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Birliğimiz kurulduğu günden bu 
yana, anayasa ve yasaların verdiği 

yetki, üyelerinden aldığı güçle 
meslektaşlarımızın ve ülkemizin 

çıkarları için mücadele vermektedir.

Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği, Kamu 
Kurumu niteliğinde bir 

meslek örgütüdür. Birliğimiz, 
meslek mensuplarımızın hak ve 
yetkileri kadar, toplumun genel 
çıkarlarının korunması için de 
çalışmakla yükümlüdür.

Birliğimizin kuruluşunu 
ilan eden 1954 tarihli Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Kanunu, bizlere kamu 
ve ülke çıkarları için gerekli 
gördüğü bütün girişim ve faa-
liyetlerde bulunma sorumlulu-
ğunu vermiştir. 

Kuruluş kanunumuzun biz-
lere vermiş olduğu bu kamusal 
sorumluluk, 1961 Anayasası’yla 
birlikte Anayasal bir statüye 
kavuşmuştur. Bu anayasal 
statü, halen yürürlükte olan 
Anayasamızın 135. Maddesin-
de de korunmuştur. 

Anayasaya göre Birliğimiz, 
meslektaşlarımızın ortak ihti-
yaçlarını karşılamak, meslekî 

faaliyetlerini kolaylaştırmak, 
mesleğin genel (kamusal) men-
faatlere uygun olarak gelişme-
sini sağlamak, meslek men-
suplarının birbirleri ve halk ile 
olan ilişkilerinde dürüstlüğü 
ve güveni hâkim kılmak üzere 
meslek disiplini ve ahlâkını 
korumakla yetkilidir.

Anayasada ve yasada açık 
biçimde yer aldığı gibi, Birliği-
miz görev ve sorumlulukları, 
sadece üyelerimizin sicil ka-
yıtlarının tutulması ve mesleki 
faaliyetlerinin düzenlenmesi ile 
sınırlı değil, ülkemizin, mesle-
ğimizin ve halkımızın ortak çı-

TMMOB,
KAMUSAL STATÜSÜYLE

KAMU YARARI İÇİN MÜCADELE EDİYOR!
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karına ilişkin her konuda kamu 
adına faaliyet yürütülmesini 
gerektirecek kadar geniştir. 
Birbiriyle yakından bağlantılı 
bu ikili doğayı kavramadan, 
TMMOB’nin ülkemiz ve 
mesleğimiz açısından önemini 
anlamak mümkün değildir.

Birliğimiz, kuruluşundan 
bu yana, mesleki ve toplumsal 
konulara bu kamusal sorum-
luluk ve bilinçle yaklaşmakta-
dır. Özellikle 1970’li yıllardan 
itibaren ülkenin içinde bulun-
duğu durum ve halkın sorun-
larıyla çok daha yakın bir bağ 
kuran birliğimiz, toplumun 
genel çıkarlarını önceleyen 
kamusal yönünü çok daha öne 
çıkarmıştır.

TMMOB’nin uzun yıllardan 
bu yana siyasal iktidarların 
hedefinde olmasının temel ne-
deni, sahip olduğu bu kamusal 
nitelik ve toplumcu mücadele 
çizgisidir. Kurulduğu günden 
bugüne kadar Birliğimizin ülke 
varlıklarını ve toplumun genel 
çıkarlarını koruma çabası, hü-
kümet gücünü sınırsız biçim-
de kullanma arzusunda olan 
hükümetleri ve yandaşlarını 

rahatsız etmektedir. Bilinme-
lidir ki, iktidarların gündelik 
siyasal menfaatleri için hayata 
geçirmek istedikleri proje ve 
uygulamaların bilime, doğaya 
ve kamusal çıkara uygunluğu 
konusunda toplum adına de-
netlenmesi, birliğimizin ve tüm 
meslek örgütlerinin anayasal 
sorumluluğudur.

Birliğimiz, siyasal iktidar-
ların ölçüsüz güç ve yetkilerine 
karşı sadece ülke varlıklarının 
ve toplumsal çıkarın değil, aynı 
zamanda meslektaşlarımızın 
da koruyucusu durumundadır. 
Üyelerimiz mesleklerini icra 
ederken, iktidarın ideolojik 
dayatmalarına ve siyasal baskı-
larına maruz kalmıyorsa eğer, 
bu durum, Birliğimizin siyasal 
iktidarlardan bağımsız duruşu 
ve statüsü sayesindedir.

Birliğimiz, meslek alanımız-
daki tüm faaliyetlerin mesleki 
dayanışma ilişkileri esasına 
bağlı olarak sürdürülmesinin 
güvencesidir. Meslek alanı-
mızdaki dayanışma ilişkisini 
ve kamusal denetimi ortadan 
kaldırarak tümüyle rekabe-
te dayalı bir sistem kurmak, 

TMMOB KANUNU (İLK HALİ)
MADDE 2) Amme hizmetlerine yarar bir 
teşekkül olan Birliğin maksat ve gayeleri: 
b) Ammenin ve memleketin menfaatleri, 
meslekin inkişafı, meslek mensuplarının 
hak ve salahiyetleri bakımından lüzumlu 
gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde 

bulunmak.

1982 ANAYASASI
MADDE 135) Kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; 
belli bir mesleğe mensup olanların 
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, 

meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, 
mesleğin genel menfaatlere uygun 

olarak gelişmesini sağlamak, meslek 
mensuplarının birbirleri ile ve halk ile 
olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni 
hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve 
ahlâkını korumak maksadı ile kanunla 

kurulan ve organları kendi üyeleri 
tarafından kanunda gösterilen usullere 
göre yargı gözetimi altında, gizli oyla 

seçilen kamu tüzel kişilikleridir.
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TMMOB, üyelerinin ve toplumun 
genel çıkarlarını korumak için 

bilimsel raporlar hazırlamanın, teknik 
toplantılar düzenlemenin ve hukuki 
süreçlere müdahil olmanın yanı sıra 
diğer demokratik mücadele yollarını 

da aktif biçimde kullanmaktadır.

ülkemizdeki mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının acımasız 
piyasa koşulları altında çok 
uluslu şirketlerin ve ulusal 
tekellerin boyunduruğu altında 
ezilmesine neden olacaktır. 
Birliğimiz kurulduğu günden 
bu yana mesleğin her alanında, 
mesleki kariyerin her aşama-
sında rekabete karşı dayanış-
manın, piyasaya karşı kamusal 
yaklaşımın, bireysel keyfiyete 
karşı ortak kararların savunu-
cusu ve güvencesi olmuştur.

1980’li yıllardan itibaren ül-
kemizde uygulanmaya başlayan 
neoliberal politikaların temel 
amacı, kamusal olan her şeyi 
ortadan kaldırarak gündelik 
hayatlarımızın tamamını pi-
yasalaştırmaktır. Özelleştirme, 
kuralsızlaştırma ve ticarileştir-
me uygulamalarıyla ilerleyen 
bu süreç, halkın ortak varlık-
larını, değerlerini, haklarını ve 
çıkarlarını tamamen yok etme 
mantığıyla işlemektedir. 

İktidara geldiği günden bu 
yana neoliberal politikaların 
en azılı uygulayıcısı olan AKP, 
toplumsal zenginliğimizi ve or-
tak değerlerimizi hedef alan bu 

politikalara karşı tutum alan 
tüm kesimleri, baskı ve zor 
yoluyla sindirmek istiyor. AKP, 
kendi dünya görüşünü topluma 
dayatabilmek, ülke varlıkla-
rını tümüyle kontrol altına 
alabilmek ve siyasal geleceğini 
garanti altına alabilmek için 
halkı yalnızlaştırmayı, güçsüz-
leştirmeyi ve kendine bağımlı 
kılmayı amaçlıyor. 

AKP’nin TMMOB’yi hedef 
almasının altında yatan temel 
neden, birliğimizin örgütlü 
yapısı, kamusal niteliği ve 
toplumcu mücadele anlayışıdır. 
AKP, bayraktarlığını yaptı-
ğı özelleştirmeci, piyasacı ve 
muhafazakâr ideoloji karşısın-
da engel olarak gördüğü için 
birliğimizi hedef almaktadır. 
Kendisinden önceki tüm 
baskıcı rejimler gibi, toplumsal 
farklılıkları görmezden gelerek, 
kendi dünya görüşünü tüm 
topluma zor ve şiddet yoluyla 
dayatmak istemektedir.

Artık herkesin hemfi-
kir olduğu bir gerçek var ki, 
AKP, toplumu bölen, farklı 
toplumsal kesimleri birbiri-
ne karşı kışkırtan bir siyaset 
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tarzı sürdürmektedir. Ülkenin 
toplumsal bütünlüğünü tehdit 
eden bu siyaset tarzı, toplumsal 
sorunlara kapsayıcı çözümler 
bulmak yerine, yandaş medya 
ve iktidar gücü kullanılarak 
“düşman” olarak tanımlanan 
kesimlerin ortadan kaldırılma-
sına dayanmaktadır.

Tek adam rejimi, sadece 
yürütme gücünün tek kişide 
toplanması değil aynı zamanda 
devletin tüm unsurlarının, sen-
dikaların, meslek örgütlerinin, 
basın yayın organlarının ve 
hatta sivil toplum kuruluşları-
nın tek adamın kontrolü altına 
girmesi anlamına gelmektedir.

AKP açık biçimde parti 
devleti inşa etmeye çalışmakta, 
kamusal olan ne varsa parti 
teşkilatının parçası haline 
getirmek istemektedir. Ne 
yazık ki AKP siyasal gücünü 
kullanarak hâlihazırda toplu-
mun geniş bir kesimini etkisiz 
hale getirmiş ve farklı biçim-
lerde kendisine tâbi kılmıştır. 
Demokratik gelenekleri ve üye 
yapısı nedeniyle kendisine tabi 

kılamadığı yapıları ise tehdit-
le, zorla ve hukuk dışı yollarla 
etkisiz kılmak istemektedir.

Meslek örgütlerinin yö-
netimlerinin nasıl oluşacağı 
kendi yasalarında açık biçimde 
düzenlenmiştir. Her üyemiz, 
seçim süreçlerinde yer alarak 
birlik politikalarının ve yöne-
tim kurullarının belirlenme-
sinde söz sahibi olmaktadır. 
Herkesin özgürce katıldığı 
demokratik seçimlerle de yöne-
tim kurulları belirlenmektedir. 
Bugüne kadar üyeler nezdinde 
hiçbir inandırıcılığı olmadığı 
için genel kurullar sürecin-
de başarı kazanamayanların 
antidemokratik yöntemlerle 
Birliğimizi etkisizleştirmeye 
çalışması, AKP’nin demokrasi-
ye ve seçmen iradesine yaklaşı-
mının aynasıdır.

AKP’nin bu saldırısı sadece 
meslek örgütlerine değil, 
aslında demokrasiye ve hukuk 
düzenine yönelen bir saldırıdır. 
AKP’nin demokrasiyi, hukuku 
ve kamusal varlığımızı çiğne-
mesine izin vermeyeceğiz. 

Bilinmelidir ki, 
iktidarların gündelik 
siyasal menfaatleri 
için hayata geçirmek 
istedikleri proje ve 
uygulamaların bilime, 
doğaya ve kamusal 
çıkara uygunluğu 
konusunda toplum 
adına denetlenmesi 
birliğimizin 
ve tüm meslek 
örgütlerinin anayasal 
sorumluluğudur.
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Cumhuriyet dönemi bo-
yunca Türkiye’nin sana-
yileşmesi, büyük oranda 

doğrudan devlet yatırımları 
aracılığıyla gerçekleşmiştir. 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
(KİT) olarak adlandırılan bu 
yatırımlar, ulaşımdan rafineri-
ye, madencilikten tarıma, ban-
kacılıktan balıkçılığa, şekerden 
enerjiye kadar ekonominin 
tüm alanlarını kapsamıştır. Bu 
sanayileşme modeli, sosyal dev-
let anlayışıyla birlikte gelişmiş 
ve eğitimden sağlığa, sosyal 
hizmetlerden sosyal güvenliğe 
kadar genel toplumsal hizmet-
lerin tamamı kamusal fayda 
anlayışıyla sürdürülmüştür. 

1970’li yılların sonunda 
dünya çapında yaşanan büyük 
ekonomik krize karşı geliştiri-
len neoliberal ekonomik model, 
1980’li yıllardan itibaren, 
kamu girişimciliği anlayışının 
ve sosyal devlet politikaları-
nın tasfiyesinin beraberinde 

KAMU ADINA YÜRÜTTÜĞÜMÜZ MÜCADELELER 
VE KAMUSAL VARLIKLARIMIZ SAVUNMASINDA

TMMOB’NİN ROLÜ
ÖZELLEŞTİRME KARŞITI MÜCADELE

TMMOB, 1990’lı yıllardan itibaren, 
özelleştirme uygulamalarına karşı gerek 
hukuki, gerekse toplumsal mücadelenin 

en ön saflarında yer almıştır.



8

TMMOB, kamu 
girişimciliğinin 
ve sosyal devlet 
anlayışının 
korunmasından 
yanadır. Ortak 
zenginliklerimizin 
sermaye için rant 
olarak aktarılması 
yerine, üretim, 
sanayileşme ve 
kalkınma politikaları 
için kullanılmasını 
savunmaktadır.

getirmiştir. Ülkemizde 12 Eylül 
Darbesi koşullarında uygulan-
maya başlanana neo-liberalizm 
anlayışının ilk projesi, devletin 
ekonomik etkinliğinin sona 
erdirilmesi ve kamusal varlık-
ların özelleştirilmesi olmuştur. 
Cumhuriyetin ilk yıllarından 
itibaren kurulmaya başlayan 
KİT’ler, 80’li yılların ikinci 
yarısından itibaren birer birer 
satılmaya başlanmıştır.

Devlet, kamu otoritesi 
sıfatıyla yürüttüğü ekonomik 
faaliyetlerinden el çekerek bu 
alanları tamamıyla sermayenin 
inisiyatifine bıraktığı gibi, eği-
tim, sağlık, sosyal güvenlik gibi 
kamusal hizmet alanlarını da 
piyasaya açmıştır. Büyük çaplı 
özelleştirme, ticarileştirme 
ve piyasalaştırma adımlarıyla 
gelişen bu süreç, toplumsal 
kesimlerin hizmetlere ula-
şımları arasındaki uçurumu 
derinleştirmiştir. Bir yanda 
özelleştirmeler yoluyla ser-
maye kesimlerine büyük çaplı 
kaynak aktarımları yaşanırken, 
diğer yandan emekçi ve yoksul 
kesimlerin kamusal hizmetlere 
erişimi kısıtlanmıştır.

1980’li yıllardan itibaren 
iktidara gelen tüm hükümetle-
rin öncelikli programı “özel-
leştirmelerin tamamlanması” 
olmuştur. Başlangıçta “verim-
sizlik”, “zarar eden kitleri elden 
çıkartma” ve “devletin sırtın-
daki kamburdan kurtulma” 
söylemiyle ilerleyen özelleş-
tirme uygulamaları, 2000’li 
yıllardan itibaren en karlı 
kuruluşların en önce satıldığı 
bir yağmaya dönüşmüştür.

TMMOB halkın tamamına 
ait olan yatırımların, kamusal 
varlıkların ve sosyal devlet 
anlayışının korunmasından 
yanadır. Ortak zenginlikleri-
mizi sermaye kesimleri için 
rant kapısına dönüştürmek 
yerine, üretimden, sanayiden 
ve kalkınmadan yana politi-
kalara kaynak aktarılmasını 
savunmaktadır.

Toplumun ortak zenginliği 
olan kamusal varlıklarımızın 
yandaş sermaye kesimlerine ve 
uluslararası şirketlere peşkeş 
çekilmesi anlamına gelen özel-
leştirme uygulamalarına karşı 
en kararlı duruşu gösteren 
kesimlerin başında Birliğimiz 
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ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI 
AÇTIĞIMIZ BAZI ÖNEMLİ DAVALAR

TELEKOM
TÜPRAŞ
PETKİM
TEKEL

ERDEMİR
ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİ
LİMANLAR

ŞEKER FABRİKALARI

gelmektedir. Birliğimiz 1980’li 
yılların ortalarından itibaren 
hem özelleştirme süreçlerini 
mümkün kılan yasal düzen-
lemeler hem de tek tek tüm 
özelleştirme işlemlerine karşı 
yoğun bir hukuki mücadele 
sürdürmüştür. Birliğimizin 
Anayasa ve yasalardan kay-
naklanan kamusal niteliği, bu 
hukuki mücadeleyi sürdürebil-
memize olanak sağlamıştır.

TMMOB ve bağlı odalar 
olarak bugüne kadar özelleş-
tirme uygulamalarına karşı 
binlerce dava açtık, çok sayıda 
bilimsel etkinlik düzenledik ve 
kitlesel kampanyalar düzen-
ledik. Açtığımız bu davalar ve 
yürüttüğümüz kitlesel mücade-
le, özelleştirme uygulamalarını 
durduramasa da, sürecin bü-
tünüyle yağmaya dönüşmesine 
engel olmuştur.

AKP, ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI VERDİĞİMİZ 
MÜCADELE NEDENİYLE TMMOB’Yİ HEDEF 

ALMAKTADIR!
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Kentsel mekanların savunmasına ilişkin 
dünyanın en önemli deneyimlerinden 
birisi olan Gezi Parkı’nın korunması 
mücadelesinin her anında TMMOB’ye 
bağlı Odalarımızın ve üyelerinin büyük 
emeği ve özverisi vardır. 

Ülkemizde planlama 
konusunda yeterli 
bir birikim ve çaba 

olmamasının en çok etkilediği 
alanlardan birisi kentsel poli-
tikalardır. Hızlı nüfus artışı, 
yoğun göç ve sıklıkla karşı 
karşıya geldiğimiz doğal afetler 
kentleşme politikalarını ülke-
miz açısından hayati bir öneme 
taşımaktadır.

Planlı kentleşmenin bu 
denli önemli olduğu ülkemiz-
de ne yazık ki kentlerimizin 
tüm sorunları rant politika-
ları ekseninde çözümlenmeye 

çalışılmaktadır. Yapıların 
güçlendirilmesinden kentsel 
dönüşüme, kent kimliğinin 
korunmasından ortak mekan-
ların değerlendirilmesine kadar 
her konu ticari bir konu olarak 
görülmektedir. Bu anlayış, 
toplumun genel çıkarlarına 
uygun bir kentsel planlamayı, 
depreme uygun yapılaşmayı ve 
kent kültürünün gelecek ne-
sillere aktarılmasını imkansız 
kılmaktadır.

Birliğimiz ve bağlı odala-
rımız yıllardır kentlerimizin 
ortak sorunlarının çözümü 
konusunda büyük çaba göster-
mektedir. Kent politikalarının 
ve uygulamalarının rant odaklı 
olmaktan çıkartılarak, şehirle-
rimiz, sosyal adalet, sosyal ge-
lişim, sosyal bütünleşme, tarihi 
ve kültürel mirasın korunması, 
zarar azaltma ve risk yöneti-
mi gibi unsurlar gözetilerek 
yeniden yapılandırılması için 
mücadele etmektedir.

KENTSEL KİMLİĞİN VE ORTAK 
MEKÂNLARIN KORUNMASI
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KENTSEL MEKANLARIN 
KORUNMASI İÇİN AÇTIĞIMIZ BAZI 

ÖNEMLİ DAVALAR

TOPÇU KIŞLASI PROJESİ

TAKSİM MEYDANI DÜZENLEMESİ

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ

ULUS KENT MEYDANI

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

İMAR PLANI DAVALARI

Kentsel dönüşüm, kentsel 
yenileme ve sağlıklaştırma çalış-
malarında, mühendislik, mimar-
lık ve şehir planlama disiplin-
lerinin teknik, bilimsel ve yasal 
gereklilikleri ile teknik ilkelerini 
esas alan, genel ilkeler belirlen-
mesi için bilimsel çalışmalar, 
mesleki araştırmalar Birliğimiz 
tarafından yürütülmektedir.

Birliğimiz sadece planlı, 
güvenli ve sağlıklı kentler 
için değil aynı zamanda kent 
kimliğimizin ve ortak yaşam 
alanlarımızın korunması konu-
sunda da mücadele etmektedir. 
Kentlerimize kimliğini veren 
yapıların koruma altına alın-
ması, park-bahçe-meydan gibi 

ortak kullanım alanlarının bu 
özelliklerinin devam ettiril-
mesi için de önemli çalışmalar 
yürütmektedir.

TMMOB örgütlülüğünün 
hem hukuki hem de sosyal 
alanda yürüttüğü çabalar, 
toplumun geniş kesimlerinde 
kent bilincinin yerleşmesi, 
ortak mekanlara sahip çıkma 
anlayışın gelişmesi açısından 
çok değerli sonuçlar yaratmış-
tır. Bu durum elbette, kentsel 
rantların yandaşlara aktarılma-
sını, ortak mekanların AVM’ye 
dönüştürülmesini, kentsel kim-
liğin ortadan kaldırılmasını 
hedefleyen siyasi iktidarın hiç 
de hoşuna gitmemektedir.

AKP, KENTSEL KİMLİĞİN VE ORTAK MEKANLARIN 
KORUNMASI İÇİN VERDİĞİMİZ MÜCADELE NEDENİYLE 

TMMOB’Yİ HEDEF ALMAKTADIR!
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Türkiye’de çevre mücadelesinin 
yükseldiği her bölgede TMMOB 
üyelerinin izi vardır. Birliğimiz, 
yerellerde yükselen çevre hareketlerine, 
bilgilendirme çalışmaları, hukuki 
yardım ve mücadelenin ülke çapında 
bilinirliğinin yükseltilmesi gibi 
konularda önemli destekler vermektedir.

İnsan, içinde yaşadığı 
çevrenin hem yaratıcısı 
hem de ürünüdür. Mühen-

dis, mimar ve şehir plancıları 
olarak bizler, insanın çevreyle 
kurduğu bu yaratıcı ilişkinin 
bilimsel ilkeler ışığında geliş-
mesini sağlayan meslek men-
suplarıyız. Dolayısıyla çevreye 
karşı sorumluluğumuz, diğer 
mesleklerden çok daha fazladır.

Neoliberal politikaların 
uygulanmaya başladığı 1980’li 
yıllardan itibaren Türkiye’deki 
doğal kaynaklar, tabiat güzel-
likleri ve tarihsel miras korun-

ması gereken varlıklar olarak 
değil, rant aracı gayrimenkuller 
olarak görülmeye başlamıştır. 
AKP Hükümeti kendisini “mu-
hafazakâr” olarak tanımlasa 
da, söz konusu doğal ve tarih-
sel miras olduğunda tümüyle 
yıkıcı bir karaktere bürün-
mektedir. Neoliberalizmin en 
cüretkâr uygulayıcısı olarak 
doğal mirası tümüyle yok ettiği 
gibi, kültürel miras söz konusu 
olduğunda da sadece İslam 
eserlerinin ihyasını anlayan bir 
bakış açısına sahiptir. 

TMMOB ve bağlı odaları-
mız bugüne kadar, doğal hayatı 
ve ekolojik dengeyi görmezden 
gelen, halkın geleceğini tehdit 
eden tüm uygulamalara karşı 
mücadele etti. Birliğimiz, kimi 
zaman bilimsel toplantılarla, 
kimi zaman uzman üyelerimi-
zin hazırladıkları raporlarla, 
kimi zaman kamuoyuna dönük 
açıklamalarla, kimi zaman da 
açılan davalarla tavrını en net 
şekilde ifade etti.

DOĞAL VE TARİHİ MİRASIMIZIN 
KORUNMASI
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DOĞAL VE TARİHİ ALANLAR İÇİN 
AÇTIĞIMIZ BAZI ÖNEMLİ DAVALAR

HASANKEYF, ALLIANOI, ZEUGMA, 
PHASELIS KORUMA DAVALARI

BERGAMA, CERATTEPE, KAZ DAĞLARI 
MADEN DAVALARI 

NÜKLEER ENERJİ SANTRALLERİ

ILISU, ALAKIR, FIRTINA HES

YATAĞAN, ALİAĞA TERMİK

BODRUM, SAMANDAĞ RES

AYDIN, DENİZLİ JES

“Çevre ve tarihi değerlerin 
ve kültürel mirasın korun-
masında gerekli gördüğü tüm 
girişim ve etkinliklerde bulun-
mak” Birliğimizin amaçları 
arasındadır. TMMOB, hem 
bu amaç, hem Anayasa’nın 56. 
Maddesinde yer alan “Çevrenin 
korunmasına” ilişkin sorum-
luluk hem de 70’li yıllardan 
itibaren belirginleşen toplumcu 
bakış açısı nedeniyle doğal ha-
yatın korunması, tarihsel mi-
rasa sahip çıkılması ve ekolojik 
dengenin sürdürülmesi için 
yoğun çaba harcamaktadır.

TMMOB doğal hayatın, 
çevrenin ve kültürel mirasın ko-
runmasına ilişkin bütüncül bir 
yaklaşımı benimsemektedir. Sa-
nayileşme, kalkınma ve üretim 
politikalarının insan hayatına 
ve doğal çevreye zarar vermeden 
planlanması ve uygulanabilmesi 
için bilimin ve tekniğin kamu-
sal sorumlulukla kullanılması 
için çabalamaktadır.

1980’li yılların sonundan 
itibaren KİT’lerin özelleştirilme-

lerine karşı başlattığımız geniş 
çaplı hukuki mücadele süreci, 
1990’lı yılların ortalarından 
itibaren doğal ve tarihsel mirası 
ortadan kaldırmaya yönelik giri-
şimlere karşı verilen mücadele ile 
bütünleşmiştir. 1996 yılında Ber-
gama köylüleriyle başlattığımız 
hukuki ve toplumsal mücadele, 
en önemli çevre hareketlerinden 
birisi olarak tarihe geçmiştir.

TMMOB son 20 yılda doğal 
ve tarihi mirasa yönelik saldı-
rıların karşısındaki toplumsal 
muhalefetin en önemli bileşeni 
ve aynı zamanda hukuki mu-
hatabı olmuştur. Birliğimiz ve 
odalarımız, bugüne kadar Tür-
kiye’nin neredeyse her ilinde 
bulunan doğal ve tarihi mirası 
koruyabilmek için binlerce 
dava açtı. Çevreye, doğaya, 
tarihsel mirasa ve genel olarak 
kamusal çıkara karşı yapılan 
her projeye, alınan her karara, 
yapılan her yasaya karşı hukuki 
mücadele verdi. İllerde sürdü-
rülen çevre mücadelelerinin 
parçası ve öncüsü oldu.

AKP, DOĞAL VE TARİHİ MİRASIMIZIN KORUNMASI İÇİN VERDİĞİMİZ 
MÜCADELE NEDENİYLE TMMOB’Yİ HEDEF ALMAKTADIR!
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TMMOB, kurulduğu günden bu yana 
üreten, sanayileşen, kalkınan ve 
hakça bölüşen bir Türkiye mücadelesi 
vermektedir. Bu doğrultuda, ülke 
kaynaklarının rant projeleri için 
değil, toplumun ortak ihtiyaçları için 
kullanılmasını savunur.

RANT PROJELERİNE KARŞI KAMUSAL 
İHTİYAÇLARIN ÖNCELİĞİ

Türkiye ekonomisi uzun 
bir dönemden bu yana 
üretim yerine ranta, 

teknoloji alt yapısını geliştirme 
yerine inşaata, istihdam yerine 
sıcak para dolaşımına dayalı 
olarak işlemektedir. Övünüle-
rek söz edilen büyüme oranları, 
sanayi ve tarımsal üretime 
ve bu alanlardaki yatırımlara 
değil, sıcak para akımına bağlı 
mali aracılık hizmetleri, ulaş-
tırma, depolama, haberleşme, 
inşaat ile toptan ve perakende 
ticaret hizmetlerinden kaynak-
lanmaktadır.

Kamusal kaynaklar halkın 
ortak ihtiyaçları için değil, 
yandaş sermaye kesimlerinin 
zenginliği için kullanılmak-
tadır. Kamu Özel Ortaklığı 
adı altında, bütün ticari riskin 
hazine tarafından üstlenildi-
ği gelir garantili anlaşmalar 
yoluyla kamunun kaynakları 
sermayeye aktarıldığı gibi, ül-
kenin geleceği de ipotek altına 
alınmaktadır.

Hiçbir planlamaya dayan-
mayan, toplumsal öncelikleri 
gözetmeyen, doğayı ve tari-
hi hiçe sayan bu büyük rant 
projeleri, büyük reklam kam-
panyalarıyla AKP’nin siyasal 
propagandamalzemesi olarak 
kullanılmaktadır.

TMMOB kurulduğu gün-
den bu yana üretimden, sanayi-
leşmeden ve kalkınmadan yana 
olmuştur. Birliğimiz, bilimi 
ve teknolojiyi esas alan, Ar-Ge 
ve inovasyona ağırlık veren, 
ekonomik büyümeyi toplumsal 
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RANT PROJELERİNE KARŞI 
AÇTIĞIMIZ BAZI ÖNEMLİ DAVALAR

KANAL İSTANBUL

İSTANBUL HAVALİMANI

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

MARMARAY PROJESİ

HALİÇPORT PROJESİ

GALATAPORT PROJESİ

KABATAŞ MARTI PROJESİ

İZMİR KÖRFEZ GEÇİŞİ PROJESİ

tabana yayan, geniş kesimler 
için istihdam yaratan, doğa ve 
tarihle barışık bir sanayileş-
me ve kalkınma politikasını 
savunmaktadır.

Diğer tüm kamu politi-
kalarında olduğu gibi kamu 
yatırımlarında da önceliği-

miz daima kamusal çıkarlara 
uygunluk olmuştur. Bu anlayış 
nedeniyle birliğimiz AKP’nin 
toplumun genel ihtiyaçlarının 
değil, kendi siyasal ihtiyaçları-
nın ürünü olan rant projelerine 
karşı ekonomiyi, toplumsal 
olanı savunmuştur.

AKP, RANT PROJELERİNE KARŞI KAMUSAL 
İHTİYAÇLARIN ÖNCELİĞİNİ SAVUNDUĞUMUZ İÇİN 

TMMOB’Yİ HEDEF ALMAKTADIR.
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Birliğimiz, meslektaşlarımızın 
haklarını gasp eden ve toplumsal 
yaşamı tehdit eden tüm yasa ve 
yönetmelik değişikliklerine karşı etkin 
bir mücadele yürütmektedir. Siyasal 
iktidar TMMOB’nin bu etkinliğini 
sınırlandırabilmek için türlü yöntemlerle 
Birliğimizi hedef almaktadır.

Toplumsal yaşamın belirli 
bir düzen içerisinde sür-
dürülebilmesi için insan 

ilişkileri ve devletin kurum-
sal işleyişi Anayasaya uygun 
biçimde hazırlanmış yasa ve 
yönetmeliklerle düzenlenir. 
Birliğimiz meslek alanımıza 
ilişkin yasa ve yönetmelikle-
rin bilime ve tekniğe uygun 
biçimde, ülkemizin ve meslek-
taşlarımızın çıkarları doğrultu-
sunda yapılması için mücadele 
vermektedir. 

TBMM gündeminde gelen 

her yasa, bakanlıklar tarafın-
dan hazırlanan her yönetmelik, 
Bakanlar Kurulu’nun tüm 
icraatları, yerel yönetimlerin 
tüm kararları Birliğimiz ve 
bağlı Odalarımız tarafından 
ciddiyetle takip edilmektedir. 
Bilim insanlarının, uzmanların 
ve hukukçuların katkılarıyla 
oluşturulan görüşler çerçeve-
sinde gerekli hukuki mücadele 
yürütülmektedir.

Son dönemde meslek 
alanımıza ilişkin en önemli 
mücadele alanlarından birisi 
Çevresel Etki Değerlendirme 
(ÇED) Yönetmeliği çevresin-
de yoğunlaşmaktadır. ÇED, 
kısaca mühendislik yapılarının 
çevreye ve tabiata verdiği etki-
lerin araştırılması için konu-
nun uzmanı teknik eleman 
ve bilim insanları tarafından 
incelenmesi ve bu inceleme-
nin raporlaştırılması süreci-
dir. AKP iktidarı döneminde 
ÇED Yönetmeliği’nin defalarca 

YASA VE YÖNETMELİKLERİN TEKNİĞE VE 
TOPLUM YARARINA UYGUNLUĞU
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değiştirilmesiyle, tuz çıkarma 
faaliyetleri, toplu konut inşaatla-
rı, golf tesisleri, AVM’ler, kayak 
merkezleri, göletler, madencilik 
projeleri kapsam dışı bırakılarak 
rant projelerinin önü açılmak 
istenmiştir.

Sermaye kesimleri için rant 
alanları yaratılması çabasının 
bir diğer aracı da kentleşme, 
imar ve yapı mevzuatların-
da yapılan değişikliklerdir. 
AKP döneminde yapılan türlü 
değişikliklerle meslek mensup-
larının kentlerin gelişimi için 
gerekli mesleki uzmanlıklarını 
topluma sunmaları engellen-
mektedir. Tüm engellemelere 
rağmen TMMOB, Planlı Alan-
lar Tip İmar Yönetmeliği’nde, 
Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanunun Uygulama Yönetme-

liği’nde, Yapı Denetim Kanu-
nu’nda yapılan değişikliklere 
karşı önemli hukuki mücadele 
sürdürmektedir.

Birliğimiz madenlerden 
enerjiye, ormanlarımızdan 
denizlerimize, imar projele-
rinden kamu ihale kanununa, 
çevreden gıda düzenlemele-
rine kadar meslek alanımıza 
ilişkin tüm konularda mesleki 
ve teknik bilgisini halkın genel 
çıkarı için kullanmaktadır. Bu 
doğrultuda Birliğimizin yasa 
ve yönetmeliklerde gerçekleş-
tirilmek istenen düzenlemelere 
yaklaşımının temelinde, mes-
lektaşlarımızın mesleki faali-
yetlerinin her aşamasında etkin 
özneler olarak sorumluluk 
alması ve odalarımızın kamu 
adına denetim görevini yerine 
getirmesi anlayışı yatmaktadır.

AKP, YASA VE YÖNETMELİKLERİN TEKNİĞE VE TOPLUM 
YARARINA UYGUN OLMASI İÇİN YÜRÜTTÜĞÜMÜZ 

MÜCADELE NEDENİYLE TMMOB’Yİ HEDEF ALMAKTADIR.

TOPLUMUN GENELİNİ 
İLGİLENDİREN DÜZENLEMELERE 
KARŞI AÇTIĞIMIZ BAZI ÖNEMLİ 

DAVALAR

MADEN MEVZUATI 

YAPI DENETİM MEVZUATI

KAMU İHALE MEVZUATI

İMAR MEVZUATI

ÇEVRE MEVZUATI

ÇED YÖNETMELİĞİ
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Ülkemizde çalışan mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının ekonomik, 
demokratik, sosyal haklarının korunup 
geliştirilmesi konusu TMMOB’nin en 
önemli mücadele gündemlerinden birisi 
olmuştur.

Ülkemizde çalışma 
yaşamı ve çalışanların 
özlük haklarının du-

rumu, neredeyse tüm alanlarda 
olduğu gibi, mensuplarımızın 
mesleklerini icra ettiği alan-
larda da oldukça olumsuzdur. 
TMMOB ve Bağlı Odaları 
meslek mensuplarının insanca 
yaşamak ve insan onurunu 
yaraşır biçimde bir çalışma ya-
şamına kavuşmasını sağlamak 
için mücadele etmekte, üyele-
rinin haklarının korunması ve 
geliştirilmesi için tüm imkân-
larını kullanmaktadır.

Odalarımız tarafından tescil 
edilen bürolarda ve kamu görev-
lisi olarak mesleğini icra eden 
mühendislerimizin ücretlerinin 
ve özlük haklarının korunması 
için mücadele edilmektedir.

AKP’nin meslek alanlarımı-
za yönelik saldırılarının sonucu 
olarak denetim ve yaptırım me-
kanizmalarının zayıflatılması 
üyelerimizin temel haklarının 
ve ücretlerinin takibini imkan-
sız hale getirmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile 
TMMOB arasında yapılan “As-
gari Ücret Protokolü”, meslek 
mensuplarımızın ilk işe giriş 
ücretlerinin yapılan araştırma-
lar sonucu belirlenen rakamın 
altında kalmasını engellemekte 
ve insanca bir çalışma yaşamı 
için ortam yaratmaktaydı. An-
cak SGK tarafından bu proto-
kolün aykırı biçimde tek taraflı 
olarak feshi mensuplarımızın 
iş barışını ve özlük haklarını 
geriye götürmüştür. 

ÖZLÜK HAKLARIMIZIN VE MESLEK 
ONURUMUZUN KORUNMASI
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ÖZLÜK HAKLARIMIZIN VE 
MESLEKİ SAYGINLIĞIMIZIN 

KORUNMASI İÇİN AÇTIĞIMIZ BAZI 
ÖNEMLİ DAVALAR

YABANCI MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR 
PLANCILARININ ÇALIŞMA İZNİ

SGK ASGARİ ÜCRET PROTOKOLÜ

ÖZLÜK HAKLARI DAVALARI

KAMUDA GÜVENCESİZ, TAŞERON, 
KİRALIK ÇALIŞTIRMALARA KARŞI 

DAVALAR 

Meslektaşlarımızın özlük 
haklarına ilişkin en önemli 
mücadele başlıklarından biri-
si de, bizleri kendi ülkemizde 
ikinci sınıf vatandaş haline 
getiren Uluslararası İşgü-
cü Yasa Tasarısı olmuştur. 
Çalışma alanımızda yabancı 
mühendis, mimar ve şehir 
plancılarına eşitsiz biçimde 
üstünlük sağlayan söz konu-
su yasa, meclis gündemine 
getirildiği ilk günden itibaren 
TMMOB’nin mücadele prog-

ramında yerini almıştır.

Kendi vatandaşı için aradığı 
koşulları yabancıda aramayan, 
mühendislik, mimarlık hizmet-
lerde yabancılarda akademik ve 
mesleki yeterlilik sormayan, ya-
bancıların kendi ad ve namları-
na kolayca hizmet sunmalarının 
önünü açan bu düzenleme kar-
şısında Birliğimizin mücadelesi 
sayesinde ülkemizde bulunan 
mühendis, mimar ve plancıları-
nın hakları korunmuştur.

AKP, MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ 
HAKLARINI KORUMAK İÇİN YÜRÜTTÜĞÜMÜZ MÜCADELE 

NEDENİYLE TMMOB’Yİ HEDEF ALMAKTADIR.
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Sermayenin aşırı kar hırsı ve denetim 
yetersizlikleri nedeniyle ülkemizde çok 
sık ve ölümcül iş kazası yaşanmaktadır. 
Birliğimiz işçilerin sağlığı, işyerlerinin 
güvenliği ve tüm çalışanların güvenceli 
çalışma hakkı için mücadele etmektedir.

İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nin 23. mad-
desinde “Herkesin kendi 

özgür seçimiyle belirlediği 
işyerinde, adil ve elverişli çalış-
ma koşullarında çalışma hakkı 
vardır” denilmektedir. Bu ilke 
uyarınca TMMOB, işçilerin 
bedelini canlarıyla ödediği 
onlarca yıllık mücadelenin 
sonucu olan İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği ilkelerinin ülkemiz-
de de yaygınlaşması, ikirciksiz 
olarak uygulanması için müca-
dele etmektedir.

AKP iktidarı ile büyük 
artış gösteren, özellikle 2010-
2012 yılları arasında yaşanan 

iş kazalarındaki toplu ölümler 
nedeniyle çıkarılan 6331 Sayılı 
iş Güvenliği Yasası çıkarıl-
mıştır. Başlangıçta bu yasada 
TMMOB’nin teknik ve yapısal 
önermelerinin kısmen de olsa 
kapsanmasına karşın, bugüne 
kadar yapılan değişikliklerle 
yasa amacından saptırılmıştır.

Bütünüyle işçi sağlığı ve iş 
güvenliği bir kamu hizmeti-
dir. Bu kapsamdaki eğitim ve 
sınav ve uygulamaların piya-
sacı bir anlayışla özel sektöre 
açılmasıyla ülkemizde ölümlü 
iş kazaları ve henüz toplum-
sal hafızanın unutmadığı iş 
kazaları ve iş cinayetleri büyük 
bir artış göstermiştir. Soma, 
Ermenek, Şirvan ve Şırnak’ta 
maden faciaları; Torunlar, 3. 
Havalimanı ve 3. Köprü inşa-
atlarında yaşanan iş cinayetleri 
halen dün gibi aklımızdadır.

Bu alanda birçok meslek 
disiplinin bilimsel ve teknik 
verinin yanı sıra toplumsal 
normları da kullanarak hizmet 
üretmek zorundadır. Üretilen, 
işin karakteri ve uygulama 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
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İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI 
YÜRÜTTÜĞÜMÜZ BAZI ÖNEMLİ 

DAVALAR

SOMA MADEN FACİASI

DAVUTPAŞA PATLAMASI

TORUNLAR İNŞAAT ASANSÖR KOPMASI

KARADON GRİZU PATLAMASI

ÇÖLLOLAR MADEN HEYELANI

alanları gereği kamusal hizmet 
olmak zorundadır. Ancak ülke-
mizde, işçi sağlığı ve iş güven-
liği alanı tam aksi istikamette 
üretim yapmakta; önleyici, te-
davi edici uygulamalar işveren 
eliyle uzmanlara ve hekimlere 
yüklenmiş durumdadır. Yasa 
yayınlandığından beri uzman-
ların, hekimlerin ve sağlık 
personelinin işyerlerine vereceği 
hizmet süresi giderek azaltıl-
mıştır. Bu yapılanın amacı işçi 
sağlığı ve iş güvenliğini koru-
mak değil; hekim, sağlık perso-
neli ve uzmanların işverene olan 
maliyetini azaltmaktır.

AKP’nin iktidara geldiği 
2002 yılından 2018 yılının 

başına kadar iş cinayetlerinde 
hayatını kaybeden emekçilerin 
sayısı 20.000’i aştı. Sadece 2017 
yılında yüzlerce işçi hayatını 
kaybetti ve binlerce işçi meslek 
hastalıklarına yakalandı, iş 
göremez hale geldi. TMMOB 
iktidarın “Yeni Türkiye’sine”, 
emekçilerin alın terinin değe-
rinin azaltılırken ölümlerin 
artmasına, İSG yasalarının 
işçiden değil işverenden yana 
olmasına, güvencesiz ve esnek 
çalışmaya, işçi sağlığı ve iş 
güvenliğinin teknik ve kamusal 
unsur olmaktan çıkarılmasına, 
yargı kararlarının işveren ve 
iktidar tarafından görmezden 
gelinmesine karşı mücadele 
etmektedir.

AKP, HERKESİN GÜVENLİ ORTAMLARDA GÜVENCELİ 
BİÇİMDE ÇALIŞMASI İÇİN YÜRÜTTÜĞÜMÜZ MÜCADELE 

NEDENİYLE TMMOB’Yİ HEDEF ALMAKTADIR.
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Mühendislik, mimarlık ve şehir 
plancılığı insanı merkezine alan 
meslek disiplinleridir. Bir bütün 
olarak insan yaşamının korunması ve 
kolaylaştırılması meslek disiplinimizin 
öncelikli ilkeleri arasında yer 
almaktadır. Bu nedenle, mesleki 
faaliyetlerimizin kamusal denetimi hem 
meslektaşlarımızın hem de toplumun 
genel çıkarı açısından önemli ve 
gereklidir.

Meslek disiplinini ve 
ahlakını korumak, 
Birliğimizin kuruluş 

amaçları arasında yer almaktadır. 
Mesleğimizin toplumsal saygın-
lığının korunmasında ve meslek 
mensuplarımızın hizmet ka-
litesinin korunmasında kamu 
adına yürütülen bu denetim 
faaliyetinin büyük önemi bu-
lunmaktadır.

Birliğimize bağlı odalar, 
mesleki denetim faaliyetlerini 
iki ayrı biçimde yürütülmekte-
dir. İlki, serbest mühendislik, 
mimarlık ve şehir plancılığı 
hizmeti veren üyelerimizin 
mesleki etkinliklerinin geliş-

mesi, üretilen hizmetlerin Bir-
lik ilkeleri ile ülkemizde geçerli 
diğer standartlara uygunluğu, 
meslek içi haksız rekabetin ön-
lenmesi, mesleki değerlendir-
meye esas sicillerin tutulması 
amacıyla yapılan belgelendirme 
ve denetimlerdir.

Kamu adına yürüttüğümüz 
mesleki denetimin diğer ayağı 
ise mühendislik, mimarlık 
ve şehir plancılığı alanındaki 
proje, faaliyet, ürün ve hiz-
metlerin ilgili yönetmeliklere, 
standartlara ve kalitelere uy-
gunluğuna ilişkin denetimdir. 
Meslek disiplinimizin insanı 
yaşamını merkezine bir faaliyet 
olmasının verdiği sorumlu-
lukla yürüttüğümüz bu de-
netimler, insanların gündelik 
yaşamlarında faydalandıkları 
mühendislik, mimarlık ve şehir 
plancılığı hizmetlerini güven-
li biçimde kullanabilmesini 
amaçlamaktadır.

Proje Mesleki Denetimleri, 
LPG-CNG-LNG Sızdırmazlık 
Denetimleri, Asansör Kont-
rolleri, İş Sağlığı ve Güvenli-

KAMUSAL-MESLEKİ DENETİM
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Birliğimiz tarafından kamusal 
anlayışla yürütülen kamusal-mesleki 
denetimler mesleki saygınlığımızın 
olduğu kadar, kamu güvenliğinin 

korunması açısından da önemlidir.

ği, Yapı Denetimi gibi farklı 
alanları kapsayan denetim 
hizmetleri giderek kamusal 
niteliklerinden kopartılarak 
ticarileştirilmektedir.

Özünde kamu adına yürü-
tülen idari ve kolluk faaliyeti 
olan bu denetim hizmetleri 
hiçbir biçimde özel kişilere 
devredilemez. Anayasa’nın 128. 
Maddesi, “Devletin, kamu ikti-
sadî teşebbüsleri ve diğer kamu 
tüzelkişilerinin genel idare 
esaslarına göre yürütmek-
le yükümlü oldukları kamu 
hizmetlerinin gerektirdiği aslî 
ve sürekli görevler, memurlar 
ve diğer kamu görevlileri eliyle 
görülür.” hükmünü taşımakta-
dır. Bu anayasal hükme rağmen 
açık biçimde piyasaya devredi-

len Yapı Denetimi, Bilirkişilik 
Hizmetleri, Araç Muayene Hiz-
metleri, İş Sağlığı ve Güvenliği 
hizmetlerin kamusal biçimde 
yürütülmesi için büyük müca-
dele yürütmektedir.

AKP, sadece kamusal dene-
tim hizmetlerini ticarileştir-
mekle kalmayıp, denetime tabi 
olması gereken alanları da key-
fiyete dönüştürerek, toplumsal 
yaşamda onarılması güç tah-
ribatların önünü açmaktadır. 
Proje Mesleki Denetimlerinin, 
LPG-CNG LNG Sızdırmazlık 
Ölçümleri gibi hayati öneme 
sahip alanlarda Odaların de-
netim yetkisinin kaldırılması, 
halkın güvenliğini tehdit eden 
sonuçlar yaratmaktadır.

AKP, MESLEĞİMİZİN SAYGINLIĞI VE HALKIN GÜVENLİĞİ 
İÇİN KAMUSAL DENETİMİ SAVUNDUĞUMUZ İÇİN 

TMMOB’Yİ HEDEF ALMAKTADIR.
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İnsanca yaşanabilecek bir ülke ve 
dünya için eşitlik, özgürlük, demokrasi, 
barış, bağımsızlık, laiklik, insan 
hakları ve sosyal adalet için mücadele 
etmek herkesin görevidir. TMMOB, 
70’li yıllardan bu yana Türkiye’de bu 
mücadelenin en önemli taşıyıcılarından 
birisi olmuştur.

TMMOB ve bağlı odaları 
kamu kurumu niteliğin-
de mesleki demokratik 

kitle örgütüdür. TMMOB 
belirli mesleklere mensup olan-
ların dahil olabildiği bir “çıkar 
birliği” olduğu kadar, mesleki 
sorunların ülkede ve dünyada 
yaşanan sosyal-siyasal gelişme-
lerden bağımsız ele alınamaya-
cağına ilişkin bir “irade birliği” 
özelliğini de taşımaktadır. Bu 
ikili anlayış, TMMOB örgütlülü-
ğünün temelini oluşturmaktadır.

TMMOB bir yandan mesle-
ğimizin ve meslektaşlarımızın 

hak ve çıkarlarını ülkemiz ve 
halkımızın çıkarları temelinde 
korumak ve geliştirmek için 
mücadele verirken, diğer yandan 
da mesleki birikimlerimizin 
toplum yararına kullanılma-
sının zeminini yaratmak için 
mücadele vermektedir. Bu ikili 
doğa, TMMOB’nin yasal sorum-
lulukları ile toplumsal sorumlu-
luklarının bileşkesidir. TMMOB 
ve bağlı odalarının faaliyetleri-
nin iki ana eksenini oluşturan 
bu bileşke, özellikle 1970’li 
yıllardan itibaren belirginleşen 
mücadele birikiminin ürünü 
olduğu kadar kamusal kimliğin 
verdiği bir görevdir. Birliğimi-
ze sıklıkla yöneltilen “siyaset 
yapma” eleştirisinin altında, 
aslında Birliğimizin, üyelerimi-
zin çıkarlarıyla toplumun genel 
çıkarlarını korumak için verdiği 
mücadele ve bu ikisi arasında 
kurduğu ilişki yatmaktadır.

Teknik elemanların so-
runlarının, ülkenin ve ülkede 
yaşayan emekçi kesimlerin 

EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK, DEMOKRASİ VE 
BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNDE TMMOB
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Mühendis, mimar, şehir plancılarının 
çıkarları, ülkemizin diğer üreten, 
emekçi kesimlerin çıkarlarından 

ayrıştırılamaz. Bu yüzden TMMOB, 
emeğin evrensel değerlerini ve 

insanlığın ortak geleceğini savunur.

sorunlarından bağımsız olarak 
ele alınamayacağının bilincinde 
olan Birliğimiz, ülkemizdeki 
eşitlik, özgürlük ve demok-
rasi mücadelesinin en önemli 
taşıyıcılarından biri olmuştur. 
TMMOB mücadelede gücünü, 
bilimden, yüreğindeki insan 
sevgisinden, mesleğin toplumcu 
özünden, tüm saldırılara karşı 
Birliğine sahip çıkan üyelerin-
den ve halkımızdan almaktadır.

TMMOB, sermayenin sınır-
sız sömürü isteğine karşı emeği 
savunur.

TMMOB, neoliberalizmin 
piyasayı mutlaklaştıran anla-
yışına karşı, kamusal mal ve 
hizmetleri savunur.

TMMOB, emperyalizmin 
her türden tahakkümüne karşı, 
bağımsızlığı savunur.

TMMOB, gericiliğin hura-
felerine karşı, bilimi ve ilerici 
değerleri savunur.

TMMOB, iktidarın faşizan 
baskılarına karşı, özgürlükleri 
savunur.

TMMOB, derelerin, kıyı-
ların, ormanların, madenlerin 
yağmalanmasına karşı, doğayı 
ve doğal varlıkları savunur.

TMMOB, güvencesiz, gü-
venliksiz istihdam politikaları-
na karşı, herkes için güvenceli 
iş, güvenli geleceği savunur.

TMMOB, toplumsal yaşa-
mın her alanının dinsel buy-
ruklar uyarınca şekillendiril-
mek istenmesine karşı, laikliği 
savunur.

TMMOB, ayrımcı politi-
kalar karşısında, eşitliği ve 
demokrasiyi savunur.

TMMOB, her türden savaş 
ve şiddet politikalarına karşı, 
barış içinde bir arada yaşamı 
savunur.

TMMOB, toplumu savunur, 
mesleğimizi savunur, meslek-
taşlarımızı savunur, geleceği-
mizi savunur!

Tüm bunları savunduğu-
muz için AKP, TMMOB’yi 
hedef almaktadır.

AKP, İNSANLIĞIN EVRENSEL DEĞERLERİNİ 
SAVUNDUĞUMUZ İÇİN TMMOB’Yİ HEDEF ALMAKTADIR.
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