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9BİRLİKTEN

65. YILIMIZDA GÜÇLENEREK VE BÜYÜYEREK…
YAŞASIN TMMOB, YAŞASIN MÜCADELEMİZ!

Ülkemizin mühendis, mimar ve şehir plancı-
larının uzun geçmişe dayanan meslek örgü-
tü kurma çabaları, 1954 yılının Ekim ayında, 

Ankara’da gerçeğe dönüşmüştür. Farklı meslek alan-
larında mühendis ve mimar temsilcilerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen ilk genel kurulumuzda, TMMOB tüzü-
ğü kabul edilmiş ve birlik bünyesinde 10 meslek odası 
kurularak TMMOB’nin örgütsel hayatı fiilen başlamış-
tır. Bu tarihleri kapsayan hafta ise mühendislik mimar-
lık haftası olarak ilan edilerek 65 yıldır kutlanmaktadır.

65 yılın ardından bugün TMMOB bünyesinde 24 Oda, 
bu Odalara bağlı 213 şube ve 50 İl/İlçe Koordinasyon 
Kurulu bulunmaktadır. 102 farklı mühendislik, mimar-
lık ve şehir plancılığı disiplininden toplam 550 bine ya-
kın üyesiyle Türkiye’nin en büyük mesleki demokratik 
kitle örgütü TMMOB’dir. 65 yıl önce başlayan örgütlü 
mücadelemiz, TMMOB’nin bugüne ulaşan kimliğini 
ortaya çıkarmıştır. Bu kimlik, ülkemizin kalkınma ve sa-
nayileşmesinde bilim ve teknoloji politikalarının öne-
mine vurgu yapan, kamu yararı ve adil paylaşımdan 
yana, yurtsever, ilerici ve toplumcu geleneğimizdir.

18-21 Ekim 1954 yılında 
gerçekleştirilen TMMOB'nin 

Birinci Genel Kurulu'nun 
65. yıldönümünü ve 

Mühendislik-Mimarlık 
Haftasını kutlamak amacıyla 

TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz 

tarafından 18 Ekim 2019 
tarihinde basın açıklaması 

yapıldı.
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TMMOB bir yandan mesleğimizin ve 
meslektaşlarımızın hak ve çıkarları-
nı ülkemiz ve halkımızın çıkarları te-
melinde korumak ve geliştirmek için 
mücadele verirken, diğer yandan da 
mesleki birikimlerimizin toplum yara-
rına kullanılmasının zeminini yaratmak 
için mücadele vermektedir. Çünkü 
TMMOB, mühendislerin, mimarların, 
şehir plancılarının sorunlarının halkın 
sorunlarından ayrı tutulmayacağı, so-
runlarımızın çözümünün büyük ölçü-
de emekçi sınıfların sorunlarının çö-
zümünde yattığının bilincindedir. Bu 
yüzden mesleğin ve meslektaşlarının 
sorunlarını, ülke sorunlarıyla bütünlük-
lü olarak ele alır.

TMMOB, yani bu ülkenin mühendis, 
mimar ve planlamacıları; meslek alan-
ları ile ilgili her konuda bilgi üretmeyi, 
üretilen bilgiyi kamuoyu ile paylaşma-
yı asli görevleri arasında görmektedir. 
Bu doğrultuda yayınlanan raporlarla, 
açılan kamu davalarıyla, düzenlenen 
kongre-sempozyumlarla, yapılan açık-
lamalarla, bilimin ve tekniğin halktan 
ve doğandan yana kullanılmasıyla baş-
ka bir dünyanın mümkün olabileceğini 
ortaya koymaktadır.

İçinde bulunduğumuz derin ekonomik 
kriz, halkımızı ve meslek alanlarımızı 
doğrudan etkilemekte; tüm halkımı-
zın olduğu gibi emeğiyle geçinen mü-
hendis, mimar ve şehir plancılarının da 
hayatlarını zorlaştırmaktadır. Kamusal 
yatırımların ortadan kalkması, kamu 
çıkarlarının göz ardı edilerek sermaye-
nin çıkarlarının gözetilmesi, rant hırsı-
nın bilim ve tekniğin önüne geçmesi, 
zenginlerin ihtiyaçlarının yoksulların 
ihtiyaçlarının önünde tutulması ile hal-
kımızın refahı, çıkarları; meslektaşları-
mızın da mesleki yetki ve sorumluluk-
ları giderek geriletilmektedir.

Ülkemizde emeğiyle geçinenlerin gün-
demleri neredeyse hiç değişmemiştir. 
İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücret-
ler, güvencesizlik, özlük hakları ve ör-

gütlenme sorunları ülkemizde çalışan 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
öncelikli sorunları olmaya devam et-
mektedir. İktidarın ekonomi politika-
ları, özelleştirme uygulamaları, sosyal 
devlet anlayışının terkedilmesi ve ulus-
lararası sermaye çevrelerinin artan et-
kinlikleri nedeniyle teknik elemanların 
ekonomik ve sosyal durumları giderek 
daha da kötüleşmektedir.

Özel sektörde çalışan meslektaşları-
mızın tamamına yakını yatırımların 
durması, projelerin iptal edilmesi, reel 
sektörün tıkanması gibi sorunlardan 
etkilenmiştir. İşsizlik, esnek çalışma, 
güvencesizlik, sağlıksız çalışma koşul-
ları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar 
tüm meslektaşlarımızı tehdit etmekte-
dir. Birliğimiz ile SGK arasındaki yapılan 
asgari ücret protokolünün SGK tara-
fından tek taraflı olarak feshedilmesi, 
meslektaşlarımızın düşük ücretlerle 
sınırsız biçimde sömürülmesine zemin 
hazırlamaktadır.

Siyasal iktidarın karar ve uygulamaları, 
meslektaşlarımızı olduğu kadar mes-
lek alanımızı ve mesleki faaliyetlerimiz-
den faydalanan halkımızı da olumsuz 
etkilemektedir. Bilime ve tekniğe aykırı 
olarak çıkarılan yasalar ve yapılan mev-
zuat değişiklikleri nedeniyle halkın iyi 
ve güvenli mühendislik, mimarlık, şe-
hir plancılığı hizmeti alması engellen-
mektedir.

TMMOB, geçmişte olduğu gibi bu en-
gellemelerle de mücadelesini sürdü-
recektir. Bu amaçla Birliğimiz, meslek-
taşlarımızın temel sorunlarını ve bu 
sorunlara yönelik çözüm önerilerinin 
geliştirildiği bir dizi etkinlik gerçek-
leştirmiş; bu etkinliklerin sonuçlarını 
kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu etkinlik-
lerin bir düzey ilerisinde ise “TMMOB 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının 
Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri 
Kurultayı”; yerel kurultayları ile örgüt-
lenerek gerçekleştirilecektir.

TMMOB’nin 54 il koordinasyon kuru-
lunca, meslektaşlarımızın olduğu her 
yerde gerçekleştirilecek olan yerel 
kurultaylardan, meslektaşlarımızın so-
runları bölgesel olarak toplanacak, bu 
sorunlara ilişkin çözüm önerileri mer-
kezi kurultayda karar altına alınacaktır.

Biliyoruz ki; mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını 
korumak aslında tüm toplumun gele-
ceğini korumak demektir. Çünkü bi-
zim meslek alanımız, toplumun ortak 
yaşamının üretimini ve devamlılığını 
sağlamaktadır. Bizler bu anlayışla, mes-
leğimize ve meslektaşlarımıza sahip 
çıkarken, ülkemizin ve toplumumuzun 
ortak geleceğine de sahip çıkıyoruz.

Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve 
ülkemizin geleceğini hedef alan bu 
saldırılar karşısında sessiz kalmayaca-
ğız. Bizler mesleğimizi bilimden, üre-
timden ve toplumdan yanan kullanan 
bir mücadele geleneğinin sürdürücü-
süyüz. Bu anlayışla TMMOB’nin bilim 
ve tekniği esas alan, kamu çıkarını 
savunan, eşitlik, özgürlük ve demok-
rasiden yana tavrını korumaya devam 
edeceğiz.

Unutulmaz Başkanımız Teoman 
Öztürk’ün dediği gibi, dün olduğu gibi 
bugün de, “Yüreğimizdeki insan sev-
gisini ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve 
engelleme yöntemlerinin söküp ata-
mayacağının bilinci içinde; bilimi ve 
tekniği emperyalizmin ve sömürgenle-
rin değil, halkımızın hizmetine sunmak 
için her çabayı güçlendirerek sürdür-
me yolunda inançlı ve kararlıyız.”

Tüm meslektaşlarımızın mühendislik 
mimarlık haftası kutlu olsun!

65. yılında daha da güçlenerek ve bü-
yüyerek: Yaşasın TMMOB, Yaşasın Mü-
cadelemiz!

 Emin KORAMAZ
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı


