
Merhaba Değerli Meslektaşlarımız,

TMMOB ve Odalarımızın Ülkemizin Kentsel ve Doğal Değerlerinin Talanına ve Meslek Örgütlerimi-
zin Etkisizleştirilmesine Karşı Mücadelesi Büyüyerek Sürecek.

AKP iktidarı, TMMOB’nin kuruluş yasası olan “6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Kanunu” değişikliğini yine gündeme getirme hazırlığı içerisinde.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun meslek örgütleri üzerine hazırladığı raporla başlayan,
KHK’lerle kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün oluştu-
rulması ile devam eden, mesleğimiz ve meslektaşlarımız aleyhine çıkarılan çok sayıda yönetmelikle sür-
dürülen, bir gece yarısı operasyonu ile 3194 Sayılı İmar Yasası’na ekleme yapılması ile devam eden süreç
ile; AKP iktidarının mesleğimize, meslektaşlarımıza ve örgütümüze yönelik bir “ayar” vermeye çalıştığı
bilinen bir gerçekliktir.

TMMOB ve bağlı Odaları, kentlerde halkın yaşadığı meslek alanlarımızla bağıntılı sorunlara, doğal
alanlardaki tahribatlara karşı mücadele etmekte, kamusal yarar ve değerleri korumak amacıyla yürütü-
len dava süreçlerinde öncü rol üstlenmektedir. Bilimsel bilgi ışığında görüş ve eleştirilerini kamuoyu ile
paylaşarak yerel veya siyasi iktidarın bilinçli bir şekilde gizlediği gerçekleri halka açıklamaktadır. Hatalı
planlamalar, kentsel dönüşümde yaşanan haksızlıklar, çevre sorunları, enerji politikaları gibi çok çeşitli
alanlarda TMMOB daima kamu yararından yana tavır almış, iktidarda hangi siyasi irade olursa olsun
doğruları söylemiş ve yanlışlara karşı mücadele etmiştir. Bu nedenle, geçmişte olduğu gibi bugün de
siyasi iktidarın hedefi haline gelmiştir.

Bilindiği üzere TMMOB’yi teslim almaya yönelik iki yıl önce gündeme gelen TMMOB Yasası değişikliği
hazırlıkları, TMMOB örgütlülüğünün, hepimizin mücadelesi ile geri püskürtülmüştü. 

Şimdi ise aynı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TMMOB’ye gönderdiği bir yazı ile hazırlamış olduğu yeni
torba yasa taslağı hakkında görüş ve önerilerimizi 18 Aralık 2014 tarihine kadar yollamamızı istedi.

İlk okumada görülen odur ki; bu taslak torba yasadaki değişiklikler; ülkemizin, halkımızın, mesleğimi-
zin, mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının ve örgütümüzün aleyhine düzenlemeleri içermektedir.

Yeni değişikliklerle; mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetleri ve ilgili meslek örgütlerinin, böl-par-
çala-küçült-etkisizleştir-yönet yaklaşımıyla demokratik ve merkezi yapılardan rekabetçi yerel yapılara dönüş-
türülmesi, siyasi iktidarın yönetimine, bakanlıklara bağlanması amaçlanmaktadır. Kısaca Odaların bağım-
sızlığı ortadan kaldırılmak istenmektedir. Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, siyasi iktidarın egemenlik kur-
duğu, rant ve rekabet temelli müdahalelerine açık bir yapıya dönüştürülmek istenmektedir.

Ancak bilinmelidir ki mühendis, mimar, şehir plancıları ve meslek örgütleri; ülke, kamu, halk, meslek,
meslektaş yararı bütünlüğündeki mücadelesini sürdürecek, AKP gericiliğine, piyasacılığına ve diktasına
teslim olmayacaktır. Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, 1970‘lerden bugünlere dek oluşturduğu demok-
ratik mevzileri koruyacaktır. Toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte eşit, özgür, demokratik, halkının
refah, kardeşlik ve barış içinde yaşadığı, gericiliğin dogmatizminin alt edildiği, bilim ve tekniğin aydın-
latıcılığındaki yeni bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

TMMOB’yi TMMOB yapan, şimdiye kadar ayakta tutan, savrulmasına ve diz çökmesine asla izin ver-
meyen örgütlü üyemizin, sizlerin, örgütümüzün yapılan saldırıları geri püskürteceğine olan inancımız
tamdır.

SUNUŞ
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2015 Bütçesi, Hesap Vermez, Hukuksuz, Otoriter, Adaletsiz, Dinselleştirme ve Polis Bütçesidir

TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanan 2015 Bütçesi‘nin yüksek derecede “güvenlik” algısı ile
hazırlanmış bir polis bütçesi ve son yıllarda ağırlığı giderek artan bir dinselleştirme ve otoriterleşme büt-
çesi olduğu görülmektedir. 2014‘ün ilk 10 ayında polis harcamalarının sağlık harcamalarını 2 milyar TL
geride bırakarak 19 milyar TL‘ye ulaşması, askeri harcamaları bile geride bırakması bu yaklaşımın
somut bir yansımasıdır.

Odağında “polisleşme” olan bu bütçenin, yüzde 3‘lere gerileyen büyümenin sonucu daha dar vergi gelir-
leriyle yetinmeye çalışacağı bir gerçekliktir. Ancak, 2015 genel seçimleri de göz önünde tutulacaktır.
Seçmeni yıl ortasına kadar sıkmamak için bugüne kadar 62 milyar Dolar’a ulaşan özelleştirmeleri koyul-
tarak, para eder her kamu varlığını haraç mezat satarak, bedelli askerlik gibi bir defalık gelirlerin dibi-
ni kazıyarak seçim öncesinde yalancı bir bahar havası estirilecek, sonrasında ise kaşığın ucuyla verilen
sapıyla çıkarılacaktır. Bugüne kadar 12 milyar TL‘ye yakın kemirilmiş İşsizlik Fonu kaynaklarına bu
amaçla daha fazla el atılması sürpriz olmayacaktır.

*           *           *          *

TMMOB Yönetim Kurulu Ücretli Çalışan Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları İçin 2015 Yılı İlk İşe
Giriş Bildirgesinde Baz Alınacak Asgari Brüt Ücreti 3.000 TL Olarak Belirledi.

Yönetim Kurulumuz; Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyi-
min arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı,
teknik nezaretçi, uzak yol kaptanlığı gibi hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan
mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretin üze-
rinde olmak zorunda olduğunu karar altına aldı.

Hatırlatmamız gerekirse, 31 Temmuz 2012 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurulu ile Birliğe bağlı
Odalarımızın üyelerine yönelik bir protokol imzaladık. Bu protokolün amacı: “Sosyal güvenliğin toplu-
mun tüm bireyleri için temel bir hak olduğu gerçeğinden hareketle, sosyal güvenlik hakkından yoksun
bırakan kayıt dışı istihdam ve emeklilik haklarının eksik tesisine etki eden ücretlerin SGK’ya eksik bildi-
rimini önlemek, sosyal güvenlik kavramının temel bir hak olduğunun toplumumun tüm bireyleri tarafın-
dan bilinmesini ve bu hakkı koruyan kurumların tanıtılmasını sağlamak, vatandaşlarımızı yeni düzenle-
meler ile ortaya çıkan hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilin-
cinin oluşmasını sağlamak amacıyla işbirliği yapılması”dır.

Protokole göre Birliğimiz; “ücretlerinin eksik bildirilmesini önlemek amacıyla mühendislik, mimarlık ve
şehir planlama alanlarında meslek icra eden disiplinlere ilişkin olarak yıllık bazda asgari ücret seviye-
leri belirleyerek SGK’ya” iletmektedir.

*           *           *          *

Dergimizin geçmiş sayılarında olduğu gibi tesisat mühendisliğine ilişkin güncel konularda makaleler
144. sayıda da yer almaktadır. Tesisat Mühendisliği Dergisi elektronik ortamda, www.mmo.org.tr web
sayfamızda yer alan “Yayınlar” bölümünden ayrıca takip edilebilir.

Esenlik dileklerimizle.

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu
Aralık 2014
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