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TMMOB, Mühendislik-Mimarlık 
Haftası nedeniyle Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz imzasıyla 
yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. 
TMMOB'nin Birinci Genel Kurulu'nun 
18-21 Ekim 1954 tarihleri arasında 
gerçekleştirildiği ve söz konusu ta-
rihlerin Mühendislik-Mimarlık Haftası 
olarak kutlandığının belirtildiği açık-
lamada, “Farklı meslek alanlarında 
mühendis ve mimar temsilcilerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen ilk genel 
kurulumuzda, TMMOB tüzüğü kabul 
edilmiş ve birlik bünyesinde 10 mes-
lek odası kurularak TMMOB’nin örgüt-
sel hayatı fiilen başlamıştır” denildi.  
TMMOB bünyesinde bugün 24 Oda, 
bu Odalara bağlı 213 şube bulundu-
ğu bilgisi verilen açıklamada, “102 
farklı mühendislik, mimarlık ve şehir 
plancılığı disiplininden toplam 550 
bine yakın üyesiyle Türkiye’nin en bü-
yük mesleki demokratik kitle örgütü 
TMMOB’dir” denildi. Örgütlü mücade-
lenin TMMOB’nin kimliğini oluşturdu-
ğuna vurgu yapılan açıklamada, şöyle 
denildi: 

“TMMOB bir yan-
dan mesleğimizin ve 
meslektaşlarımızın 
hak ve çıkarlarını ül-
kemiz ve halkımızın 
çıkarları temelinde 
korumak ve geliştir-
mek için mücadele 
verirken, diğer yandan 
da mesleki birikimle-
rimizin toplum yara-
rına kullanılmasının 

zeminini yaratmak için mücadele ver-
mektedir. Çünkü TMMOB, mühendis-
lerin, mimarların, şehir plancılarının 
sorunlarının halkın sorunlarından ayrı 
tutulmayacağı, sorunlarımızın çözü-
münün büyük ölçüde emekçi sınıfla-
rın sorunlarının çözümünde yattığının 
bilincindedir.”

Ekonomik krizin emeğiyle geçinen 
tüm kesimler gibi mühendis, mimar ve 
şehir plancılarını da olumsuz etkiledi-
ğine değinilen açıklamada, “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 
halkımızın refahı, çıkarları; meslektaş-
larımızın da mesleki yetki ve sorum-
lulukları giderek geriletilmektedir” 
ifadelerine yer verildi. Özelleştirme 
uygulamaları ve uluslararası sermaye 
çevrelerinin artan etkinlikleri nede-
niyle teknik elemanların ekonomik ve 

sosyal konumlarının gerilediğine işa-
ret edilerek, şöyle denildi: 

“İşsizlik, esnek çalışma, güvence-
sizlik, sağlıksız çalışma koşulları ve 
reel ücret kaybı gibi sorunlar tüm 
meslektaşlarımızı tehdit etmektedir. 
Birliğimiz ile SGK arasındaki yapılan 
asgari ücret protokolünün SGK tara-
fından tek taraflı olarak feshedilmesi, 
meslektaşlarımızın düşük ücretlerle 
sınırsız biçimde sömürülmesine zemin 
hazırlamaktadır.” 

Bilime ve tekniğe aykırı mevzuat 
değişiklikleriyle yurttaşların güvenli 
mühendislik hizmeti almasının engel-
lendiğinin ifade edildiği açıklamada, 
“Bizler mesleğimizi bilimden, üretim-
den ve toplumdan yanan kullanan bir 
mücadele geleneğinin sürdürücüsü-
yüz. Bu anlayışla TMMOB’nin bilim ve 
tekniği esas alan, kamu çıkarını savu-
nan, eşitlik, özgürlük ve demokrasiden 
yana tavrını korumaya devam edece-
ğiz” ifadelerine yer verildi. 

Açıklama Teoman Öztürk’ün 
“Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurt-

severliği; baskı, zulüm 
ve engelleme yön-
temlerinin söküp ata-
mayacağının bilinci 
içinde; bilimi ve tek-
niği emperyalizmin ve 
sömürgenlerin değil, 
halkımızın hizmetine 
sunmak için her çabayı 
güçlendirerek sürdür-
me yolunda inançlı ve 
kararlıyız” sözleriyle 
tamamlandı. 

Mühendislik-Mimarlık Haftası’nda Mücadele Çağrısı…
YAŞASIN TMMOB, YAŞASIN MÜCADELEMİZ

Yarım milyonu aşkın üyesiyle ülkemizin en büyük mesleki demokratik kitle örgütü olan TMMOB, Mühendislik-Mimarlık 
Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, teknik elemanların ekonomik ve sosyal konumlarının geriletildiğine işaret ederek, 
mesleki birikimin toplum yararına kullanılması mücadelesinin sürdürüleceğine vurgu yaptı. 


