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TUrk MUhendis ve Mimar Odalan Bir l i$ i 'n in i lk Genel Kurul  tar ih i  o lan 18 Ekim 1954 gUnUnU
kapsayan hafta "MUhendislik Mimarlrk Haftasr" olarak kutlanmaktadrr. Yani bir bagka deyigle
bu hafta bizler igin TMMOB haftasrdrr. Aradan gegen bu 55 yrl lrk sUregte TMMOB gerek
ulusal polit ikalar Uretme, gerekse mesleki ve toplumsal sorumlulu$unu yerine getirmek
konusunda Turkiye tarihinde ozel bir yere sahip olmugtur. TUrk MUhendis ve Mimar Odalart
Birl i$i olarak bugUn tUm TUrkiye'de oldulu gibi Denizli 'de de kurulug felsefemize uygun
olarak gah gm al anmtz sU rdU rmekteyiz.

Bugun maalesef ki i l imizde yaganan geligmeler ig agrcr olmaktan uzaktrr. KUresel kriz olarak
adlandlnlan ekonomik olugum kent imizi  der inden sarstr .  Denizl i 'de yaganan ekonomi kr iz her
gegen gUn artarak sUrUyor. Binlerce iggi galrgtr$r igini kaybederken; kentin en k6klU firmast,
son kalan 300 iggisini igten grkardr. Bir bagka bUyUk teksti l  fabrikasrntn sahibi ingaat
mUhendisi arkadagrmrz ise yagamrna son verdi. Denizli a$rr yaralr ve gitt ikge kan kaybediyor.

Denizli can gekigirken, Anadolu can gekigirken bir taraftan da bizlere 'tunelin ucunda gorunen
rgrktan' sdz edil iyor. Oysa biz mUhendisler ve mimarlar hayatrn her alanrndayrz. Bizler
fabrikalardayv, sokaklardayv.... Bizler Denizli 'nin her anrnda ve her yerindeyiz. Ve
gergekleri bUtUn grplaklr$r i le gorUyoruz. Bizler hurafelerin de$il, aklrn ve bil imin
temsilcileriyiz.

BugUn emperyalizmin kendi krizi, genig halk kesimleri kadar en gokta gengli$i ktskactna
almaktadrr.  E$i t imin adrm adrm paralr  ve pahalr  bir  hale get i r i ld i$i  TUrkiye'de, gerek
Universite gengli$i gerekse mesle$imiz adrna, bizleri bekleyen tehlikeleri sUrekli gUndeme
getirdik, getir iyoruz. Evet 12 Eyfi l 'un uruntl YOK ile siyasallagan e$itim sisteminin geldi$in
nokta aglkt l r .  Oy kaygrsr i le planlamadan uzak her kente bir  Universi te kurulmasrnrn al t rnda
yatanr gok iyi anlamak durumundayrz. Bir taraftan her gehre plansrz, programstz hesapstz,
kitapsrz Universite kuruluyor bir taraftan da, bu Ulkenin Bagbakanr 'her Universite mezunu ig
bulacak diye bir gey yok' diyebil iyor.

TMMOB, kuruldu$u gUnden bu yana Ulkemizin grkar larr  i le meslektaglanmtztn grkar lanntn
her zaman aynr oldu$u inancrnr tagrmrgtrr. TMMOB, her zaman emekten, bartgtan ve
demokrasiden olmugtur ve olmaya da devam edecektir. Bu suregte hepimize buyuk gorevler
dUgmektedir. Bu bilingle dnUmUzdeki sUrecin daha zorlu gegece$i, ancak Ozerimize dUgen
gorevleri bagan i le yerine getirece$imiz inanrcr i le hepinize saygrlar sunuyorum.
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