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Sunuş

ÖRGÜTÜMÜZE, BİRLİĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Nisan Avukatlar 
Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, “barolar başta olmak 
üzere, meslek kuruluşlarının seçim yöntemlerinin değiştiril-
mesi” üzerinde durmuş, “Hükümetin ve Meclis’in de üze-
rine düşenleri süratle yerine getirmesiyle, bu meselenin, 
içinde bulunduğumuz yıl bitmeden çözüme kavuşturulması 
mümkündür” demişti. İktidarın militanı Akit Gazetesi’de bu 
açıklamanın ardından TMMOB ve Odalarımızı hedef göste-
ren bir yazı dizisi başlattı. Cumhurbaşkanı, bu konuşmadan 
on altı gün sonra İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü ile ilgili 
bir törende yaptığı konuşmada da, üst birliğimiz TMMOB 
ile ona bağlı Odaları yine hedef göstererek, “Tabii biz yap-
mak için, inşa etmek için mücadele ederken, birileri de 
yıkmak için çalışıyor. Bakıyorsun adı Mimar Mühendisler 
Odası. İşleri, güçleri ne biliyor musunuz? Bir yerde bir abide 
yükselecek değil mi; onu durdurmak için hemen yargıya git-
mek, işleri, güçleri bu. Her yargıya gidişlerinden de eli boş 
dönerler, ama dertleri inşa etmek değil, yıkmak” şeklinde 
konuştu. 

Her iki konuşma üzerine TMMOB’ye bağlı Odalar olarak iki 
ayrı ortak açıklama yaptık. Cumhurbaşkanı’nın “yıkmak/yı-
kıcılık” ithamının aksine, Anayasa’nın kamu kurum ve kuru-
luşu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yönelik amir hüküm-
lerinden ve meslek alanlarımızdan hareketle görevimizin, 
yapmak, inşa etmek, bakmak, onarmak, denetlemek, koru-
mak ve geliştirmek, kamu ve toplum çıkarları doğrultusunda 
kararlar almak ve uygulamak olduğunu belirttik. 

Bildiğimiz üzere bu açıklamalar ile TMMOB Yasası’nı değiş-
tirme girişimleri ilk değildir. Ancak AKP rejiminin otoriter 
tek karar vericisi konumunda olan Cumhurbaşkanının “yıl 
bitmeden” şeklinde bir süre belirlemesi, konunun Hükü-
met ve Meclis gündemine bu yıl içinde alınacağını göster-
mektedir. Bu nedenle 26-29 Mayıs’ta Ankara’da toplanacak 
olan TMMOB 44. Olağan Genel Kurulu, olağanın ötesinde 
bir öneme sahip olacaktır. Odamız, TMMOB’nin toplumsal 
muhalefetin nadide bir örgütü olarak, yoluna birlik ve di-
rençle devam etmesi için genel kurul ve sonrasında üzerine 
düşen her şeyi yapmaya kararlıdır.

* * *

Geçen ay, çocuk tecavüzü vakalarının biri daha açığa çık-
tı. Ensar Vakfı ve Kaimder’e bağlı ev ve yurtlarda bir öğ-
retmenin kırk beş çocuğa defalarca tecavüz etmesi, iktidar 
çevrelerince örtbas edilmeye ve hızla geçiştirilmeye çalışıldı. 
Bir bakanın bu çoğul olaylar zincirini “bir kere”lik bir olay 
diye hafifletmeye çalışması, bu vakıf vb. kuruluşlar ile tarikat 
ağlarını aklamaya yönelik açıklamalar istismarcı dinci siyasal 

gerici zihniyeti bir kez daha gözler önüne serdi. Bu durum 
üzerine bir açıklama yaparak, “Odamız, gözbebeğimiz olan 
çocuklarımızın eğitsel, cinsel, bedensel, ruhsal, yaşamsal ve 
dinsel baskı altına alınarak köleleştirilmesinin, vakıf ve tari-
katlar, İmam Hatipler ve “Milli Eğitimin” iç içe geçirilmesinin 
panzehirinin bilim, aydınlanma, laiklik ve parasız kamusal 
eğitim ve parasız kamusal barınma olduğuna inanmaktadır” 
dedik. 

Yine geçen ay Meclis Başkanı İsmail Kahraman görev ve 
yetkilerini aşan, Anayasa ihlali anlamına gelen bir şekilde, 
“laiklik yeni anayasada olmamalı” dedi ve “dindar anayasa” 
savunusu yaptı. Ülkemizde özellikle son on dört yılda ger-
çekleşen ideolojik, kültürel, sosyal, siyasi dönüşüm süreci, 
laikliğe doğrudan saldırının sayısız örneklerini de gündeme 
getirmiştir. Konu üzerine bir açıklama yaparak, “laiklikten 
asla geri adım atmayacak, TMMOB çatısı altında, bilime, 
tekniğe, aydınlanma değerlerine sımsıkı sarılmaya, eşit, öz-
gür, demokratik ve laik sosyal hukuk devletini, tam bağım-
sız, barış içinde bir Türkiye’yi savunmaya devam edeceğiz” 
dedik.   

* * *

Ülkemizin acı gerçeklerinden biri de, işçi sağlığı ve iş gü-
venliğine dair durumun çok negatif olmasıdır. Nisan ayı so-
nunda kamuoyuna açıkladığımız İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Oda Raporu bu konudaki sorunları bütün açıklığıyla gös-
termektedir. Resmi verileri yorumlayan raporumuza göre, 
2014–2015 yıllarına ait iş kazası sayısı ile iş kazası ve meslek 
hastalığı sonucu ölüm vakaları 1996 sonrasının doruğu dü-
zeyine ulaşmıştır. Eurostat istatistiklerine göre de Türkiye, 
100 bin çalışan başına ölümlü iş kazalarında Avrupa’da bi-
rinci sıradadır. Odamız bu alanın emekçiler lehine düzen-
lenmesi için yürüttüğü mesleki çalışmaları bilimsel titizlikle 
sürdürecektir. 

Ülkemizde laikliğin ortadan kaldırılması ile emekçilere reva 
görülen çalışma ve yaşam koşulları örtüşmektedir. Her gün 
çeşitli vesilelerle laikliğe saldırılmakta, emekçilerin ve toplu-
mun aydınlanma kanallarını kapatılmak istenmektedir.

Bu nedenle Oda olarak1 Mayıs kortejlerinde, emeğin hakla-
rı, işçi sağlığı ve iş güvenliği için, laiklik için, ülkemizi karan-
lıktan gün ışığına çıkarmak için bütün illerde alanlara çıkarak 
yerimizi aldık. Bütün emekçilerin eşit, özgür, adil bir başka 
Türkiye ve Dünya özlemini paylaştık. 

Esenlik dileklerimizle. 
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