
TMMOB'DAN

Ülkemizin ve halkýmýzýn içinde bulunduðu bugünlerde þubelerimizin ve odalarýmýzýn 
genel kurullarý sürecinde hepimize büyük görevler düþüyor!

DAHA ETKÝN, DAHA ÝÞLEVSEL VE DAHA DEMOKRATÝK
BÝR TMMOB ÖRGÜTLÜLÜÐÜ ÝÇÝN

HAYDÝ GÖREVE!

    TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet 
Soðancý, 4 Ocak 2008 tarihinde TMMOB örgüt- 
lülüðüne yönelik bir mesaj yayýmladý.

TMMOB Örgütlülüðüne;

Sevgili Arkadaþlar,

     Çift yýllarýn ilk beþ ayý, TMMOB ortamý açýsýndan
bir demokrasi þöleninin gerçekleþtiði aylardýr. 
Þubelerimizden baþlayýp, Odalarýmýza, oradan da 
TMMOB'ye uzanan Genel Kurul süreçlerinin 
yaþandýðý aylar içerisindeyiz.

   Öncelikle görev süreleri tamamlanacak olan 
Yönetim Kurulu Üyesi arkadaþlarýma, TMMOB'nin 
bir döneminde kiþisel birikimlerini örgütümüzün 
birikimleri ile harmanlayarak, özel yaþamlarýndan 
zaman ayýrarak yürüttükleri Oda çalýþmalarý ve 
örgütümüze verdikleri katkýdan dolayý Yönetim 
Kurulumuz adýna teþekkür ediyorum.
     
     Bilim ve teknolojiyi insanla buluþturan bir meslek 
grubunun üyeleri olan biz mühendis, mimar ve þehir 
plancýlarý; sýkýntýlý, sancýlý, sorunlu bir ülkede yaþayan 
tüm yurttaþlar gibi önemli sorunlarla karþý karþýyayýz. 
Ýþsizlik, mesleðimizi uygulamada karþýlaþtýðýmýz 
engeller ve bunlarýn sonucu olarak mesleki ve 
ekonomik haklarýmýzda gerileme bu sorunlarýn 
baþlarýnda gelmektedir. Sorunlarýmýz halkýmýzýn 
sorunlarýndan ayrý deðildir.

    Hepimiz biliyoruz: Ülkemizde özellikle son yirmi 
beþ yýldýr kapitalist küreselleþmeye uyum adýna 
uygulanan politikalar, uluslararasý sermayenin 
direktifleriyle yönlendirilmektedir. Kýsaca IMF

Politikalarý olarak adlandýrdýðýmýz dýþa baðýmlý bu 

politikalar emeðin ve halkýn büyük çoðunluðunun 

aleyhine iþlemektedir.

     Bu nedenlerle, mesleðimizi uygulayabileceðimiz 

ortamlarýn yaratýlmasý mücadelesi, yani baðýmsýzlýk, 

demokrasi, kalkýnma ve hakça paylaþma mücadelesi 

her zaman olduðundan daha fazla önem taþýr hale 

gelmiþtir.

   Bu nedenler, bu temel ortak gündem maddesi 

etrafýnda örgütlülüðümüzü güçlendirmeyi, ortak 

politikalarýmýzý belirlemeyi ve ortak mücadeleyi 

örgütlemeyi ve örgütlenmemizi güçlendirmeyi 

zorunlu kýlmaktadýr.

   "Bu ülke insanýnýn TMMOB'ye ihtiyacý vardýr" 

sözünden hareketle; "TMMOB'nin odalarýna, odalarýn 

þubelerine, þubelerin çalýþmalara aktif katký koyacak 

örgütlü üyelere ihtiyacý vardýr" sözü þimdi çok daha 

anlamlý. Neo-liberal politikalara karþý, gericiliðe karþý, 

darbe özlemcilerine karþý "Baþka bir Türkiye, baþka 

bir yaþam mümkündür" demek ve bunun gereklerini 

yapmak þimdi çok daha önemli.

    Genel Kurullarýmýz, mesleðimizi uygulayarak 

bilimi ve teknolojiyi halkýmýzýn hizmetine sunmak ve 

emeðimizin karþýlýðýnda insanca bir yaþam düze- 

yinekavuþmak isteyen biz mühendis, mimar ve þehir 

plancýlarýnýn, sorunlarýmýzýn üstesinden gelmek için 

ihtiyaç duyduðumuz umut ve inanç ortamýnýn 

yaratýlmasýna, örgütlülüðümüzün geliþmesine ve 

güçlenmesine, çalýþanlarýn birlikteliðinin saðlan- 

masýna katkýda bulunacaktýr. Buna inanýyorum.
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Mehmet Soðancý
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný

Hep birlikte yazdýk:

TMMOB ve baðlý Odalarý; mesleki demokratik kitle 

örgütüdür. Demokrat ve yurtsever karakterdedir. 

Emekten ve halktan yanadýr. Anti-emperyalisttir, Yeni 

Dünya Düzeni teorilerinin, ýrkçýlýðýn ve gericiliðin 

karþýsýndadýr. Siyasetin dar anlamýný aþar, yaþamýn her 

olayýný siyasetle iliþkili görür. Barýþtan yanadýr. Ýnsan 

haklarý ihlallerine karþýdýr, insanlýk onurunun 

korunmasýndan yanadýr. Örgütsel baðýmsýzlýðýný her 

koþulda korur, gücünü sadece üyesinden ve bilimsel 

çalýþmalardan alýr. Meslek ve meslektaþ sorunlarýnýn, 

ülkenin ve halkýn sorunlarýndan ayrýlamayacaðýný 

kabul eder. Politikanýn oluþturulmasýnda ve uygu- 

lanmasýnda demokratik merkeziyetçi yöntemleri 

uygular. Karar alma süreçlerinde demokratik ve 

katýlýmcýdýr. Baðlý Odalarý ile birlikte mühendis, 

mimar ve þehir plancýlarýnýn meslek alanlarýný 

düzenler, üyesinin ve halkýn çýkarlarýný korur. 

Sanayileþme ve demokratikleþme alanlarýnda durum 

tespitleri yapar, politikalar ve çözüm önerileri üretir. 

Ülkenin demokratikleþmesi için çaba sarf eder. 

Kamuoyu oluþturmaya yönelik çalýþmalar içinde 

tartýþmasýz yer alýr. Demokratik kitle örgütleri ve sivil 

toplum örgütleri ile ilkeli ve demokratik iþ birliði 

içerisindedir.

TMMOB ve baðlý Odalarý; toplumdan soyutlanmýþ 

seçkin mühendis ve mimarlarýn örgütü deðil, aksine 

toplumun içinde yer alan, onun bir parçasý olarak 

toplumla etkileþim içinde bulunan, temsili demokrasi 

alanýnýn daraltýlmasý ve biçimsel uygulamalar yerine, 

birlikte düþünme, birlikte üretme ve birlikte yönetme 

mekanizmalarýný güçlendirici çabalara yönelen, rant 

gruplarýnýn otoriter, sýnanamayan, hesap vermeyen 

yönetimlerin aksine, örgüt içi demokrasisi güçlen- 

dirilmiþ, seçim dýþýnda da katýlým mekanizmalarýný 

yaþama geçiren, Profesyonellerin ve uzmanlarýn 

örgütü anlayýþýný reddeden; aksine kitleörgütü niteliði 

ile organlarýna dayalý çalýþmayý yürüten, siyaset dýþý 

kalma anlayýþlarýnýn tam tersine; her koþulda ve her 

zaman siyaset yapan, siyasetin dar tanýmýný aþan 

anlayýþlarý yapýya egemen kýlan, üye ile iliþ-

kilerini, devlet ve egemen kesimlerle olan iliþkilerinin 

önüne koyan, resmi otorite ile her türlü diyaloga ve iþ 

birliðine açýk; ama iþ birlikçi yaklaþýmlarýn dýþýnda 

kalan, örgüt iþlevinin deforme edilmesi anlamýndaki 

hizmet üretimini reddeden, aksine üyelerinin 

hizmetlerinin niteliðini yükseltecek düzenlemeler 

yapan, norm ve standartlarý oluþturan ve bunlarýn 

geliþimine hizmet edecek þekilde denetleyen, Egemen 

kesim ve egemen kesim söylemleri ile ters düþmeme 

anlayýþlarýný reddeden; aksine, üyesinin söz ve 

kararlarda yetki sahibi olmasýný saðlayan, Kamu 

hiyerarþisi içinde yer edinme ve örgüt etkinliklerini 

buna baðlama anlayýþlarýnýn yerine, örgütün kamuoyu 

önünde saygýn yerini korumayý ve geliþtirmeyi 

hedefleyen, örgüt etkinliklerini kendi iç dinamikleri ve 

kendi kararlarý ile belirleyen, Meslek örgütü 

kavramýný, demokratik kitle örgütüözelliðinin önüne 

çýkartarak, meslekçi eðilimleri güçlendiren anla- 

yýþlarýn aksine, mesleki-demokratik kitle örgütü 

anlayýþlarýný yaþama geçiren, Her türlü yapýlanma ve 

örgütlerle olan iliþkisinde, anlamsýz hiyerarþik eþitlik 

anlayýþlarý yerine, iliþkilerinde bu yapýlarýn toplum 

içindeki iþlevselliklerini ölçü olarak alan, Hiçbir 

üyesinin sorununu dýþlamayan; ancak üyesinin büyük 

çoðunluðunu oluþturan ücretli çalýþan mühendis ve 

mimarlarýn konumlarý gereði, ücretli çalýþan 

kesimlerle ve onlarýn örgütleri ile iliþkilerini güçlü 

hale getiren, örgütün uluslararasý iliþkilerini 

güçlendiren, dünyayý, ülkeyi ve yaþamý tanýyan, 

anlayan ve ona göre politikalar üreterek yaþama 

geçiren bir çalýþma anlayýþý içerisindedir. 

Sevgili Arkadaþlar,

Þimdi "daha etkin, daha iþlevsel, daha demokratik bir 

TMMOB örgütlülüðü için" haydi göreve! Genel 

Kurullarýmýzda söz üzerine söz koymaya!..
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