
emo izmir şubesi ekim 202218

> güncel

TMMOB, Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü’nünde ülke 
genelinde basın açıklamaları düzen-
ledi. TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu’nun (İKK) çağrısıyla 19 Eylül 
2022 tarihinde İzmir Gıda Çarşısı’ndaki 
Birlik Parkı’nda buluşan mühendis, 
mimar ve şehir plancıları, 19 Eylül 
1979’de gerçekleştirilen iş bırakma ey-
leminin 43. yıldönümünde Dayanışma 
Günü’nü kutlayarak, sorunlarına dik-
kat çekti. TMMOB İzmir İKK Sekreteri 
Aykut Akdemir’in okuduğu ortak açık-
lamada, TMMOB Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nün 
19 Eylül’ün mirasını yaşatmak için ilan 
edildiği hatırlatılarak, şöyle denildi:  

“Bundan tam 43 yıl önce meslek-
taşlarımızın yaşadığı hak kayıplarını ve 
ücret adaletsizliklerini protesto etmek 
için TMMOB’nin çağrısıyla gerçekleştiri-
len eylemde maden ocaklarından enerji 
santrallerine, fabrikalardan şantiyelere, 
kamu kurumlarından limanlara kadar 
pek çok iş yerinde üretim durdurul-
muştur. Bizler için 19 Eylül İş Bırakma 
Eylemi, ülkesi için düşünen, planlayan, 
üreten mühendis, mimar ve şehir plan-
cılarının kendi öz güçlerinin farkına 
vardığı tarihtir. Nasıl ki 15-16 Haziran 
1970 direnişi ülkemizdeki işçi sınıfının 
özgücünü dosta düşmana gösterdiyse, 
19 Eylül 1979 İş Bırakma Eylemi de 
ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının toplumsal gücünü ve ta-
leplerini görünür kılmıştır.”

“Sorunlarımız Büyüyor”
Aradan geçen uzun yıllara rağmen 

işsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, 
güvencesizlik ve örgütlenme sorunla-
rın devam ettiğine vurgu yapılarak, 
“Kamusal yatırımların ortadan kalkma-
sı, rant hırsının bilim ve tekniğin önü-
ne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının 
halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması 
nedeniyle mesleğimiz sistematik olarak 
değersizleştiriliyor” denildi. Emeğin 
değersizleştirildiğine vurgu yapılarak, 
şöyle denildi:  

“Gerek kamuda gerek özel sektör-
de her türlü mühendislik, mimarlık ve 
şehir planlama hizmetlerini, planlama, 
projelendirme, uygulama ve denetleme 
işlerini yürüten tüm meslektaşlarımız 
giderek daha zor koşullarda çalışmak-
tadır. ‘Parti Devleti’ anlayışıyla yönetilen 
kamu kurumlarında çalışan meslektaş-
larımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi 
altında, düşük ücret, kadro sorunu, özlük 

haklarının ihlal edilmesi, düşük ek gös-
tergeler gibi birçok sorun ile yüz yüzedir. 
Güvencesiz-sözleşmeli istihdam model-
lerine yönelme, atamalarda liyakatin 
ortadan kalkması ve nihayet hukuksuz-
keyfi ihraçlar gibi nedenlerle kamudaki 
teknik personelin iş yükü artarken, iş 
riski de giderek büyümektedir. Yandaş 
konfederasyonla imzalanan toplu söz-
leşmeler, şaibeli enflasyon rakamlarıyla 
birleşince kamu emekçilerinin her geçen 
gün daha da yoksullaşmasına neden 
olmaktadır. Özel sektörde çalışan mes-
lektaşlarımızın tamamına yakını yatırım-
ların durması, projelerin iptal edilmesi, 
reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan 
etkilenmiştir. İşsizlik, esnek çalışma, gü-
vencesizlik, sağlıksız çalışma koşulları ve 
reel ücret kaybı gibi sorunlar özel sektör-
de çalışan tüm meslektaşlarımızı tehdit 
etmektedir. Birliğimiz ile SGK arasındaki 
yapılan asgari ücret protokolünün SGK 
tarafından tek taraflı olarak feshedilme-

TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nün de gerçekleştirilen basın açıklamalarında, mühendislerin 
yaşadığı ekonomik soruların büyüdüğüne vurgu yapılarak, mesleki hakları korumanın toplumun geleceğini korumak anlamına 
geldiği ifade edildi. Bedeli ne olursa olsun, meslek alanları ve ülke geleceğini tehdit eden uygulamalara karşı mücadelenin 
sürdürüleceği vurgulanarak, “TMMOB’nin bilim ve tekniği esas alan, kamu çıkarını savunan, eşitlik, özgürlük ve demokrasiden 
yana tavrını korumaya devam edeceğiz” denildi.

19 Eylül 1979 İş Bırakma Eylemini Selamlıyoruz…
TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI 
DAYANIŞMA GÜNÜ



ekim 2022 emo izmir şubesi 19

>güncel

si, meslektaşlarımızın düşük ücretlerle 
sınırsız biçimde sömürülmesine zemin 
hazırlamaktadır.”
“Toplumsal Çıkar İçin Mücadele 
Ediyoruz”

Bilime aykırı, keyfi düzenlemelerin 
halkın iyi ve güvenli mühendislik, mi-
marlık, şehir plancılığı hizmeti alma-
sına engel olduğu dile getirilerek, “Bu 
durumun toplumumuza maliyeti daha 
büyük felaketler, daha güvensiz bir ha-
yat ve her alanda geri kalmışlık olmakta-
dır” denildi. Mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının mesleki haklarının koru-
manın tüm toplumun geleceğini koru-
mak anlamına geldiğine vurgu yapılan 
açıklama, şu ifadelerle tamamlandı: 

“Bizim meslek alanımız, toplumun 
ortak yaşamının üretimini ve devamlılı-
ğını sağlamaktadır. Bizler bu anlayışla, 
mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip 
çıkarken, ülkemizin ve toplumumuzun 
ortak geleceğine de sahip çıkıyoruz.

Anayasal görevlerimizi yaptığımız, 
mesleki sorumluluklarımızı yerine ge-
tirdiğimiz, demokratik haklarımızı kul-
landığımız için iktidarın hedefinde yer 
alıyoruz. Taksim Meydanı’na ve Gezi 
Parkı’na sahip çıktığımız için arkadaşla-
rımız cezaevinde tutuluyor. Rant projele-
rine karşı mücadele ettiğimiz için yöne-
ticilerimize davalar açılıyor. Demokratik 
hak ve özgürlüklerimizi kullandığımız 
için baskılara uğruyoruz.

Herkes bilsin ki bedeli ne olursa ol-
sun halkımız için mücadele etmekten bir 
adım bile geri adım atmayacağız. Meslek 
alanımızı, meslektaşlarımızı ve ülkemi-
zin geleceğini tehdit eden uygulamalar 
karşısında sessiz kalmayacağız. Bizler 
mesleğimizi bilimden, üretimden ve 
toplumdan yana kullanan bir mücadele 
geleneğinin sürdürücüsüyüz. Bu anlayış-
la TMMOB’nin bilim ve tekniği esas alan, 
kamu çıkarını savunan, eşitlik, özgürlük 
ve demokrasiden yana tavrını korumaya 
devam edeceğiz. 

Ülkemizin ve meslektaşlarımızın da-
yanışmaya ve birlik içinde olmaya en faz-
la ihtiyaç duyduğu bu dönemde 19 Eylül 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.”

Mesleğimize ve Ülkemize Sahip Çıkıyoruz

Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) Yönetim Kurulu, 19 Eylül 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı 
açıklamada, “bilim ve tekniği esas 
alan, kamu çıkarını savunan, eşitlik, 
özgürlük ve demokrasiden yana ta-
vırla, meslek alanlarımıza, meslek-
taşlarımıza ve ülkemizin geleceğine 
sahip çıkmaya devam edeceklerini” 
bildirdi.

EMO Yönetim Kurulu’nun 19 Eylül 
2022 tarihinde gerçekleştirdiği yazılı 
açıklamada, 19 Eylül 1979 tarihinin 
TMMOB’un çağrısıyla mühendis, mi-
mar ve şehir plancılarının, ekonomik 
ve demokratik talepleri için ülke ça-
pında 1 günlük iş bırakma eylemi yap-
tıkları hatırlatılarak şöyle denildi:   

“TMMOB 41. Dönem Olağanüstü 
Genel Kurulu`nda alınan karar çerçe-
vesinde 2010`dan bu yana 19 Eylül, 
TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü olarak 

kutlanmaktadır. 19 Eylül`ün mirasını 
yaşatmak için ilan edilen Dayanışma 
Günümüz mücadele geleneğimizin 
devam ettirilmesi açısından büyük 
önem taşımaktadır. 19 Eylül Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü`nü kutlarken, ne yazık ki aradan 
uzun yıllar geçmesine rağmen sorun-
ların çözülemediğini, tersine daha da 
arttığını belirtmemiz gerekmektedir.

Uzun süredir içinde bulunduğumuz 
ekonomik kriz, tüm halkımızı olduğu 
gibi emeğiyle geçinen biz mühendis, 
mimar ve şehir plancılarını da etki-
lemektedir. Kamu yararını değil ser-
mayeyi önceleyen, bilimi ve tekniği 
dışlayan siyasi kararlarla mesleğimiz 
değersizleştirilmeye çalışılmaktadır. 
Her alanda rant hırsıyla hareket edil-
mekte, piyasacı ve gerici adımların 
topluma maliyeti büyük facialar ve 
güvencesiz bir yaşam olmaktadır.

Kamu-özel sektör ayrımı olmadan 
tüm meslektaşlarımız bugün hayat pa-
halılığı, düşük ücretler, enflasyon, işsiz-

lik ve özlük hakları konusunda büyük 
sorunlar yaşamaktadır. Üstelik TMMOB 
ile SGK arasındaki asgari ücret proto-
kolünün SGK tarafından tek taraflı 
olarak feshedilmesi, meslektaşlarımı-
zın düşük ücretlerle sınırsız biçimde 
sömürülmesine neden olmaktadır.

Unutulmamalıdır ki toplumsal 
alanlar ve yaşam için gereken üretim 
konusunda görev üstlenen mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının mesleki 
hak ve çıkarlarının korunması, toplu-
mun devamlılığı açısından bir zorun-
luluktur. Bu bilinçle bizler bilim ve tek-
niği esas alan, kamu çıkarını savunan, 
eşitlik, özgürlük ve demokrasiden yana 
tavrımızla, bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da meslek alanlarımıza, 
meslektaşlarımıza ve ülkemizin gele-
ceğine sahip çıkmaya devam edeceğiz.”


