
 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  ARALIK 2018  www.mmo.org.tr  

7BASIN AÇIKLAMASI

18-21 Ekim 
1954 tarihlerinde 

toplanan 
TMMOB'nin İlk 

Genel Kurulu'nun 
64. yıldönümünde 

kutlanan 
Mühendislik-

Mimarlık Haftası 
nedeniyle TMMOB 

Yönetim Kurulu 
Başkanı 

Emin Koramaz 
tarafından basın 

açıklaması 
gerçekleştirildi.

64 YILDIR MESLEĞİMİZİ, MESLEKTAŞLARIMIZI 
VE ÜLKEMİZİN ÇIKARLARINI SAVUNUYORUZ, 

SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

64 YILDIR MESLEĞİMİZİ, 
MESLEKTAŞLARIMIZI VE 
ÜLKEMİZİN ÇIKARLARINI 
SAVUNUYORUZ, SAVUNMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ!

4 Şubat 1954 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayınlanan 6235 Sayılı 
Kanun’la kurulan TMMOB’nin ilk Ge-
nel Kurulu, 18-21 Ekim 1954 tarihle-
rinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 
Farklı mühendislik ve mimarlık disip-
linlerinden temsilcilerin katılımıyla 
gerçekleştirilen ilk genel kurulumuz-
da, TMMOB tüzüğü kabul edilmiş ve 
birlik bünyesinde 10 meslek odası 
kurulmuştur. TMMOB’nin örgütsel 
hayatının fiilen başlangıcı olan ilk 
genel kurulumuzun yapıldığı 18-21 
Ekim günleri her yıl Mühendislik-Mi-
marlık Haftası olarak kutlanmaktadır.

1954 yılından bu yana aradan geçen 
64 yıl içerisinde Türkiye’nin teknik 
gücünü oluşturan mimar, mühendis 
ve şehir plancılarının sayısı artmış, 
meslek disiplinleri çeşitlenmiştir. Bu-
gün Birliğimiz bünyesinde 24 Oda, 
bu Odalara bağlı 213 şube ve 50 İl/
İlçe Koordinasyon Kurulu bulunmak-
tadır. TMMOB, 100’den fazla mühen-
dislik, mimarlık ve şehir plancılığı 
disiplininden 550 binin üzerinde 
üyesiyle, Türkiye’nin en büyük mes-
leki kitle örgütlerinden biridir.

64 yıl önce genel kurul salonunda 
başlayan örgütlü mücadelemizin, 

yıllar içerisinde emek ve demokrasi 
mücadelesi ile kaynaşmasıyla bir-
likte, Birliğimizin bugün taşıdığı ku-
rumsal kimliği ortaya çıkmıştır. Bu 
kimlik, ülkemizin kalkınma ve sana-
yileşmesinde bilim ve teknoloji po-
litikalarının önemine vurgu yapan, 
kamu yararı ve hakça paylaşımdan 
yana, yurtsever, devrimci, ilerici ve 
toplumcu geleneğimizdir.

Birliğimiz ve bağlı Odalarımız, 64 
yıldır, sanayiden planlamaya, kent-
leşmeden enerjiye, gıda güvenliğin-
den ormanlara, çevre politikaların-
dan yapı denetime, işçi sağlığından 
madenciliğe, ulaşımdan iletişime 
kadar insana ve topluma dair her 
alanda mesleki bilgi ve birikimimizi 
emekten, halktan, ülkemizden, mes-
lek-meslektaş çıkarlarından yana 
kullanmaktadır. Mesleğimizin ve 
meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını, 
ülkemizin çıkarları temelinde koru-
yup geliştirirken, mesleki birikimle-
rimizin toplum yararına kullanılma-
sının zeminini yaratmak TMMOB’nin 
mücadele diyalektiğidir.

Bugün ülkemizde derin bir ekono-
mik kriz yaşanmaktadır. Dışa bağımlı 
ekonomi politikalarının kaçınılmaz 
sonucu olan bu kriz, tüm halkın ol-
duğu gibi mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının yaşamlarını da olumsuz 
etkilemektedir. Tek adam rejiminin 
yarattığı siyasal ortam ekonomik 
riskleri derinleştirirken, halkın hak 
arama taleplerinin şiddetle bastırıla-
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rak görmezden gelinmesi krizin so-
nuçlarını daha da ağırlaştırmaktadır.

İşsizlik, güvencesizlik, esnek istih-
dam ve düşük ücret gibi sorunlar 
genç meslektaşlarımızın en büyük 
problemi haline gelmiştir. Kriz nede-
niyle kapanan işletmeler, duran yatı-
rımlar ve üretimini azaltan şirketler 
meslek alanımızdaki işsizleşme so-
rununu giderek derinleştirmektedir. 
Kamuda çalışan meslektaşlarımız ise 
düşük ve eşitsiz ücret, sözleşmeli is-
tihdam, özlük hakkı kayıpları ve tek-
nik personel ataması yapılmaması 
gibi sorunlarla yüz yüzedir. Kriz tüm 
meslektaşlarımızın emeğinin değer-
sizleşmesine, gelirlerinin düşmesine 
ve borçlarının artmasına neden ol-
maktadır.

Birliğimiz, meslektaşlarımızın bu 
sorunlarının derhal çözülmesi, eko-
nomik krizin emek yanlısı bir prog-
ramla aşılması, üreten-sanayileşen-
kalkınan bir Türkiye’nin yaratılması 
için mücadele etmektedir. Birliğimiz, 
halkın iyi ve güvenli mühendislik, 
mimarlık, şehir plancılığı hizmeti 
alması için mücadele etmektedir. 
Birliğimiz, yaratıcı fikirlerin, aklın ve 
teknolojinin gelişmesi, öne çıkması 
ve toplumsal yaşamı kolaylaştırması 
için mücadele etmektedir.

Bu mücadelemiz, toplumun genel 
çıkarı yerine sermaye kesimlerinin 
çıkarlarını, ülkenin öncelikleri yerine 
uluslararası tekellerin önceliklerini 
önemseyen yöneticiler tarafından 
boşa düşürülmek istenmektedir. 
Yasa ve yönetmelik değişiklikleri 
yapılarak, mesleki denetim yetkile-
rimiz kısıtlanarak, mesleki unvan ve 
alanlarımız aşındırılarak, özlük hak-
larımız gasp edilerek, belediyeler ve 
kamu kurumlarıyla yaptığımız pro-
tokoller iptal edilerek, Birlik yönetici-

lerimize davalar açılarak mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının özörgü-
tü olan Birliğimiz güçsüzleştirilmek 
istenmektedir.

Mühendis, mimar ve şehir plancı-
larının mesleki haklarına ve onların 
savunucusu olan TMMOB örgütlü-
lüğüne sahip çıkmak aslında tüm 
toplumun geleceğine sahip çıkmak 
demektir. Çünkü bizim meslek alanı-
mız, toplumun ortak yaşamının üre-
timini ve devamlılığını sağlamakta-
dır. Mesleğimizin bu özelliği, bizlere 
toplumsal bir görev ve sorumluluk 
vermektedir.

TMMOB ve bağlı Odaları, geçmişte 
olduğu gibi bugün de meslek alanları 
ile ilgili her konuda bilgiyi biriktirmeyi 
ve kamuoyuyla paylaşmayı ana çalış-
ma alanı olarak görmektedir. Bu doğ-
rultuda yayınlanan raporlarla, açılan 
kamu davalarıyla, düzenlenen kong-
re-sempozyumlarla, yapılan açıkla-
malarla, gerçekleştirilen mitinglerle 
bilimin ve tekniğin halktan ve doğa-
dan yana kullanılmasıyla başka bir 
dünyanın mümkün olabileceğini or-
taya koymaya çalışmaktadır.

Bu sorumluluk duygusuyla, meslek-
taşlarımızın haklarının korunması 
için şu hususların bir kez daha altını 
çizmek istiyoruz:

•	 Birliğimiz	 ve	 bağlı	 Odalarımızın	
üzerindeki, bakanlıklar, Devlet 
Denetleme Kurulu ve merkezi ida-
re üzerinden yapılan her türden 
vesayet ve denetim girişimlerine 
derhal son verilmeli,

•	 Birliğimizin	 görevlerini,	 yetkileri-
ni, seçim sistemini ve yönetim ya-
pısını değiştirme yolundaki yasal 
düzenlemeler geri çekilmeli,

•	 Kamuda	çalışan	mühendis,	mimar	
ve şehir plancılarının ek gösterge, 
eşit işe eşit ücret, kadrolu istih-
dam, mesleki atama ve özel hiz-

met tazminatı talepleri karşılana-
rak, ücretleri insanca yaşanabilir 
bir düzeye çıkartılmalı,

•	 Kayıt	 dışı	 çalışmanın	 ve	 ücret	 ada-
letsizliklerinin engellenebilmesi için, 
Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kuru-
mu arasında 2012 yılında imzalanan 
fakat 2017 yılında SGK tarafından 
keyfi biçimde iptal edilen Asgari Üc-
ret Protokolü yeniden uygulanmaya 
başlamalı,

•	 Birliğimize	bağlı	Odalarımızın	mes-
leki denetimi yetkilerini kısıtlayan 
tüm düzenlemeler kaldırılmalı,

•	 Mesleki	 çıkarlarımızı	 ve	 statüleri-
mizi aşındırmaya ve gasp etmeye 
yönelik uygulama ve düzenleme-
ler geri çekilmeli,

•	 Birliğimizin	ve	bağlı	Odalarımızın	
kamusal yaşamı düzenlemeye yö-
nelik kurul, konsey ve organlara 
katılımının önündeki engeller kal-
dırılmalıdır.

TMMOB olarak bu taleplerimizin 
takipçisi olmaya devam edeceğiz. 
Unutulmaz Başkanımız Teoman 
Öztürk’ün dediği gibi, dün olduğu 
gibi bugün de, “Yüreğimizdeki in-
san sevgisini ve yurtseverliği; baskı, 
zulüm ve engelleme yöntemlerinin 
söküp atamayacağının bilinci içinde; 
bilimi ve tekniği emperyalizmin ve 
sömürgenlerin değil, halkımızın hiz-
metine sunmak için her çabayı güç-
lendirerek sürdürme yolunda inançlı 
ve kararlıyız.”

Bu inanç ve kararlılıkla Odalarımızı 
ve TMMOB’yi savunmaya, büyütme-
ye ve güçlendirmeye devam edece-
ğiz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşa-
sın Mücadelemiz!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı


