiyelinin yüzde 28,5’ini oluşturduğunu kaydeden Gök-
demir, sınır aşan suların Türkiye açısından sorun çıkarma riski taşıdığını söyledi. 

Suyun meta olarak tanımlanması halinde suyun özelleştirilmesinin meşruiyetinin sağlanacağını 
belirten Murat Gökdemir, suyun özelleştirilmesinin küresel düzeydeki kurumsallaşması ve süreç-
lerini anlattı. 
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Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası örgütlerin suyun özelleş-
tirilmesine öncülük ettiğini kaydeden Gökdemir, Bileşmiş Milletler altında faaliyet yürüten Dünya 
Su Konseyinin Dünya Su Forumu adıyla toplantılar düzenlediğini ve konunun uluslararası serma-
yenin sömürgecilik anlayışıyla tartışıldığını söyledi. 

Dünyada suyun özelleştirilmesi örneklerinden bahseden 
Gökdemir, şu bilgileri aktardı:

“Sudaki özelleştirmelerin ardından Kanada’da gıdadan 20 kişi 
ölmüş, Sydney Avustralya’da su kirliliği artmış, Filipinler’de su 
fiyatı yüzde 400 artmış, Güney Afrika kolera salgını çıkmış ve 
su fiyatı yüzde 400 artmış, Bolivya’da su fiyatı yüzde 306 art-
mış, sonucunda isyan çıkmış, öldürülenler ve tutuklananlar 
olmuş, Gana’da su fiyatları yüzde 95 artmış, İngiltere’de di-
zanteri yüzde 600, yüzde fiyatı yüzde 450 artmış, Fransa’da su 
fiyatı yüzde 150 artmıştır. 

Bu politikalara karşı çıkmak ve tüm topluma, hatta tüm can-
lılara ait olan suyun korunması ve yönetilmesi için bazı uygu-
lamaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Su kaynakları yö-
netim yapısını çok parçalı olmaktan çıkararak, daha kapsamlı, 
bütünsel ve kurumsal olarak yapılandırarak, kamu yararı gö-
zeterek yeniden düzenlemek ve yapılacak bu düzenlemede 
ülkenin gereksinimi için duyulan kalkınma stratejilerini belir-
leyerek kendi koşul ve olanaklarına uygun bir su yönetimi modelini ortaya çıkarmak gerekmekte-
dir. Diğer yandan bu model suyun ekonomik bir mal değil, toplumsal ve yaşamsal bir doğal varlık 
olduğu gözetilerek olduğu dikkate alınarak geliştirilmelidir. 

Sonuç olarak katılımcılık ilkesi su ile ilgili kurumsal yapılarda ve işleyişinde esas alınmalıdır. Tüm 
isteğimiz tüm canlıların sağlıklı ve güvenli suya erişme hakkına sahip olmasıdır.” 

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık da HES’lerin yapımından ve çevreye 
olan zararlarından bahsetti. 

Akarsuların taşıdığı verimli toprağın baraj diplerinde biriktiğini ve verimli ova ve delta oluşumları-
nın aksayarak çevredeki canlı yaşamına olumsuz etkilerinin günden güne arttığını söyleyen Atalık, 
tuzlu deniz sularının suyu azalan dere yataklarını doldurup yer altı sularına karışmaya başlamasıyla 
birlikte tarımının da büyük zarar göreceğini kaydetti. 

Atalık, hayvancılık yapılan bölgelerde de, suyun kullanım hakkı şirketlere verildiğinden ve akarsu-
lar boru içine alındığından geçim kaynaklarının azaldığına ve halkın büyük mağduriyetler yaşadı-
ğına değindi. 

Bütün bunların olduğu yerlerde halkın tepkisinin de yükseldiğini ve çiftçilerin artık derelerinin ba-
şında nöbet tutar hale geldiğini söyleyen Atalık, şehirde, kentte, kırsal alanda, tarlada, sulamada 
her tür özelleştirmelere, ticarileştirmelere karşı yoğun faaliyetlerin sürdüğünü ve yakın zamanda 
ortaklaştırılması için girişimlerin olacağını belirtti. 

“Su Haktır, Ticarileştirilemez” oturumunda TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Marmara Bölge Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aydın da suların ambalajlanması konusunda bir sunum yaptı. 

Suyun özelleştirilmesiyle birlikte özellikle içme suyunun ambalajlanması için kullanılan petlerin 
hem ekonomik olarak büyük maliyetler getirdiğini hem de çevreye çok önemli zararlar verdiğini 
kaydeden Aydın, Coca Cola, Pepsi, Danone, Nestle gibi küresel şirketlerin pazar paylarını artırmak 
için kullandıkları reklamlarla da talep artışı yaratmaya çalıştıklarını söyledi. 

Suların ambalajlandığı plastik şişelerin yüzde 86’sının yeniden kazanılmadan çöpe atıldığını dile 
getiren Aydın, şişelerin doğada tamamen yok olması için 1000 yıla yakın bir süre gerektiğine dikkat 
çekerek bu durumun doğaya verdiği zararın tahmin edilemez boyutta olduğunun altını çizdi. 

Ülkeden ülkeye yılda 22 milyon tona yakın şişelenmiş sıvının taşındığını ifade eden Aydın, yılda 1,5 
milyon varil petrolün bu iş için kullanıldığı bilgisini verdi. 

Bütün bunların devasa bir pazar yarattığını söyleyen Aydın, bu pazarın daha da büyüyeceği öngö-
rüsüyle küresel şirketlerin su işine girmeye başladığını ve dolayısıyla suların özelleştirilmesine karşı 
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küresel bir mücadele anlayışı yürütülmesi gerektiğini söyledi. 

Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Taşdemir de suyun bir mal değil hak ol-
duğunu söyleyerek bu nedenle suyun ticari bir meta haline getirilemeyeceğini belirtti. Taşdemir, 
Türkiye bir su ve çevre politikasının olmadığını, devletin; su kullanım hakkı elinde olmamasına rağ-
men devrettiğini kaydederek, “Kime? Sanayiciye devrediyor. Kime? Kapitalistlere devrediyor.Kime? 
Sermayeye devrediyor, satıyor. Biz su kullanım hakkının devlette olmadığını savunurken devlet su 
kullanım hakkını satmaya başlıyor; bu çok temel bir gösterge” dedi. 

Taşdemir, “kirleten ve kullanan öder” anlayışının da suyu kirletmeyi yasal hale getirdiğini ve özelleş-
tirmelerin fikri temelini oluşturduğunu söyledi. 

Peyzaj Mimarlar Odası Genel Sekreteri Redife Kolçak da, Dünya Bankası ve IMF tarafından yapılan 
araştırmalarda suyun ticari bir mal olarak piyasalaştırılmasıyla oluşacak pazarın petrol piyasasın-
dan çok daha büyük olacağı sonucu çıktığını söyledi. 

Suyun 1992 yılındaki Su ve Çevre Konferansından bu yana küresel piyasa aktörleri tarafından eko-
nomik bir mal olarak tanımlandığını ve üretiminden dağıtımına suyla ilgili bütün sürecin piyasa 
mantığıyla yönetilmesi savunulduğunu ifade eden Kolçak, küresel aktörlerin su piyasasını düzen-
lemek için harekete geçtiğini kaydetti. 

Kolçak, tarım, sanayi ve turizm gibi ekonomik faaliyetler sonucu ekolojik döngünün kırılmasının 
doğanın kendini yenileme yeteneğine ket vurduğunu belirtti. Kolçak, “Sağlıklı, güvenilir su kıt kay-
nağa dönüşmüştür. Küresel su krizinin insanları tehdit eden boyutlara ulaştığından söz edilmek-
tedir. Kapitalizmin küreselleştiği dünyada suyun büyük yatırımlar gerektiren arıtma tesislerinden 
geçmeden tüketilmesi artık tehlikelidir” diye konuştu.

Oturumda son sözü olan Prof. Dr. Beyza Üstün de suyun özelleştirilmesine gereken tepkiyi vermek-
te geç kalındığını dile getirdi. Üstün, özellikle HES’lerin yapım sürecinde ortaya çıkan direnişlerin 
çok anlamlı olduğunu çünkü oralarda tam anlamıyla yaşamın savunulduğunu ifade etti. Üstün, her 
geçen gün bu ve benzer direnişlerin, içme suyunun ve akarsuların özelleştirilmesiyle artacağını 
kaydeden Üstün, yerel mücadelelerin bir araya getirilmesi gerektiğini söyledi. 

“Kapitalizmin Krizi İşsizlik ve Mücadeleler”

ASF’deki TMMOB oturumlarının en sonuncusu olan “Kapitalizmin Krizi İşsizlik ve Mücadeleler” se-
minerinde, Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ali Ekber Çakar, Prof. Dr. Hayri 
Kozanoğlu ve Prof. Dr. Aziz Konukman, neo-liberalizm ve kriz konularında verilerle birer sunum 
yaptı. 

Oturumda ilk sözü alan Çakar, özellikle 1980’lerden itibaren tüm dünyada devletin üretimdeki var-
lığının ortadan kaldırılarak düzenleyici devlet anlayışına geçildiğini ve AB mevzuatının da uluslara-
rası sermayeye eklemlenme anlamına geldiğini söyledi.

Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik krizin Türkiye gibi çevre ülkelerde çok daha fazla hissedildi-
ğini, AKP hükümetinin de sermaye yanlısı politikalarla krizin faturasını emekçi ve yoksul kesimlere 
kestiğini ifade etti. 

Türkiye sanayisinin 1960’lardan bu yana 
IMF, Dünya Bankası, Gümrük Birliği, Avru-
pa Birliği, Dünya Ticaret Örgütü  gibi ku-
rumlarca oluşturulmuş politikalara bağlı 
olarak önemli dalgalanma ve krizlerden 
geçtiğini kaydeden Çakar, özellikle 1980 
sonrasında sanayi ve tarımda sübvansi-
yonların büyük ölçüde kaldırıldığını, KİT 
yatırımlarının durdurulduğunu, özelleş-
tirilmelerin hızlandığını dile getirdi. 

Türkiye’deki işgücü verilerinin de krizin 
etkilerini gösterdiğini belirten Çakar  
toplam istihdamın yüzde 55’inin hizmet 
sektöründe, yüzde 25’inin tarımda, yüz-
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de 20’sinin ise sanayide bulunduğunu kaydederek 2002-2006 arası yalnızca AKP iktidarı dönemin-
de yüzde 20 oranında istihdam gerilemesi yaşandığını dile getirdi. 

TÜİK’in rakamlarıyla her beş kişiden birisinin yoksul, 20 kişiden birisinin de açlık sınırı altında yaşa-
dığını söyleyen Çakar, şöyle konuştu:

“İstihdamın yüzde 42’si kayıt dışı ve herhangi bir sosyal güvenceye bağlı olmaksızın çalışmaktadır. 
50’den az işçi çalıştıran işyerlerinin yüzde 98,5’inde işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları bulunma-
maktadır. İş Yasası nedeniyle işçileri başka bir işverene kiralamayı, taşeronlaştırmayı, kıdem tazmi-
natlarını, fazla mesai ücretlerini, sendikal hak ve yetkileri budayan 4851 sayılı yasa ile de çalışanlar 
açısından daha da olumsuz koşullar söz konusudur. Bütün bunlar göstermektedir ki  neoliberal 
pazar ekonomisi iflas etmiştir. Türkiye’nin kaynaklarının yeni borç ve faiz ödemeleriyle feda edil-
mesine artık daha güçlü bir şekilde dur demek gerekmektedir. Önümüzdeki dönemde sosyal mü-
cadeleler ve sınıf mücadelelerini belirli bir ekonomik politik bütünlükle yürütmeli ve buna uygun 
bir program geliştirmeliyiz.” 

Oturumda ikinci sözü alan Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu da dünyada yaşanan krizin ekonomik yönü-
nün öne çıkmakla birlikte aynı zamanda ekolojik, politik, toplumsal ve gıda ile ilgili bir kriz olduğu-
nu söyledi. Krizin “başa gelen bir kaza” olarak değil, kapitalizmin iç çelişkilerinden kaynaklanan bir 
kriz olarak nitelendirilmesi gerektiğini belirtti. 

Yaşanılan sürecin kapitalizmin krizi olarak tanımlanabilmesi için emekten yana bir karşı kutbun 
özlemini vurgulamak gerektiğini kaydeden Kozanoğlu, dünyada krizi dönüştürecek bir siyasi ve 
toplumsal öznenin var olduğunu söylemenin zorluğuna değindi. 

Serbest piyasacılıkla özgürlüklerin birlikte gerçekleşebileceğine ilişkin bir anlayışın olduğunu ha-
tırlatan Prof. Dr. Kozanoğlu, “Tarihe baktığımız zaman tam tersini görüyoruz. Serbest piyasa dü-
zenini uygulamak için, gerekirse ceberut devlet, gerekirse darbeler gündeme gelebiliyor. Türkiye 
örneğinde de 24 Ocak Kararları’nın darbenin hemen öncesinde alındığı, sonra işçilerin ve tarım 
üreticilerinin sesinin kesilmesi için darbenin arkadan geldiğini hepimiz biliyoruz” diye konuştu. 

Kapitalizmin küreselleşme ve finansallaşma aşamalarıyla birlik eğitim, sağlık, konut gibi alanların 
da finansın bir parçası haline geldiğine dikkat çeken Kozanoğlu, son dönemlerde gündeme gelen 
bazı sosyal politika önerilerinin olumlu karşılanabileceğini söyledi. 

Geliri ve serveti yeniden paylaştırmadan, düzlüğe çıkmanın mümkün olmadığına belirten Koza-
noğlu, “Orta sınıfların korkularını yaşamaya-
lım. Eline geçen parayı doğrudan doğruya 
harcayanlar fakirler. Çünkü, ‘çocuğum bugün 
süt içmesin, yarın içer, ısınmadan kışı geçire-
lim, yarın gelecek kış Allah kerim’ demezler. 
Bu tip yoksul insanların evine gelir verdiğiniz 
zaman, bunun büyük ölçüde ekonomik çark-
larını döndürmeye harcarlar” dedi. 

Kozanoğlu şöyle konuştu: 

“Son zamanlarda (yurttaşlık geliri) tartışılıyor. 
Bütçeye büyük yük olacağı veya aldatma ol-
duğu şeklinde eleştiriler var. O zaman para-
sız eğitim de parasız sağlık da bir aldatmaca. 
Sade vatandaşın eline bir para veriliyorsa, 
yoksul Ahmet’in eline bir para veriliyorsa, ev 
kadını Ayşe teyzenin eline bir para veriliyor-
sa, bunun neresi aldatmacadır? Bu büyük bir 
mücadeleyle alınmıştır zaten. 

Bunun iki faydası var. Birincisi; insanlar gelir 
sahibi olur, toplumdaki adaletsizlikler azalır. 
İkincisi ve daha önemlisi insanlar emek pi-
yasasına çıktığı zaman pazarlık güçleri artar. 
Çok yönlü işlere, sömürüye dayanan işlere 
razı olmazlar. İnsanları mücadeleye sevk 
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eden, sendikalaşmaktan veya işin kay-
betmekten duyulan korkuyu azaltan ör-
nekler var. Bu ve benzer önerileri değer-
lendirmek ve mücadelenin birer parçası 
haline getirmek gerekir.”

Seminerin üçüncü ve son konuşmacısı 
Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Ko-
nukman idi. 

Konukman, son dönemde yaşanan dün-
ya ekonomik krizi olmasa dahi Türkiye 

ekonomisinin sağlıklı olmadığını verilerle ortaya koydu. 

AKP hükümetinin istatistiklerle oynayarak  adeta pembe bir tablo çizdiğini söyleyen Konukman, 
Türkiye ekonomisinin yüzde 14,5 oranında küçüldüğünü belirtti. 

Türkiye’nin AB’ye üye olmadan Gümrük Birliği’ne girmesinin mantıklı olmadığını kaydeden Konuk-
man,  dışa bağımlılık koşullarının bir kere uygulanmaya başladı mı bir daha geri döndürülemez 
olduğunu vurguladı. 

Krizden çıkış için sermaye sınıfı temsilcileriyle işçi sınıfı temsilcilerinin, “Alın verin, ekonomiye can 
verin” ve “Evde oturma, pazara çık” gibi kampanyalar etrafında bir araya gelmesinin kabul edilebilir 
olmadığını dile getiren Konukman, şöyle konuştu:

“TOBB diye bir örgüt işçi sınıfının örgütlerini de yanına alarak, bir kampanya başlattı. Evde oturma, 
pazara çık, piyasaya çık dediler. Millet sokakta zaten (!), evde oturan yok ki. Kampanyada kim var: 
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ; olacak şey değil; bir de Kamu-Sen. 

Bunlar kim diye bakıyoruz: İşten atılmış işçi, o atılmış işçinin sendikasının başkanı, sürülmüş me-
murun sendikasının başkanı, bu tarafta işten atan firmanın başkanı, TOBB Başkanı, diğer tarafta 
siyasiler. Bu dehşet bir manzara. Krizin sorumlularıyla birlikte krizin aşılması kampanyası yapılıyor.” 

Avrupa Sosyal Forumu, “Küresel Adalet Hareketi” adıyla da bilinen alternatif küreselleşme ha-
reketi savunucuları tarafından oluşturulan bir tartışma platformudur. 

Sosyal hareketler, sendikalar, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları, barış savunu-
cuları, anti emperyalist oluşumlar, ırkçılık karşısı gruplar, çevre hareketleri gibi pek çok farklı 
yapının bir araya gelerek kendi deneyimleri ve ortak mücadele olanaklarını masaya yatırdığı 
Avrupa Sosyal Furumu, Dünya Sosyal Forumu’nun da bir parçasıdır. 

ASF, ilk kez 2002’de İtalya Floransa’da toplandı ve üst başlığı, ABD’nin Irak’ı işgaline atıfl a “Sa-
vaşa, ırkçılığa ve neo-liberalizme hayır” olarak belirlendi. Yaklaşık 60 bin kişi katıldığı 30 konfe-
rans, 160 seminer, 180 çalıştay ile toplamda 1 milyona yakın kişiyle temas kurdu. 105 ülkeden 
426 kuruluşa bağlı 20 bine yakın temsilci katıldı.

Paris’te toplanan 2. ASF’ye yaklaşık 50 bin kişi katıldı. 2003’teki Forumda son gün yapılan mi-
tingde ise 150 bine yakın aktivist taleplerini dile getirdi. 70 sendika, 300 kuruluşun katılımı ile 
270 seminer, 260 çalıştay, 55 konferans düzenlendi. 

3üncüsü 2004’te Londra’da yapılan ASF’de 25 bin katılımcı toplam 500 seminer ve atölyede 
2500’e yakın konuşmacıyı dinledi. 

4. ASF Yunanistan’ın başkenti Atina’da 2006 yılında toplandı. 35 bin katılımcının kayıt yaptırdı-
ğı Forumun 80 bine yakın takipçisi vardı. Türkiye’den katılımcıların Atina’ya katılımının yoğun-
luğu da dikkat çekti. 

Malmö’de düzenlenen 5. ASF, 2008’de yapıldı. Forumu 20 bin kişi takip etti. 

Geçmişten bugüne ASF


