
Basın açıklaması

Cilt: 57 
Sayı: 680
Yıl: 2016

Cilt: 57
Sayı: 680 
Yıl: 2016

Mühendis ve Makina Mühendis ve Makina6 7

Basın açıklaması

TMMOB 19 Eylül Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü dolayısıyla 

18 Eylül 2016'da TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası Başkanı Ali 
Ekber Çakar tarafından yapılan basın 
açıklaması şöyledir:

Mühendis, mimar, şehir plancıları, 19 
Eylül 1979 günü Türk Mühendis ve Mi-
mar Odaları Birliği'nin (TMMOB)`nin 
çağrısıyla, ekonomik-demokratik ta-
lepleri için ülke çapında bir günlük iş 
bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Bu 
eyleme 49 il ve 443 işyerinde mühen-
dis, mimar, şehir plancıları ile birlikte 
işçi, teknik eleman ve sağlık görevlileri 

dâhil 100 bini aşkın kamu çalışanı ka-
tılmış, eylemi teknik eğitim gören öğ-
renciler de desteklemişti. Tarihimizde 
önemli bir yeri bulunan 19 Eylül, altı 
yıldan beri "TMMOB Mühendis, Mi-
mar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü" 
olarak kutlanmakta, mücadele gelene-
ğimiz sürdürülmektedir.

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı 
meslek disiplinleri ve meslek örgütleri-
miz, kapitalizmin neoliberal döneminin 
sermaye birikimi ve rant politikalarına 
tabi kılınmaya çalışılmaktadır. Mü-
hendis, mimar, şehir plancılarının bazı 
alanlardaki yetkileri uluslararası serma-
ye kuruluşlarına devredilmiş, bazı alan 

ve yetkiler kısıtlanmış, bazıları ortadan 
kaldırılmış, eğitimde önemli dönüşüm-
ler gerçekleştirilmiştir. Mühendislik, 
mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri-
nin ana sektörleri kamusal yarar yak-
laşımından çıkarılıp serbestleştirme, 
özelleştirme, ticarileştirmenin unsurları 
haline getirilmiştir. Esnek, güvencesiz 
çalışma koşulları tüm emekçilerle bir-
likte üzerimizdeki sömürüyü yoğun-
laştırmıştır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği, 
insanca barınma hakkı ve deprem ger-
çeğinin gerektirdiği yapı denetimi, kent 
politikaları,  enerji, tarım, orman, su 
kaynakları gibi alanlarda mühendislik, 
mimarlık, şehir plancılığının mesleki 

denetim ve bilimsel–teknik kriterleri 
devre dışı bırakılmakta, evrensel bilim-
sel mesleki gereklilikler tasfiye edil-
mektedir.

Birliğimiz TMMOB ve Odalarımız da 
söz konusu neoliberal dönüşüm progra-
mı ve doymak bilmez rant sevdasından 
dolayı uzun bir süreden beri iktidarın 
hedefindedir. Siyasal iktidar, kamusal 
hizmet ve kamusal denetimi ortadan 
kaldırmak istemektedir. Anayasal daya-
nağı bulunan TMMOB Yasası`nı değiş-

tirmek, önemli bazı yetkilerimizi almak, 
iktidarın hep gündemindedir. Fakat be-
lirtmek isteriz, yaptığımız hizmetlerin 
kamusal niteliğinin sermaye-rant güç-
leri lehine tasfiyesine, mesleğimize ve 
örgütümüze yönelik etkisizleştirme ça-
balarına karşı duruşumuz, 1970`lerden 
günümüze uzanan mücadeleci gelene-
ğimiz doğrultusunda sürecektir.

Odamız, meslek disiplinlerimiz ve ör-
gütlerimize yönelik tasfiyeci politika-
lar ile ülke çapında izlenen piyasacı 

politikalar ve toplumsal muhalefe-
tin sindirilmesi çabaları arasındaki 
bağların bilincindedir. Cumhuriyet, 
demokrasi, laiklik, eşitlik, özgürlük, 
barış ve kardeşlik, güvenceli çalışma, 
sosyal hukuk devleti, planlama, sa-
nayileşme, kalkınma, kamusal yarar, 
kamusal hizmet, kamusal denetim 
mücadelemiz bu bilinçle sürecektir. 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
üyeleri, 19 Eylül Pazartesi günü ülke 

çapında düzenlenecek olan dayanışma 
etkinliklerinde bu bağlamda yerlerini 
alacak; insandan, yaşamdan, ülkemiz-
den, halkımızdan, mesleklerimizden, 
geleceğimizden yana istemlerimizi dile 
getirecektir.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü

Ali Ekber Çakar
TMMOB 

Makina Mühendisleri Odası Başkanı

 “TMMOB 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü”nde 30’un 
üzerinde kentte yüzlerce mühendis, mimar ve şehir plancısı alanlara çıkarak, ülke 
ve meslek sorunlarına dikkat çekti.

MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI 
DAYANIŞMA GÜNÜ


