
15

Ekim 2022 Sayı: 38 #GüçlüOdaGüçlüJeolojiMühendisi

TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ 68 YAŞINDA! 
ÜRETEREK BÜYÜYEN, PAYLAŞARAK GELİŞEN 

BİR ÜLKEDE İNSANCA VE BARIŞ İÇİNDE 
YAŞAMA MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR!

Odamız ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokol 
kapsamında, oluşturulan “Ankara Jeoparkı Bilim Danışma Kurulu” üyeleri ilk 

toplantısını 05.09.2022 tarihinde yaptı.
Toplumun ortak çıkarlarının korunması, meslek 

alanlarımızın gelişimi ve meslektaşlarımız hakları-
nın savunulması amacıyla 1954 yılında kabul edilen 
6235 Sayılı Kanun’la kurulan Türk Mühendis ve Mi-
mar Odaları Birliği bugün tam 68 yaşında! Birliğimiz 
68. yaşını ve tüm meslektaşlarımızın “Mühendislik 
ve Mimarlık Haftası”nı kutluyoruz.

Ne yazık ki Birliğimizin 68. yaşını Amasra’da ya-
şanan maden faciasında hayatını kaybeden 41 ma-
denci kardeşimizin acısıyla birlikte idrak ediyoruz. 
Kaybettiğimiz kardeşlerimize rahmet, yakınlarına 
başsağlığı ve sabır diliyoruz. TMMOB olarak bu fa-
cianın unutturulmasına, üzerinin örtülmesine izin 
veremeyeceğiz. Sorumluların yargı önünde hesap 
vermesi için elimizden geleni yapacağız.

İnsan hayatını doğrudan ilgilendiren mesleki fa-

aliyetlerimizin çağın bilgi birikimine uygun, insan 
güvenliğini ve doğal çevreyi gözetecek biçimde ge-
lişmesinin sağlamak amacıyla kurulan Birliğimizin 
kuruluş kongresi 18-21 Ekim 1954 tarihlerinde An-
kara’da gerçekleştirilmişti. Birlik bünyesinde kuru-
lundan 10 meslek odası ile başlayan yolculuğumuz, 
bugün 24 Odamız ve bu Odalara bağlı 226 Şube ve 
50 İl/İlçe Koordinasyon Kurulumuzla devam ediyor. 
110 farklı mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı 
disiplininden 630 binin üzerinde meslektaşımızın 
üye olduğu TMMOB, ülkemizin en büyük mesleki 
demokratik kitle örgütlerinden birisidir.

Birliğimiz ve bağlı odalarımız, 68 yıldır, sanayi-
den planlamaya, kentleşmeden enerjiye, gıda gü-
venliğinden ormanlara, çevre politikalarından yapı 
denetime, işçi sağlığından madenciliğe, ulaşımdan 
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iletişime kadar insana ve topluma dair her alanda 
mesleki bilgi ve birikimini emekten, halktan, ülke-
mizden, meslek-meslektaş çıkarlarından yana kul-
lanmaktadır.

TMMOB, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın 
hak ve çıkarlarını ülkemizin ve halkımızın çıkarla-
rı temelinde korumak ve geliştirmek için mücade-
le vermektedir. Çünkü TMMOB, mühendislerin, 
mimarların, şehir plancılarının sorunlarının halkın 
sorunlarından ayrı tutulmayacağı, sorunlarımızın 
çözümünün büyük ölçüde emekçi sınıfların sorun-
larının çözümünde yattığının bilincindedir. Bu yüz-
den mesleğin ve meslektaşlarının sorunlarını, ülke 
sorunlarıyla bütünlüklü olarak ele alır.

TMMOB, meslek alanları ile ilgili her konuda bil-
gi üretmeyi, üretilen bilgiyi kamuoyu ile paylaşmayı 
asli görevleri arasında görmektedir. Bu doğrultuda 
yayınlanan raporlarla, açılan davalarla, düzenlenen 
kongre-sempozyumlarla, yapılan açıklamalarla, bi-
limin ve tekniğin kamudan, halktan ve doğandan 
yana kullanılmasıyla başka bir dünyanın mümkün 
olabileceğini ortaya koymaktadır.

Uzun yıllardır devam eden ve her yıl daha da de-
rinleşen ekonomik kriz, tüm halkımızın olduğu gibi 
emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plan-
cılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır. Kamusal 
yatırımların ortadan kalkması, rant hırsının bilim ve 
tekniğin önüne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının 
halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması nedeniyle 
mesleğimiz sistematik olarak değersizleştiriliyor.

Kontrolsüz yetkilerle donatılmış tek adam rejimi 
altında emeğimiz değersizleşirken, özlük haklarımız 
da giderek budanmaktadır. Gerek kamuda gerek 
özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şe-
hir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, 
uygulama ve denetleme işlerini yürüten tüm mes-
lektaşlarımız giderek daha zor koşullarda çalışmak-
tadır.

“Parti Devleti” anlayışıyla yönetilen kamu ku-
rumlarında çalışan meslektaşlarımız siyasi baskı ve 
sürgün tehdidi altında, düşük ücret, kadro sorunu, 
özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek göstergeler 
gibi birçok sorun ile yüz yüzedir. Güvencesiz-sözleş-
meli istihdam modellerine yönelme, atamalarda li-
yakatin ortadan kalkması ve nihayet hukuksuz-keyfi 
ihraçlar gibi nedenlerle kamudaki teknik personelin 
iş yükü artarken, iş riski de giderek büyümektedir. 
Yandaş konfederasyonla imzalanan toplu sözleşme-
ler, şaibeli enflasyon rakamlarıyla birleşince kamu 
emekçilerinin her geçen gün daha da yoksullaşması-
na neden olmaktadır.

Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tama-
mına yakını yatırımların durması, projelerin iptal 

edilmesi, reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan 
etkilenmiştir. İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, 
sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi 
sorunlar özel sektörde çalışan tüm meslektaşlarımızı 
tehdit etmektedir. Birliğimiz ile SGK arasındaki ya-
pılan asgari ücret protokolünün SGK tarafından tek 
taraflı olarak feshedilmesi, meslektaşlarımızın dü-
şük ücretlerle sınırsız biçimde sömürülmesine zemin 
hazırlamaktadır.

Siyasal iktidarın karar ve uygulamaları, meslek-
taşlarımızı olduğu kadar meslek alanımızı ve mesle-
ki faaliyetlerimizden faydalanan halkımızı da olum-
suz etkilemektedir. Bilime ve tekniğe aykırı olarak 
çıkarılan yasalar ve yapılan mevzuat değişiklikleri 
nedeniyle halkın iyi ve güvenli mühendislik, mimar-
lık, şehir plancılığı hizmeti alması engellenmektedir.

TMMOB, meslektaşlarımızın bu sorunlarının 
derhal çözülmesi, ekonomik krizin emek yanlısı bir 
programla aşılması, üreten-sanayileşen-kalkınan bir 
Türkiye’nin yaratılması için mücadele etmektedir.

TMMOB, halkın iyi ve güvenli mühendislik, mi-
marlık, şehir plancılığı hizmeti alması için mücadele 
etmektedir.

TMMOB, yaratıcı fikirlerin, aklın ve teknolojinin 
gelişmesi, öne çıkması ve toplumsal yaşamı kolay-
laştırması için mücadele etmektedir.

TMMOB, mesleğimizin gelişmesi, meslektaşları-
mızın korunması için mücadele etmektedir. Bu mü-
cadelemizden asla geri adım atmayacağız!

TMMOB kuruluşunun 68. yılında da karanlığa 
karşı aydınlığı, savaşa karşı barışı, dinci gericiliğe 
karşı laikliği, faşizme karşı özgürlükleri, ırkçılığa 
karşı eşitliği, linç kültürüne karşı bir arada yaşamı, 
rant ve sömürüye karşı emeği, yağma düzenine kar-
şı kamusallığı, emperyalizme karşı bağımsızlığı sa-
vunmaya devam etmektedir.

Aradan geçen her yılda, üreterek büyüyen, pay-
laşarak gelişen bir ülkede insanca ve barış içinde 
yaşamaya olan inancımız ve kararlılığımız daha da 
artmaktadır. Odalarımızı ve TMMOB’yi savunmaya, 
büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücade-
lemiz!
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