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Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları 
Olarak 15 Mayıs’ta Ankara’da TMMOB 

Mitingi’nde Buluşuyoruz.

Tarih Bizi Göreve Çağırıyor
Türkiye, önemli bir tarihsel süreçten geçmektedir. 
24 Ocak 1980 kararlarından bu yana uygulanan neo 
liberal dönüşüm programı, AKP iktidarıyla doruğuna 
ulaşmıştır. Öyle ki ekonomide, toplumsal dokuda, 
siyasal süreçlerde, çalışma yaşamı ile temel hak 
ve özgürlüklerde gerçekleşen tahribat ile AKP’nin 
dikta özlemi el ele gitmektedir. Hükümetin tüm 
ekonomik programı, siyasi icraat ve operasyonları 
bu yöndedir. AKP iktidarı,  kamu idari yapısı ve siyasi 
üstyapı ile ekonomik sosyal yapıyı kamuyu piyasaya 
hizmet eder hâle getirmiş; sosyal devlet ve kalkınma 
paradigmasına son ve en güçlü darbeleri indirmiştir. 
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“Büyüme” sorunları, büyük dış ticaret açıkları, 
ülke borç ve faiz ödemelerinin yüksekliği, gelir 
dağılımında oluşan uçurum, çalışanlar üzerindeki 
haksız vergi artışları, kamu yatırımlarının azaltılması, 
özelleştirmeler, verimlilik artışlarına karşın istih-
damda yaşanan gerileme, yaygınlaşan işsizlik ve 
yoksulluk, güvencesiz çalışma biçimleri; inşaat, 
sanayi, tarım, doğa, çevre, enerji, maden, sağlık, 
eğitim, ulaşım, işçi sağlığı ve güvenliği ve hizmet sek-
törlerindeki olumsuz gelişmeler Türkiye’yi sarmış 
bulunmaktadır. 

Bugün, ekonominin toplumla bağı koparılarak, kâr-
verimlilik üzerine kurulu bir sistem tanımlanmaktadır. 
Bu mantıkla kamu hizmetleri de kamusal yarar 
çerçevesinde değil, piyasa mantığı ile tanımlanarak 
paralı hâle getirilmektedir. "Herkes aldığı hizmetin 
karşılığını öder" mantığına göre düzenlenen sistemle, 
parası olmayanların eğitim, sağlık, haberleşme, 
ulaşım gibi son derece temel hizmetlere erişmesi 
engellenmektedir. 

AKP eliyle kurulan yeni düzen bütünüyle bu sömürü 
ilişkilerinin parçası olarak hayata geçirilmektedir. 
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Çaptan düşürülen, işlevsizleştirilen kamusal üretim 
ve hizmetler sermaye gruplarınca teslim alınmıştır. 
AKP, altyapıda özel sermayeyi rakipsiz kılmış, 
üstyapıda ise bu yapıyı güçlendirmek için önündeki 
hukuki engelleri bertaraf etmiş, toplumsal yaşamı 
açık piyasacı saldırıların olağan zemini haline ge-
tirmiştir. 

12 Eylül 2010’da yapılan ve karşısındaki büyük 
dirence rağmen kabul edilen anayasa değişikliği 
paketi de aynı gerekçelerle gündeme gelmiştir. Daha 
sınırlı, denetlenebilir piyasa koşullarından bugünün 
neo-liberal tarzına, sınırsız hareket serbestisi olan ve 
sermayenin azami kârını esas alan yönelim ekseninde 
yargı gibi üstyapı kurumları da AKP döneminde neo-
liberal dönüşümün tam anlamıyla parçası haline 
getirilmiştir. Eğitim, sağlık, ulaşım, telekomünikasyon 
gibi alanlardaki ticarileşmeyi maksimize eden; tarımı, 
hayvancılığı, sanayiyi tasfiye ederek dışa bağımlı 
kılan AKP’nin gündeminde dereleri, ormanları, 
doğal yaşamı da aynı piyasacı zincirin içine çekme 
yönünde hazırlıklar vardır. Bununla birlikte yargının 
eski bürokratik geleneğinin sürdürülerek, yeni 
İslami iktidarın kadroları tarafından daha baskıcı bir 
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yönetim inşasının bileşeni olarak dizayn edilmesi 
aynı anayasa değişikliğinin bir ürünü olmuştur. 

Kapitalizmin doğası insanı para ve tüketim ağları 
karşısında çaresiz kılmakta, AKP de bunun ülkemiz-
deki uygulayıcılığını yapmaktadır. Bu düzende in-
san insanın kurdudur, insanın bütün toplumsal 
varoluşu harcayabildikleri, satın alabildikleriyle 
değerlendirilebilir hâle gelmiştir. En temel hizmet 
alanlarının dahi yüksek kâr güdüsüyle paralı ve 
pahalılaştırdığı bu düzen, yalnızca toplumun en 
üstündeki bir avuç insanın çıkarlarını temsil etmekte, 
geride kalan herkes sömürü zincirlerinde farklı 
düzeylerde paramparça edilmektedir.

Bütün bu gelişmeler, mühendislik, mimarlık, şehir 
plancılığı uygulamaları ve eğitiminde de büyük 
tahribata yol açmış ve nitelikli iş gücü olan mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının işsizlik oranını artırmıştır. 
Mühendisliğin sanayi, tarım, kent ve toplum ya-
şamına yönelik, bilimsel teknik temellerdeki ka-
musal-toplumsal hizmet niteliği aşındırılmıştır. 
Sanayi, çalışma yaşamı, işçi sağlığı ve güvenliği, yapı 
denetimi, imar, tarım, gıda, madencilik, orman, 



TMMOB MİTİNGİNDE BULUŞALIM

7

su kaynakları, enerji, çevre ve kentleşme ile ilgili 
yasalar ve yönetmelikler; anayasal mesleki kuruluşlar 
olan mühendis, mimar, şehir plancıları odalarının 
önerilerinin aksi doğrultuda düzenlenmektedir. 

Mühendisler kendi uzmanlık alanlarında iş yapamaz 
hâle getirilmekte; kamu sağlığı ve güvenliği iş sahibinin 
insafına bırakılmaktadır. Kamu eliyle yürütülmesi 
gereken hizmetlerde hızla taşeronlaşma süreci ya-
şanmaktadır. 

Örgütümüz TMMOB ve ülkemizin diğer yüz akı 
meslek kuruluşlarının kamu ve toplum yararı 
doğrultusundaki fonksiyonları ile idari, örgütsel, mali 
yapı ve seçim sistemlerini değiştirmeye yönelik yasa 
ve uygulama hazırlıkları iktidarın gündemindedir. 
AKP iktidarı dönemindeki serbestleştirme, ticari-
leştirme yönündeki yasa ve mevzuat değişiklikleri ile 
tüm toplumu ve ilerici meslek kuruluşlarını otoriter 
bir yapı içinde teslim alarak dönüştürme çabaları, 
örgütümüzün de kapısına gelmiş dayanmıştır. 
Kamusal alanı büyük oranda tasfiye eden AKP’nin 
alternatif örgütlenme formu olan iktidar yandaşı 
“sivil toplum kuruluşu” yapıları, hedeflenen neo-
liberal tekelci otoriter projeksiyonla uyumludur. 
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AKP iktidarının yasama ve yargının yanı sıra diğer 
devlet organları, güvenlik güçleri, üniversiteler, bilim 
kurumları ve medyayı baskı ve zor yöntemleriyle 
hakimiyeti altına alma çabaları İslami ideolojinin 
yaygınlaştırılmasını da amaçlamakta; Kürt sorunu ise 
Kürt-İslam sentezi ile kuşatılmaya çalışılmaktadır. 

Son dönemde özellikle gazetecilere ve basın özgür-
lüğüne dönük saldırılar, bu yeni baskı politikalarının 
kritik bir halkasını oluşturmaktadır. Ergenekon adıyla 
başlatılan ve derin devleti tasfiye etme “iddiasında” 
olan operasyonun kamuoyu nezdindeki inandırıcılığı 
çoktan kaybolmuştur. Türkiye tarihindeki bütün anti 
demokratik uygulamalar, darbeler, katliamlar orta 
yerde dururken AKP’nin araştırmacı habercilik yapan 
gazetecileri tutuklayarak cezaevine göndermesi 
onun gerçek hedefini yansıtmaktadır. AKP, ABD’nin 
yeni bölgesel politikaları ve Fethullah Gülen 
cemaatiyle uzlaşmayan kesimleri susturmakta, terör 
estirmektedir. 

TMMOB; toplumsal yaşamın tüm alanlarına yayılan 
meslek alanlarından hareketle, örgütlü olduğu tüm 
birimleri ve üyeleriyle birlikte ülke gerçeklerini 
tanımlama, sorunları tespit etme, çözüm önerileri 
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üretme ve bunları kamuoyuna sunma görevini yerine 
getirmeye devam edecektir.

İçinde bulunduğumuz koşullar demokrat, yurtsever, 
toplumcu meslek kuruluşlarını etkisiz kılma 
çabalarını birlikte değerlendirerek etkili bir mücadele 
verilmesini gerektirmektedir. Tarih bizi göreve 
çağırmaktadır. Bu yönde sorumluluk alan TMMOB, 
emek ve meslek örgütleriyle olumlu ilişkilerini 
geliştirip merkezi ve yerel düzeylerde mücadele 
çizgisini sürdürürken, kendi bağımsız çizgisi içinde, 
toplumsal muhalefetin önemli bir gücü olduğunu 
gösterecektir. Birliğimiz meslek-meslektaş-ülke-
kamu-halk yararı bütünlüğünde, yaşamın tüm 
alanlarını kapsayan tepkileri ve istemlerini birlik 
ruhuyla haykıracaktır. Türkiye’de bugün eksik olan 
ses budur.

Makina Mühendisleri Odası olarak TMMOB çatısı 
altında bu önemli dönemde aldığımız sorumluluğun 
kapsamını ve taleplerimizi kamuoyuyla paylaşmayı 
görev biliyoruz. Bugün, Türkiye’de birçok sorun iç 
içe geçmiş durumdadır. Önceliklerine bakılmaksızın 
çözüme kavuşturulması gereken sorunlar karşısında 
sesimizi, gücümüzü, tepkimizi örgütlemek görevi-
mizdir.
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AKP’nin Demokrasiyle İlişkisi Yoktur
12 Eylül Anayasa Referandumu’ndan elini güçlen-
direrek çıkan AKP aradan geçen zamanda kendi-
sinden demokrasi bekleyenleri bile hüsrana uğrat-
mıştır. 12 Eylül’ün ürünü olan ekonomik-siyasi ya-
pının demokrasiyle arasındaki uzlaşmaz çelişkiler 
referandum sonrasında daha da keskinleşmiştir. 
Toplumun 12 Eylül darbesi sonrasında kontrol altına 
alınmasının bir aracı olarak güçlendirilen cemaat, 
tarikat yapıları ve bunların siyasi alandaki tezahürleri 
darbeye mutlak şekilde biat etmiş ve darbecilerle 
kol kola saf tutmuştur. ABD çıkarları doğrultusunda 
gerçekleştirilen 12 Eylül darbesiyle İslami yapıların 
kurduğu pozitif ilişki, ABD’nin Sovyetler Birliği’ne 
karşı kullandığı “Yeşil Kuşak” projesiyle de bütünlük 
arz etmektedir. Bu ilişki 12 Eylül sonrasında daha 
da sağlamlaşmış, AKP’nin ABD egemenliğine tam 
teslimiyet vaadiyle de doruk noktasına ulaşmıştır. 

AKP iktidarının otoriter uygulamaları, faşizan 
baskıları ve diktatörlük yönelimi onun “demokrasi-
özgürlük” söyleminin gerçekte bir demagoji oldu-
ğunu göstermektedir. Yargının, üniversitelerin, 
medyanın ve toplumun giderek  AKP’nin etki alanına 
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sokulması, üniversite öğrencilerinin gaz ve copla 
sindirilmeye çalışılması, gazetecilerin tutuklanması 
ve KPSS-YGS sınavlarında milyonlarca insanın mağ-
dur edilmesi; cemaat hukukunun toplumsal ve ev-
rensel hukuktan daha güçlü ve etkin olduğunun 
güncel göstergeleridir. Kısacası Türkiye’de herkes 
için demokrasi talep etmenin ve gerçek bir demok-
ratikleşme için mücadeleyi yoğunlaştırmanın tam 
zamandır.

İşsizlik Mühendisleri de Kapsayarak 
Daha Fazla Toplumsallaştı
Bugün Türkiye’de TMMOB üyelerinin yaklaşık 
dörtte birinin işsiz olduğu gerçeğiyle karşı karşı-
yayız. Her dört mimar, mühendis ve şehir plan-
cısından birinin işsiz olduğu anlamına gelen bu 
durum, ülkemizde teknik mühendislik bilgisi ve 
pratiğine verilen değeri de yansıtıyor. Ekonomik 
krizle birlikte bu durum daha da vahimleşti. Her yıl 
ortalama 25 bin yeni arkadaşımızın üniversitelerden 
mezun olarak aramıza katıldığı koşullarda işsizlik 
rakamlarının büyüyeceğini tahmin etmek için kahin 
olmak gerekmiyor. Mühendislerin, mimarların, 
şehir plancılarının toplumun diğer meslek grupları 
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gibi yoksullaşması, ülkemizin artık bir gerçeği olmuş 
durumdadır. İşsizlik ya da meslek dışı bir işte çalışma 
son yıllarda olabildiğince artmıştır.

Dünyada ve Türkiye’de bilimin toplum lehine ya-
şamın her alanına uygulanması açısından büyük bir 
boşluk vardır. Konutlar, fabrikalar, makinalar, yollar, 
taşıtlar, barajlar, sulama kanalları, tarım, gıda, yaşamın 
bütün alanları bize olan ihtiyacı göstermektedir. Ama 
özellikle ülkemizde bu ihtiyaç esasen büyük facialarla 
ve geçici olarak gündeme gelmektedir. Oysa yüksek 
enerji bağımlılığından sanayisizleştirmeye, maden-
lerin talanına, tarımın yapısal sorunlarına, yok edilen 
ormanlara, çevre kirliliğine, çarpık kentleşmeye, 
bilgi ve katma değer yoğun teknolojilere yönelik 
halkçı, demokrat, toplumcu mühendisliğin bilimsel, 
teknik, sosyal çözüm önerileri bulunmaktadır. Ancak 
bu birikim, tüm insani değerlerimiz gibi işsizlikle, 
meslek dışı alanlara itilmekte, yoksullaşmayla heba 
edilmektedir.

Bu koşullar altında bile siyasi iktidarın yabancı 
mühendis çalıştırılmasına dönük yasal girişimleri 
ibretlik bir gelişmedir. AKP, ülkemizin kendi mühen-
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disine, mimarına, şehir plancısına insanca eğitim ve 
istihdam koşulları yaratmak, yeni iş sahaları açmak için 
çalışmak yerine ucuz emek sömürüsünün koşullarını 
aramaktadır. Yerli üretim ve yatırımı destekleme-
yerek mevcut üretim-ihracat-ithalat politikalarıyla 
AKP, gerçekte başka ülkelere katma değer ve istih-
dam katkısı sunmaktadır. Bu durum, isyan ettiğimiz 
konuların ön sıralarında yer almaktadır. 

Sosyal Güvenlik, Çalışma Yaşamı ve İş 
Güvenliği Sorunları Artıyor
Ülkemizde çalışma yaşamı neo-liberal politikalar 
uyarınca “esnekleştirme, serbestleştirme” anlayı-
şına göre sömürünün derinleştirilmesi yönünde 
şekillendirilmiştir. Bu politikalar; kamusal üretim, 
hizmetler ve yatırımlar ile kamu personel istihdamı-
nın tasfiye edilmesi; sermaye kesimine emeğin kar-
şısında her türlü serbestinin tanınması sonucunu 
vermektedir. 

İstihdam yaratmayan büyüme olgusunun yaşandığı 
neo-liberal dönem ve AKP iktidarında krizlerin de 
etkisiyle işsizlik dalga dalga yayılmış, çift hanelerde 
sabitlenmiştir. Emekçiler krizlerin pençesindeki 
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ekonomik yapıda, bir yandan iş bulmakta zorlanırken 
diğer yandan güvencesiz ve kuralsız çalışma 
biçimlerinin yaygınlaşmasıyla çalışma hayatında vahşi 
sömürü biçimlerinin hedefi olmaktadır. Milyonlarca 
çalışan örgütlenme hakkından mahrum, ekonomik 
ve sosyal bunalım içindedir. Çalışanların kıdem 
tazminatları, fazla mesai ücretleri ile sendikal hak ve 
yetkileri budanmaktadır.   

AKP iktidarı döneminde çıkarılan yasalar ve yönet-
meliklerle çalışanlar kamu güvencesi ve denetiminden 
uzak, can pahasına, olumsuz koşullarda çalışmak 
zorunda bırakılmıştır. Sosyal güvenlik bir kamusal 
yükümlülük olmaktan çıkarılmış, sağlık hizmetleri 
özelleştirilerek piyasa çıkarlarına tabi bir faaliyet 
halini almıştır. 

Sanayi ve çalışma yaşamının büyük kısmı iş sağlığı 
ve güvenliği önlemlerinin dışında tutulmuştur. Son 
yıllarda üst üste yaşanan ve binlerce emekçinin 
yaşamına neden olan iş kazaları, çalışma yaşamının 
insan ve emek merkezli olarak yeniden örgütlenmesi 
gerektiğine işaret etmektedir. 

Neo-liberal ekonomik politikaların gölgesindeki kayıt 
dışının yaygınlığı, çalışma sürelerinin uzunluğu, sendi-
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kasızlaştırma, taşeronlaştırma ve özelleştirmeler ve 
esnekleşme yoluyla güvenceden yoksun çalışma 
biçimlerinin yaygınlaşması, çalışma yaşamının dev 
sorunları arasındadır. 

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının kamusal bir 
bakış açısıyla ve bilimsel-mesleki değerler ışığında 
tüm çalışma alanlarına yaygınlaştırılması gerekirken, 
Hükümetin esnekleşme ve ticarileştirme dayatması 
mühendislik–hekimlik uygulamalarına kadar var-
mıştır. 

Bütün bunların sonucunda ülkemiz; Davutpaşa, 
Tuzla, Kemalpaşa, Dursunbey, OSTİM örneklerinde 
görüldüğü gibi “toplu iş cinayetleri”nin sıklıkla yaşanır 
olduğu bir yer haline gelmiştir. Ucuz iş gücü sömü-
rüsünü ve çalışma yaşamının kuralsızlaştırılmasını 
hedefleyen politikalardan vazgeçilmediği sürece  
gelecekte daha büyük faciaların yaşanacak olması 
kaçınılmaz bir gerçekliktir.
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YÖK-Üniversiteler-Eğitim 
Gerici, Cemaatçi Kuşatma Altında
12 Eylül’ün Türkiye’nin kalbine sapladığı hançerlerin 
belki de en büyüğü eğitimin faşist idarenin kontrolü 
altına sokulması olmuştur. Darbeciler, toplumsal 
uyanışa kaynaklık eden üniversiteleri tank paletleri 
altında ezmeyi ilk ve önemli icraatlarından bellemiş-
ler ve YÖK’ü kurarak bunu gerçekleştirmişlerdir. 
Yıllar içerisinde Türkiye’nin neo-liberal dönüşüm 
serüvenine de uygun olarak varlığını sürdüren 
YÖK, en basit muhalif düşünce ya da eylem 
karşısında soruşturma, uzaklaştırma, okuldan atma 
yollarına başvurmuştur. Üniversite öğrencilerinin 
harç, ulaşım, barınma, sağlık, akademik-bilimsel 
özgürlük, üniversite yönetiminde demokratik temsil 
istemlerinin her biri faşizan yollarla bastırılmıştır ve 
bastırılmaya devam etmektedir. 

Kaynak ve hizmetlerin tümünün satıldığı, öğren-
cilerin müşterileştirilerek birer ticarethaneye dönen 
üniversitelerin sorunları, mühendislik alanını yakın-
dan ilgilendirmektedir. AKP döneminde, üniversite 
eğitiminin temel unsuru olan teori ve pratiğin 
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uyumunun eğitim sürecinde kavranabilmesi için 
gerekli olan altyapının sağlıklı olmamasının yanı sıra 
uzaktan eğitim gibi yeni esnek eğitim modellerinin 
mühendislik disiplinlerine sokulmaya çalışıldığı gö-
rülmektedir. Teknoloji Mühendisliği fakülteleri 
adı altında teknik eğitim fakültesi mezunu yüksek 
teknikerlere ve teknik öğretmenlere de mühendis 
unvanı verilerek mühendislik formasyonu ve eği-
timinin içi boşaltılmakta mesleki hak ve yetkilerimiz 
budanmaya çalışılmaktadır.  Tüm üniversiteli gençlik 
gibi mühendislik öğrencilerinin geleceği de sermaye 
güçlerinin sömürü çarkları arasında işsizliğe, düşük 
ücretlere ve güvencesiz, esnek çalışmaya  mahkum 
edilmektedir.Bütün bu zorluklara karşın, geçtiğimiz 
aylarda yaşanan ve AKP’yi zor duruma düşüren 
öğrenci eylemleri en karamsar anlarda bile gençliğin 
dinamizminin karanlığı söküp atacağına dair umutları 
tazelemiştir. 15 Mayıs’ta öğrenci üyelerimiz ve eşit, 
özgür, demokratik bir ülke mücadelesine omuz 
veren üniversite öğrencileri de aramızda olacak ve 
gençliğin dinamizmini alanımıza yansıtacaktır.
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Kürt Sorunu Çözüm Beklemektedir
Son 26 yılda Türkiye on binlerce yurttaşını 
kaybetmiştir. Aradan geçen yıllarda halklar arasındaki 
gerilim artmış, devlet Kürtlerin somut taleplerine 
yanıt üretmemekteki ısrarını sürdürmüştür. Bugün 
gelinen noktada AKP’nin “profesyonel ordu” kurma 
hazırlıklarıyla sorunun askeri düzeyde sürdürüleceği 
ve daha sert bir evreye geçişin sinyalleri veril-
mektedir. “Kürt açılımı” denilen ama toplumda en 
küçük ikna duygusunu dahi uyandırmayan gelişmeler 
ve sonrasında yaşananlar AKP’nin demokrasi ve 
demokratikleşme sorunundaki negatif puanlarının 
arasında yer almaktadır. Bugün AKP, Kürt sorununda 
yıllardır süregelen geleneksel milliyetçi-militarist 
siyasetin etkin bir yürütücüsü durumundadır ve 
sorunu Kürt-İslam sentezine yönlendirmek is-
temektedir. AKP bu sorun etrafında da gerici 
ideolojik hegemonya ve toplumsallık oluşturma sev-
dasındadır.

Kürt sorunu, kardeşçe bir arada yaşam ve 
demokratikleşme temelinde çözümünü bekle-
mektedir ve çözümün temel güvencesi, eşitlikçi, 
özgürlükçü, demokratik bir Türkiye projeksiyonunun 
temel güçleri olan emek ve demokrasi güçlerinin 
daha da etkin olmalarını gerektirmektedir. 
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Alevilerin İstemleri de İstismar Ediliyor
Çorum, Maraş, Sivas, Gazi gibi toplu katliamlara 
maruz kalan ve hep ilerici duyarlılıkları bulunan 
Alevilerin sorunlarına dair de demagojik ve oyalayıcı 
yaklaşım hakimdir. Alevilerin eşit yurttaşlık taleplerini 
haykırmak için düzenledikleri yüz binlerin katıldığı 
mitingler siyasi iktidarın umurunda bile değildir. 
AKP, kendi cemaati dışındaki toplum kesimlerine 
dönük düşmanca tavırlarını Alevilere yönelik de 
sürdürmekte, mezhepler arası tarihsel kutuplaşmanın 
izini sürmektedir. “Devletin/AKP’nin Alevisi”ni 
yaratmaktan bir adım öteye geçemeyen AKP’nin 
gerici ufkunun Alevilerin istemlerini karşılamadığı 
geçen sekiz yıllık zamanda görülmüştür.

Zorunlu din dersleri, ibadethane, Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve İmam Hatip liselerinin durumu gibi 
konuların tartışılması dahi mümkün olamamıştır. 
AKP, dinsel alanda da tekelci bir yaklaşıma sahiptir.
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Kadın Sorunu Toplumsal Bir Sorundur
Kadınlar mevcut sömürüye dayalı sistemin ve 
gericiliğin hedefindedir. Kapitalizmin yeni liberal 
politikaları, kadının toplumsal alanda sömürü 
ve cinsiyetçi politikalarla daha fazla ezilmesine 
olanak sağlamakta, kadının aile, toplum ve çalışma 
yaşamındaki konumu daha fazla gerilemektedir. 

Çalışma yaşamına katılımda, aynı iş koşullarında 
erkeklerle eşit çalışma gücüne sahip kadın meslek-
taşlarımız aleyhine politik ve yönetsel tercihlere 
bağlı olarak cinsiyet ayrımcılığı uygulanmaktadır. Bu 
egemen zihniyet, kadınların üniversitelerin mühen-
dislik bölümlerine alınmamalarını savunan bir anlayış 
ile gerçekte özdeş paydalara sahiptir. Bu duruma, 
kadın-erkek eşitliğine inanmayan AKP iktidarında 
dinci gericiliğin kadını bir sömürü ve egemenlik 
nesnesi olarak tasvir eden; bunu taciz, tecavüz ve 
cinayetlerle somutlaştıran çağdışı gerçekliği de 
eklendiğinde kadınlar açısından yaşamın zorluğu 
ve çok boyutlu sorunlar daha iyi anlaşılmaktadır. 
Yaşamın her alanında ayrımcı toplumsal cinsiyet 
eşitsizliklerine maruz kalan kadınların sesi her 
geçen gün kısılmaktadır. Ancak Oda ve TMMOB 
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ortamlarımız ve 15 Mayıs TMMOB Mitingi bu 
karanlığa karşı kadınların toplumsal kurtuluş kavga 
ve bayrağını elbirliğiyle dalgalandıracaktır.

Tarım, Doğa ve Çevrenin Tahribatı 
Yaygınlaşıyor
Tarım, Türkiye için sosyo ekonomik ve politik ba-
kımdan son derecede önemlidir. Kırsal alanın tek 
ekonomik kaynağı olan, bütün insanları doyuran 
bir sektördür. Doğal ve ekolojik kaynakları bakı-
mından oldukça şanslı, biyoçeşitlilik açısından 
dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olan Tür-
kiye’de son yıllarda yaşanan durum ise ibret ve-
ricidir. Tohumundan gübresine, fındığına dek 
ülkemiz aleyhine yanlış kararlar ve yanlış ithalat 
politikalarıyla sürekli kan kaybettirilen tarımda akıl 
almaz uygulamalarla üretimin tahrip edildiği, kırsal 
yoksulluğun ve güvencesiz çalışmanın had safhaya 
ulaştığı bilinmektedir. 

Tarımsal tahribatın üst düzeyde olmasının doğa ve 
kent yaşamına da etkileri bulunmaktadır. Ekolojik 
dengenin korunmasının içinde bulunduğumuz çağda 
ne denli önem taşıdığı anlaşılmak zorundadır. Büyük 
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çevre felaketleri, küresel ısınma, kimyasal atıklar 
insan yaşamını her geçen gün daha fazla tehdit eder 
hâle gelmektedir. Sermayenin kuralsız ve sınırsız 
hareket etmesinin doğa üzerindeki etkileri geri dö-
nülemez sonuçlar yaratmaktadır. AKP iktidarının 
bu gerçekleri görmezden gelerek kamuya ait or-
man arazilerini yeni kâr ve rant merkezleri olarak 
görmektedir. Ormanlarımızın 2B arazi statüsüne 
geçirilerek orman arazisi tanımının dışına çıkarılması 
çabaları bu doğrultuda gerçekleşmiştir. Akarsuların 
tarım, çevre ve doğal yaşam gereklerini dışlayarak 
özel ellerdeki HES işletmecilerine açılması söz 
konusudur. 

Madenler de Serbestleştirme, 
Özelleştirme Talanına Tabi Tutuldu
Türkiye madencilik sektörünün 1980'li yıllara ka-
dar sürdürdüğü kamu ağırlıklı yapısı, bu tarihten 
sonra, gerek kamu madencilik kuruluşlarına gerekli 
olan yatırımların yapılmaması, gerekse kapatma ya 
da özelleştirmeler yoluyla özel sektör ağırlıklı bir 
yapıya dönüşmüştür. Kamu işletmelerinin verim-
sizliğe neden olduğu, bununla beraber, piyasa meka-
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nizması içerisinde kaynakların etkin kullanımının 
sağlanacağı iddia edilmiştir. Özelleştirmelerle 
rekabetin sağlanacağı, maliyetler ve fiyatların dü-
şeceği, ekonomik verimliliğin artacağı bir yapı 
öngörülmüştür. Sektörün liberalizasyonuna yönelik 
faaliyetler sonucunda, gerek maden aramaları 
gerekse üretimler büyük ölçüde sekteye uğratılmış, 
kamu madencilik kuruluşları ana işlevlerinden uzak-
laştırılmıştır. 

Enerjide Dışa Bağımlılık Hakim Yapı 
Oldu
Emperyalist güçlerin enerji, su ve petrol kaynaklarına 
ilişkin birbirleriyle kıyasıya mücadele ettikleri bir 
dönemden geçiyoruz. Enerjinin emperyalist ülkeler 
açısından önemini anlatmak için, başta Irak işgali 
ve Libya’ya askeri müdahale olmak üzere yakın 
coğrafyamızdaki son yıllardaki gelişmelere göz atmak 
tek başına yeterlidir. Bu bölgede, Orta Doğu’dan 
Afrika ve Kafkasya’ya, Afganistan üzerinden Orta 
Asya’ya ulaşan geniş bir coğrafyada enerji, petrol 
ve su kaynaklarının egemenliğine dayalı uzun vadeli 
stratejik gerilimlerin altyapısı oluşturulmaktadır. 
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Bu gerçekler ve gelişmelere karşın ülkemizde bu 
konuda tam bir teslimiyet ve plansızlık yaşanmakta 
ve dışa bağımlı politikalarda ısrar edilmektedir. 
Diğer kamusal alanlarda olduğu gibi enerji alanı 
da yerli ve yabancı sermaye için yeni bir ticaret 
unsuru olarak örgütlenmiştir. Kamusal bir hizmet 
olan enerji üretimi basit bir piyasa faaliyeti olarak 
görülmüş, stratejik planlama anlayışı terk edilmiştir. 
Özellikle son 30 yıla damgasını vuran özelleştirme 
ve serbestleştirme politikaları ile enerji alanlarındaki 
kamu kuruluşları parçalanmış, küçültülmüş, işlevsiz-
leştirilmiş ve özelleştirilmiştir. Bugün de bu yapı 
sürdürülmekte, enerji beklentisi nükleer santral 
gibi dışa bağımlı ve riskli alanlardan temin edilmeye 
çalışılmakta, yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları 
değerlendirilmemektedir.

Bütün bu yanlış politikalar halkımıza akaryakıt, 
doğal gaz ve elektrik enerjisinde sürekli zamlarla 
yansımaktadır. 
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Yapı-Deprem-Kentleşme Politikaları 
Afetlere Davetiye Çıkartıyor
Afet tehlike ve riskleri ile sık sık karşılaşılmış bu 
coğrafyada, geçmişe dayanan bir afet yönetimi ve 
birikimine sahip olmamıza rağmen, bugün çözüm 
bir yana, sorunların giderek artıp daha karmaşık 
bir hâl aldığı görülmektedir. Afetlerle ilgili mevcut 
yasal düzenlemeler mühendislik, mimarlık ve şehir 
planlamacılığının kısaca bilimin göz ardı edilmesi, 
siyasi öngörüsüzlük, afet hizmetleri üzerindeki 
siyasi baskılar vb. etkiler sonucu işlevlerini yalnızca 
afet sonrası sınırlı bir biçimde “yara sarmaya” 
odaklamıştır. Bu yaklaşım, başta İmar Yasası ol-
mak üzere ilgili yasaların bilimsel ve toplumsal 
gerçekler ışığında düzenlenmesini, planlama ve 
kurumsallaşmayı göz ardı etmiştir. Aradan geçen 
zamanda başta deprem olmak üzere afetlere karşı 
alınmış ciddi bir önlem alınmamasındaki en büyük 
sorumluluğun sekiz yıldır iktidarda olan AKP 
olduğunu söylemek mümkündür. 

AKP’nin kent planlamasında depremin yaratacağı 
tahribatları önlemenin aksine hızlı ve çarpık kent-
leşmeyi teşvik ettiği görülmektedir. Son yıllarda 
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pazarlanacak bir meta olarak görülen kentlerimiz 
paranın simgelediği mekânlar haline getirilmiş, 
sermaye egemen anlayışın talanına açılmıştır. 
Kentsel yaşamın ekonomik ilişkiler dışındaki, sosyal 
ve kültürel modern boyutları toplumsal hafızadan 
neredeyse silinmiştir. 

AKP, kendi döneminde kendisine yakın inşaat 
firmalarını büyük ölçüde kalkındırmış, birçok inşaat 
şirketi olağanüstü kârlarla devasa beton yığınları 
oluşturmuştur. Bu şirketler yer ve imar tahsisiyle 
ayrıcalıklı kılınmış, kredi destekleriyle teşvik 
edilmişlerdir. Çarpık kentleşme TOKİ eliyle de 
sürdürülmüştür. Toplu konutlar, siteler, apartmanlar, 
iş ve alışveriş merkezleri şehirlerin tarihsel, doğal 
dokusunun korunmasıyla ilgili kriterleri çiğneyerek 
inşa edilmiştir. 
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NE İSTİYORUZ?
• Ülkemizin tüm varlıklarının yerli yabancı sermaye 

istismarından kurtarılmasını istiyoruz.
• Toplumsal gönencimizin artırılmasına yönelik 

ulusal, bölgesel ve kentsel düzeyde kamusal, 
toplumsal, planlı bir ekonomi politikası istiyoruz.

• Serbestleştirmelere karşı kamusal, yerli kaynaklara 
dayalı, istihdamı artırıcı sanayileşme, kalkınma ve 
toplumsal refah istiyoruz.

• Üretimden hizmetlere, yer altı kaynaklarından 
yer üstü zenginliklerimize dek tüm birikim ve 
değerlerimizin talanına yönelik özelleştirmelerin 
durdurulmasını, özelleştirilen tüm varlıkların 
kamulaştırılması ve kamu kuruluşlarının yeniden 
güçlendirilmesini istiyoruz. 

• TMMOB yasasına yapılmak istenen gereksiz 
ve yanlış müdahalelere, akademik ve mesleki 
yeterliliği kanıtlanmamış yabancı mühendislere tek 
yanlı olarak ülkemiz kapılarının açılarak kalitesiz ve 
kontrolsüz hizmet sunumuna olanak tanınmasına, 
bizlerin kendi ülkemizde mülteci durumuna 
düşürülmesine dur diyoruz.
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• Çalışma yaşamının insanca, iş güvenceli, örgütlü, 
sendikalaşma, toplu sözleşme, grev haklarının tam 
olarak tanındığı, işçi sağlığı ve iş güvenliğine dayalı 
bir istihdamı esas alan, iş kazalarını en aza indirecek 
şekilde örgütlenmesini istiyoruz.

• Yıllardır mühendislik eğitimi veren bölümlerin 
hiçbir sorunu çözülmezken, popülist ve siyasal 
yaklaşımlarla, bilimsel gerekler ve ülke ihtiyacı göz 
ardı edilerek uzaktan eğitim Teknoloji Fakülteleri 
vb. uygulamalarla mühendislik eğitiminin içinin 
boşaltılmasına, mesleki hak ve yetkilerimizin 
aşındırılmaya çalışmasına hayır diyoruz. 

• Eğitimde öğrencileri müşteri olarak gören zihniyetin 
egemen olmasını sağlamaya yönelik girişimlere 
ve eğitim hizmetlerini bütünüyle bir pazar haline 
getirme çalışmalarına karşı çıkıyor, YÖK’ün 
kaldırılmasını ve parasız, özerk demokratik eğitim 
istiyoruz.

• Başta düşünce ve örgütlenme özgürlüğü olmak 
üzere tüm temel demokratik hak ve özgürlüklerin 
tanınmasını, demokrasinin önündeki tüm engellerin 
kaldırılmasını istiyoruz.

• Seçimler Yasası’nın değiştirilerek anti demokratik 
barajın tamamen kaldırılmasını istiyoruz.
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• Siyasi Partiler Yasası’nın değiştirilerek genel başkan 
hakimiyetinin kaldırılmasını, üyelik ve katılım 
mekanizmalarının güçlendirilmesini istiyoruz.

• “Kürt sorunu” ve azınlık sorunlarının demokratik 
barışçı yöntemlerle çözümünü ve barış içinde bir 
arada yaşamı istiyoruz.

• Diyanet İşleri Başkanlığının kapatılmasını, zorunlu 
din derslerinin ve dinin devlet ve toplum yaşamın-
daki hegemonyasının kaldırılmasını istiyoruz. 

• Gerçek anlamda basın özgürlüğünün sağlanması 
için medya kurumlarındaki tekelleşmelere son 
verilmesini, RTÜK’ün ve iktidarın basın üzerindeki 
hegemonyasının kaldırılmasını, tutuklu gazete-
cilerin serbest bırakılmasını istiyoruz. 

• Tutuklu ve hükümlülerin tecridine dayalı hücre 
(F) tipi veya özel tip cezaevi uygulamalarına son 
verilmesini, cezaevlerinde insani yaşam koşulları-
nın hâkim kılınmasını istiyoruz.

• Kadına yönelik şiddetin her biçimini ve toplumsal 
yaşamın her alanında cinsiyet ayrımcılığını önle-
mek, kadın-erkek eşitliğinin çalışma yaşamı ve tüm 
toplumsal yaşamda egemen olmasını istiyoruz. 
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• Kıyı ve orman yağmasına karşı çıkıyoruz. Ülkemizin 
doğasının, ormanlarının, akarsularının korunmasını 
istiyoruz.

• Tarım arazilerinin yok olmasına, kirlenmesine, 
genetik tohum ve gıdaların ülkemize sokulmasına, 
çiftçimizi üretimden, tarlasından koparan işsiz, 
yoksul bırakan politikalara karşı çıkıyor, tarımda 
yeni bir üretim ve sosyal düzen istiyoruz.

• Su ve suya bağlı hizmetlerde çevre ve insanın 
esas alınmasını, suyun mülkiyeti ve hizmetlerinin 
kamuda kalmasını istiyoruz.

• Madenlerimizin halkın olmasını, sermayeye peşkeş 
çekilmemesini, kaybedilen madenlerin kamuya 
geri kazandırılmasını istiyoruz.

• Enerji ve maden politikalarında ülke ve halk 
çıkarlarının temel alınmasını, nükleer santral 
macerasından vazgeçilmesini ve ulusal kaynaklara 
dayalı, planlı bir politika izlenmesini istiyoruz.

• Hasankeyf’te tarihin silinmesine, Bergama’da, 
Eşme’de, Belek’te sermayenin hukuk dışı 
yönelimlerine, Fırtına Vadisi’nde, Munzur’da, 
Sinop’ta, Alianoi’de doğanın tahribine zemin 
hazırlayanlara, deprem ve taşkınları kader olarak 
kabul edenlere, hızlandırılmış tren kazalarına 
neden olanlara dur diyoruz.
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• Kentsel mekânların toplumsal yarar ilkesi etrafında 
üretilmesi-paylaşılmasını ve doğal, tarihsel, kültürel 
varlıkların korunmasını istiyoruz

• Ücretli çalışan üyelerimiz, emekli üyelerimiz, 
kadın meslektaşlarımız, işsiz üyelerimiz ve 
öğrenci üyelerimizin sorunlarını ülke gündemine 
taşıyoruz. 

• Üreterek büyüyen ve paylaşarak gelişen bir ülkede 
insanca ve barış içinde yaşamak istiyor, emeğe, 
insanımıza, yaşama, mesleğimize ve ülkemize sahip 
çıkıyoruz.

• Ülkemizdeki ve dünyadaki emek güçleriyle 
dayanışma içinde, bağımsızlıkçı, eşitlikçi ve 
özgürlükçü bir Türkiye ve Dünya istiyoruz. 

• Dünyanın her yerinde emperyalist işgallere ve 
saldırılara karşı halkların yanında olduğumuzu 
ifade ediyor, halkların kardeşliğinden yana, 
emperyalizmden bağımsız, kişilikli bir dış politika 
istiyoruz.

• Bu istemlerimizin hepsinin gerçekleştirebilirliğini 
biliyoruz. 
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