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Basın Açıklaması
DÜNYA GIDA GÜNÜ,
“AÇLIK GÜNÜ” OLMASIN!
15 EKİM 2012
Sermayenin doğayı, insanı ve emeği tarumar ettiği, 1 milyar insanın açlıktan, bir o kadar insanın
ise dengesiz ve sınırsız gıda tüketimi yani obeziteden kaynaklanan sağlık sorunları yaşadığı bir
ortamda, Dünya Gıda Günü’nü hep birlikte yeniden kutluyoruz (!)
Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) bu yılki kutlamanın ana temasını “Dünyayı Beslenmenin Anahtarı Tarımsal Kooperatifler” olarak benimsemiş ve ilan etmiştir.
Özellikle son yıllarda gündem işgal etmekte olan temel ürünlerin yetiştirildiği ülkelerde yaşanan
doğal afetler, iklimdeki istikrarsızlıklar ve bir yanda gıda artıklarını çöpe atan ülkeler varken, bir
yanda açlığın yaşanıyor oluşu ve bu koşullarda gıda ticaretinin tümüyle serbestleştirilmesi; tarımsal fiyatların ve üretimin dış etkilere ve spekülasyona daha açık hale gelmesi; tarımsal üretimin
sürdürülebilirliğini sağlayacak politikaların önemini de bir kez daha gözler önüne sermiştir.
Artık gıdanın silah kadar önemli bir madde olduğu kabul edilmektedir. Açlık tehlikesi bu kadar
belirgin iken, gıdanın serbest piyasa ekonomisinin insafına bırakılamayacağı bilinmektedir. Dünya
Bankası’nın rakamlarına göre temel gıda fiyatları son dört yılda %100’e yakın artmıştır.
Daha önce söyledik, yine söylüyoruz: Dünyada yaşanan açlık ve yetersiz beslenmenin nedeni
üretim yetmezliği değil, üretim ve tüketimin adaletli bir şekilde sağlanamamasıdır. Kontrol altına
alınamayan gıda fiyatları sorunu, dünyada ve ülkemizde sıklıkla gündeme gelmektedir. Doğru
politikalar belirlenememesi halinde, bu durumun ülkeler için bağımsızlık sorunu haline geleceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır.
Yaşanan bu olumsuzluklar, birincil üretimle uğraşan çiftçiyi, üreticiyi üretimden uzaklaştırmamalıdır. Kırsal ve kentsel hayatta yoksulluk artmakta; üretici tarımsal üretimden vazgeçerek şehirlere
göç etmekte, üreticinin etkin bir örgütlülük içinde olmaması bu süreci hızlandırmaktadır. Tarımsal
üretimle uğraşanlar zorlu bir yaşam içerisindedirler. Üretime küsen üreticiyi daha sonra geri
döndürmek mümkün olmayacaktır.
Yeterli ve uygun fiyatta gıda arzının sağlanması için tarımsal üretimin sürekli olarak yapılması
kaçınılmazdır. Uygulanan her politikanın, verilen desteklerin üretimi kısıtlayıcı yönde olmaması
ve doğru yönlendirilmesi temel hedef olmalıdır. Küçük üreticinin korunması, üretimden uzaklaştırılmaması bir diğer hedef olmalıdır.
Tarımsal üretim ve buna bağlı olarak küçük üreticinin hayatta kalması ve etkin üretim yapmasının
biricik yolu olan tarımsal kooperatifler ve üretici örgütleri; aynı zamanda güvenli üretimin biricik
anahtarlarıdır. Tarımsal kooperatifler ve üretici örgütleri olmaksızın izlenebilirliğin sağlanması
olanaksızdır.
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Ülkemizde, 12 Eylül sonrasında sendikalar sadece ekonomik bir çıkar birlikteliğine dönüşürken,
sosyal ve siyasal aidiyet de zayıflamıştır. Kent yoksulları temel geçim araçlarından uzaklaşırken,
kır emekçileri de kapitalizmin acımasız koşullarıyla rekabet edemez hale gelmiştir. Bütün bu süreç
kır ve kentte yoğun bir emek ve doğa sömürüsüyle perçinlendiğinde, yaşama ve dayanışma
olanakları giderek daralmıştır.
Bu çerçevede uzun yıllar boyunca kooperatiflerin yapılanması siyasi olarak pek tercih edilmeyen
yapılar olarak değerlendirilmiştir. Ancak gelinen noktada; bu örgütlenme modelinin önemi FAO
tarafından da altı çizilerek vurgulanmaktadır.
Kırdaki bu yıkıcılık karşısında direnmeye ve ayakta kalmaya çalışan üreticiler birlikte üretmek,
paylaşmak ve birbirlerinin sorunlarından haberdar olmak durumundadır. Kırsaldaki üreticinin
ürününü aracısız alıcısına ulaştırmasının sağlanması, geleneksel tarımda ısrar ederek geçimini
sağlayan bu yapıların, şirketlerin emeği artıklaştırma, doğayı atık haline getirme süreçlerine direnebilmeleri için, ekonomik açıdan güçlü bir konum elde etmeleri gerekmektedir.
Kırsalda üretim yapanların tasfiyesi eninde sonunda bir siyasal iktidar ve kapitalist modelin sonucudur. Ancak bu siyasal yönelimin tekrar sorgulanmasının vazgeçilmez olduğu günümüzde,
kooperatifler yoluyla birincil üreticilerin gerçek anlamda birlikteliğini sağlamanın yollarını aramamız
gerekmektedir.
Bir dayanışma, işinin gerçek sahibi olma modeli olarak kooperatifler, yoğunlaşmalıdır. Bu kapsamda kentsel dönüşüm alanlarında yaşanan sorunlarla, madencilik, enerji, su ve gıda ekseninde
kırda yaşanan sömürü bir arada düşünülmelidir. Özellikle kırsalda yıkım politikalarına maruz kalan
emekçilerin tarımsal ürünlerini, tüketiciye direkt ulaştıracak kooperatiflere ihtiyaç vardır. Dikkate
alınması gereken diğer bir yapı ise; bu kooperatiflerin ürünlerinin tüketiciye yine aynı etkinlik ve
ekonomiklikle ulaştıracak örgütlenme modellerinin oluşturulmasıdır. Kentlerde kurulacak kooperatifler de hem tüketicilerin gıda ihtiyacının, güvenli, sağlıklı, ucuz teminine yönelik olmalı, hem
de kooperatif ortaklarının bu ürünlerin satışından elde ettikleri geliri kendi yaşam alanlarında
verecekleri mücadelede harcamaları sağlanmalıdır.
Sonuç olarak; sömürü düzeninin giderek yerleştiği günümüzde, doğayı ve emeği birlikte geliştirecek, üreticiyi üretimden uzaklaştırmayacak üretim tarzlarına ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyaç aynı
zamanda kendi geçim araçlarımızı üretme, geleceğimiz üzerinde söz sahibi olma ve temelde de
kendi kendimizi yönetebilme gerekliliğinden doğmaktadır.
Yıllardır her gıda gününde söylediğimiz gibi, tohumdan sofraya, tarladan üreticiye tüm aşamalarda
gıda güvenliği ve güvencesinin sağlanması ile halkın ucuz ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi; kooperatifleşmeyi bir kez daha hedeflenen faydayı sağlamak üzere bu yapıları sadece ekonomik değil,
aynı zamanda siyasal bir mücadele bütününün bileşeni olarak görmekle mümkün olabilecektir.
Halkımıza saygı ile duyuruyoruz.
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MESLEKLERİMİZE, ODALARIMIZ ve
BİRLİĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ
KAPALI KAPILAR ARDINDA HAZIRLIKLARI
YAPILAN TMMOB’SİZ TMMOB YASASINI
KABUL ETMEYECEĞİZ
16 KASIM 2012
Son yıllarda gündeme gelen Odalarımız ve üst Birliğimiz Türk Mühendis Mimar Odaları BirliğiTMMOB’nin mevzuatını düzenlemeye yönelik adımlar, bugün doğrudan TMMOB Yasasını değiştirmeye yönelmiştir. Anayasa’nın 123, 124 ve özellikle 135. maddelerinden hareketle yayımlanan
6235 sayılı TMMOB Yasasının değiştirilmesi yoluyla TMMOB örgütlülüğü ve mühendis, mimar,
şehir plancılığı disiplinlerinin meslek örgütlülükleri, kapalı kapılar ardında yapılan hazırlıklarla
tasfiye edilmek üzeredir.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun ülkemizdeki bütün meslek kuruluşlarıyla ilgili
29.09.2009 tarihli, 799 sayfa ve 1.062 sayfa eki bulunan raporunun Başbakanlığa gönderilmesinin
ardından 2011 yılında çıkarılan birçok Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu yönetimi
tekelci otoriter bir tarzda yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda gerek mühendislik, mimarlık,
şehir plancılığı hizmetleri ve gerekse TMMOB mevzuatının Anayasa ve yasalara açıkça aykırılık
oluşturacak bir şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu
düzenlemeler, Anayasa ve İdare Hukuku çerçevesinde merkezi idare ile özerk yerinden yönetim
kuruluşları arasında olması gereken vesayet denetimini aşan, tekelci otoriter bir yönetim anlayışı
ile bazı özerk kamu tüzelkişiliklerinin özerkliği ortadan kaldırılmış, bazıları da doğrudan bazı
bakanlıkların bünyesine katılmıştır.
Bugün ülkemizde egemen olan sermaye birikim politikaları, sanayide gerçekleşen dönüşüm,
fason üretimin artması, 2B ile kamu arazileri ve kentsel dönüşüm süreçleri, bütün ülkenin imara
açılması gibi rant yönelimli politikalar, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerini doğrudan olumsuz olarak etkilemektedir. Bu meslek disiplinleri ile kamusal hizmet ve kamusal mesleki
denetim esaslı örgütlülüklerinin, şekli yapılara dönüştürülerek tasfiye edilmesi amaçlanmaktadır.
Kamuoyuna tarafsız ve bilimsel temellerle gerçeklikleri aktaran; gerektiğinde etkin bir biçimde
hukuk yolunu kullanarak yapılan yanlışlarla mücadele eden TMMOB’ye yönelik tasfiye politikaları
da bu kapsam içindedir.
Bu noktada öncelikle belirtmek isteriz ki, TMMOB Yasasını değiştirme ya da ortadan kaldırmaya yönelik girişimler mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerini kamusal niteliğinden
arındırarak rant politikalarına açma amacını gütmektedir. Ayrıca hazırlanış süreci, şekli ve içerik
itibarıyla TMMOB’siz TMMOB Yasası değişikliklerini yüz binlerce üyemizin ve bizlerin asla kabul
etmeyeceği bilinmelidir.
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Yapılacak yeni değişikliklerle mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri ve ilgili meslek
örgütleri, böl-parçala-küçült-yönet-etkisizleştir yaklaşımıyla demokratik ve merkezi yapılardan
rekabetçi yerel yapılara dönüştürülerek merkezi kamu yönetimine bağlanacaktır. Odalarımız ve
Birliğimiz TMMOB, bugüne kadar izin vermediğimiz siyasi iktidarların ve siyasi partilerin rant ve
rekabet temelli müdahalelerine açık bir yapıya ve arka bahçelerine dönüştürülecektir.
Diğer yandan belirtmek isteriz ki, mühendislik bilimleri ile mimarlık ve şehir plancılığı bilim ve
disiplinleri, multi disipliner (çok disiplinli-çokbilimli) mesleki hizmetleri gerektirmekte ve gerek
kendi içlerinde gerekse aralarında mesleki, bilimsel, teknik geçiş gereklilikleri bulunmaktadır.
Dolayısıyla meslek alanlarının ve hizmetlerinin tarifi, sınırı ve ülke genelindeki ortak uygulamaları,
ancak TMMOB’nin mevcut yapısı gibi bütünsel bir kurum tarafından gerçekleştirilebilir.
Bu nedenle meslek alanlarımızın ve aralarındaki ilişkilerin düzenlenmesi otoriter ve rekabetçi bir
kanun yapma zihniyeti ve böl-parçala-küçült-aşırı parçalı yapıları yönet yaklaşımıyla düzenlenemez. Meslek alanlarımız ve aralarındaki ilişkilerin, bilim, teknik ve toplumsal yarar doğrultusunda
ancak TMMOB ve Odalarımızın demokratik işleyişi içinde belirlenebilir, düzenlenebilir bir konu
olduğu unutulmamalıdır.
Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri gerçekte bilim, teknoloji, Ar-Ge, inovasyon,
sanayi, tarım, orman, enerji, ulaşım, madenler, tüm doğal kaynaklar, gıda, çevre ve kentleşme
politikalarının dinamik gücüdür, böyle olması gerekir. Ancak ne yazık ki bu gerçekler hemen hemen
tüm siyasi iktidarlar tarafından hep ikinci plana itilmiş, bazı alanlarda yetkiler uluslararası sermaye
kuruluşlarına devredilmiş, bazı alanlar ise neredeyse ortadan kaldırılmıştır. Mühendislik, mimarlık,
şehir plancılığı hizmetlerinin ana sektörleri kamusal fayda anlayışından çıkarılıp serbestleştirme,
özelleştirme, ticarileştirmenin arpalıkları haline getirilmiştir. Kentler, tarım arazileri, kamu arazileri,
madenler, enerji ve tüm alanlar rantlara göre şekillendirilmiş ve plansızlık egemen kılınmıştır.
Aynı zamanda çalışma yaşamının büyük kısmı işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin dışında
tutulmakta, insanca barınma hakkı ve deprem gerçeğinin gerektirdiği yapı denetimi, enerji, tarım,
orman, su kaynakları ve kentlerin yönetimi gibi alanlarda mühendislik-mimarlık-şehir plancılığının
mesleki denetim ve bilimsel-teknik kriterleri devre dışı bırakılmakta, KHK’lerle, yasa ve yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle bilimsel-teknik mesleki gereklilikler tasfiye edilmektedir. Bu nedenle
iş cinayetlerinden yapı denetimsizliğine, depremlerin toplumsal yıkımlara dönüşmesine dek bir
dizi acı olay artık kanıksanır hale gelmektedir. Bu koşullarda ülkemize, halkımıza, mesleklerimize
karşı bilimsel-toplumsal sorumluluklarımızı terk etmeyeceğimizi, TMMOB’siz TMMOB Yasasını
değiştirmeye yönelik girişimlere karşı biz aşağıda imzası bulanan TMMOB’ye bağlı Odalarımız
olarak, birlik içinde karşı çıkarak mücadele edeceğimizi, bağımsız ve demokratik meslek kuruluşlarının tasfiyesine dur demenin kamusal bir görev olduğunu; iktidarın söz konusu girişimleri
askıya alarak sesimize kulak vermesi gerektiğini kamuoyuna duyururuz.
Bilgisayar Mühendisleri Odası
Çevre Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İçmimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
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Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Metalurji Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Orman Mühendisleri Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası   
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası

H a b e r. . .
Haber
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ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN/
MESLEKTAŞLARIMIZIN SORUNU HEPİMİZİN
SORUNUDUR HEPİMİZ BİR ENGELLİ ADAYI
OLABİLİRİZ
3 ARALIK 2012
Ülkemiz nüfusunun %12,8’i engellilerden oluşmaktadır. Ortopedik, görme, işitme, konuşma ve
zihinsel özürlü birçok vatandaşımız; 21. yüzyıl teknolojisine rağmen günlük yaşamlarını büyük
mücadelelerle sürdürebilmekte; en temel haklarından yararlanmak dahi sorun halini almaktadır.
Gündelik yaşamın rutini içerisinde engelli vatandaşlarımız en basit ihtiyaçlarına/haklarına ulaşmakta büyük güçlükler yaşamaktadırlar.
Şehirlerin fiziki koşulları, ulaşım, sağlık hizmetleri, eğitim ve çalışma yaşamı engellerle doludur.
Kaldırımlar, yollar, merdivenler, kapılar, tuvaletler, taşıma araçları gibi çok sayıda engel yaşamı
zorlaştırmakta, kimi işleri imkânsız hale getirmektedir. Kaldırımlarda yardım almadan yürüyebilmek,
karşıdan karşıya geçebilmek, binalara rahatlıkla girip kendi başına bir etkinlik yapmak nerendeyse
imkânsız haldedir. Görme engelliler için kaldırımlarda yapılan işaretlerin aniden bittiği, hatta zaman
zaman tehlike yaratacak biçimde olduğu hepimizin her gün rastladığı bir durumdur. Tekerlekli
sandalyedeki yurttaşlar ise birçok binaya giremez, birçok asansörü kullanamaz durumdadır. Ne
yazık ki buna çok sayıda kamu binası da dâhildir. Nüfusumuzun önemli bir kesimi fiilen hayatın
dışına itilmiş ve dışlanmış bir durumdadır.
572 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Özürlüler Kanunu ile öngörülen fiziksel çevrenin,
kamu binalarının ve kamusal kullanım alanlarının engellilere uyumlu hale getirilmesi için tanınan
süre dolmuş olmasına rağmen sorunlar devam etmektedir. Oluşturulan yasal düzenlemelerin
uygulamaya gereği gibi yansıtılamaması ve takip edilmemesi; sosyal hukuk devleti ve eşitlik
ilkesiyle bağdaşmamaktadır.
4857 Sayılı İş Kanunu gereği; özel sektörde 50 ve 50’nin üzerinde işçi çalıştıran iş yerlerinde %3,
kamu sektöründe ise 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği %3 oranında engelli çalışan
istihdam edilmesi zorunludur. Özel sektör ve kamu işverenlerinde özürlü personel istihdam edilmediği durumlarda istihdam edilmeyen her bir kişi için para cezası uygulanmaktadır. Bu cezai
yaptırım nedeni ile özel sektörde özürlüler için ayrılan kadrolarda personel istihdamı çok önemli
ölçülerde sağlanmıştır. Ancak, para cezası devlet memurluğu kontenjanı için uygulanmamakta
olduğundan kamu kurumları için aynı ifadeyi kullanmak mümkün değildir. İlgili Kanun gereği
kamu kurumlarında bu koşulun yerine getirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur.
Devlet Personel Başkanlığı görevini yerine getirmelidir.
Engelli vatandaşların tüm bireyler gibi onurlu bir yaşam sürebilmeleri için kendi kendilerine yeten
bireyler olmalarının sağlanması, bu yönde eğitim, sağlık, istihdam politikalarının oluşturulması
ve mutlaka denetlenmesi son derece önemlidir.

Gıda Mühendisliği Dergisi 37. Sayı

51

Basın Açıklamaları

Engellilere gereksinim duydukları araçlar, ücretsiz ya da çok ucuza verilmelidir. Engellilerin
gereksinim duydukları özel araçların geliştirilmesi konusunda AR-GE araştırmaları desteklenmeli, araçlara ulaşım kolaylaştırılmalıdır. Bu araçlar engellilerin toplumsal yaşama katılımının
biricik gereçleridir.
Kimi kanunlarla engellilere tanınan ayrıcalıklar, bu kişilere bakmakla yükümlü olanlar için de
değerlendirilmelidir.
Engelliler; kanun ve yönetmeliklerde “özürlü” olarak anılmak istememektedirler.
Vatandaşlarımızı kısa süre ile de olsa, kendilerini engelli vatandaşlarının yerine koymaya; çevrelerindeki koşulları bu gözle irdelemeye davet ediyoruz. Hayatın birden ne kadar zor olacağını
göreceklerdir. Unutmamalıdırlar ki, her “sağlam” kişi bir gün “engelli” olabilir. Engelli yurttaşlarımızın sorunları, kendi sorunları kadar başkalarının da sorunlarını dert edinen, çözmeye çalışan
ve bu yönde engellilerle beraber mücadele veren kişi ve kurumların varlığı ile daha kolay, daha
hızlı ve insanca yaklaşımlarla çözülecektir.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, bir kez daha kamu ve özel sektör yetkililerini ilgili kanun
hükümlerini uygulamaya, var olan eşitsizliklere ve zorluklara rağmen büyük bir özveri ile ayakta
durmaya çalışan engellilere sahip çıkmaya ve engelli meslektaşlarımız için bulunduğumuz girişimlere karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.
Engellerin azaldığı bir dünya dileğiyle...
R. Petek ATAMAN
Başkan
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MESLEĞİMİZE, ÖRGÜTÜMÜZE SAHİP
ÇIKIYORUZ TMMOB YASA DEĞİŞKLİĞİNE
HAYIR DİYORUZ!!!
5 ARALIK 2012
TMMOB Yasasının kapalı kapılar ardında, görüşümüze bile başvurulmadan değiştirileceği ve bununla ilgili
bir yasa tasarısı hazırlandığı bilinmektedir. Bir Torba Yasa taslağı içinde yer alan bu değişiklik; haklı mücadelemizi gereği şekilde vermez ve tüm enstrümanları kullanarak her yönüyle kamuoyunu bilgilendirmez
isek muhtemelen bir gece yarısı, sessizce çıkarılacaktır.
Kamu kurumu niteliğinde bir kurum olan TMMOB ve bağlı odalarının daima bilimsel temelli objektif yaklaşımlar sergilediği; bu ülke ve halkın yararına olacak politikaları savunduğu bu nedenle de benzeri kurumlar
gibi iktidarları rahatsız eden söylemleri olduğu açıktır. Şimdi gündemde olan “Yapı Denetimi Hakkındaki
Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı” ile de TMMOB Yasasını/mevzuatını
değiştirme çabaları somutluk kazanmış durumdadır. Yasa değişikliğinin “Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun”
değişikliği ile birlikte bir torba yasa içinde yapılması anlamlıdır; zira bütün ülke rantsal şantiyeye dönüştürülürken, kıyılarımız, meralarımız, kültür varlıklarımız, sit alanlarımız, madenlerimiz talan edilirken ilgili meslek
odalarının da etkisizleştirilmesinin hedeflendiği açık olarak görülmektedir.
Söz konusu değişiklik; TMMOB örgütlenme yapısını baştan sona değiştirmeye yöneliktir ve TMMOB ve
bağlı odalarına, dolayısıyla Odamıza yönelik sınırlayıcı, tasfiye edici bir nitelik taşımaktadır. Örgütümüzün
ve meslek birliğimizin zayıflamasına ve zamanla elimizden alınmasına yol açacak bir örgütlenme modeli
oluşturmaktadır. Taslakta yer alan bu modelin, örgütü bağımsız küçük birimlere dönüştürmeyi hedeflemesi, taslağın hazırlanmasında böl-yönet anlayışının hakim olduğu izlenimi yaratmakta; konuyla doğrudan
ilgili taraf olan ve bu nedenle taslağın oluşturmasında bizzat yer alması gereken TMMOB’un görüşünün
bile alınmaması bu izlenimi güçlendirmektedir. Oda Başkanlarının bu konuda yaptığı açıklamaya http:
//www.gidamo.org.tr/resimler/ekler/227c7750132a777_ek.doc?tipi=17&turu=H&sube=0 adresinden ulaşabilirsiniz. Bu anlayışla hazırlanan bir yasa taslağına karşı üst birliğimiz, odalarımızla birlikte bir hareket
planı geliştirmektedir, planla ilgili gelişmeler netleştikçe sizlerle zaman içinde paylaşılacaktır.
Bu kapsamda, TMMOB web sitesi üzerinde (http://www.tmmob.org.tr/) adresinden ulaşabileceğiniz “AKP’nin
kapalı kapılar ardında hazırladığı, TMMOB’yi bölmeye, parçalamaya, etkisizleştirmeye yönelik yasa değişikliğini kabul etmiyor, Örgütüme sahip çıkıyorum” isimli bir imza kampanyası başlatılmıştır.
Ya kampanyaya destek vererek bu sesi koruyacağız, ya da ses çıkaramayan ama şeklen var olan, etkinliği
olmayan bir yapı haline gelmesine rıza göstereceğiz. Bu kurumların harcanmasına sessiz kalmak, kısa bir
süre içerisinde meslek haklarını savunacak bir yapının kalmayacağını görmek anlamına gelmektedir. Bir
bağımsız sesi daha yok etmek demektir.
Yurdumuz, ülkemiz, halkımız, mesleklerimiz ve meslektaşlarımızdan yana olan TMMOB’nin ve Odamızın
çalışma programı ve ilkeleri, kılavuzumuz olmaya devam etmelidir. Bu, etik, mesleki, toplumsal, bilimsel,
teknik bir gerekliliktir; kendimize, ülkemize, halkımıza karşı toplumsal bir sorumluluktur. TMMOB yasasında
bir değişiklik ihtiyacı meydana gelmişse, bu her şeyden önce TMMOB’un talebi üzerine ve sorumluluğu
altında yapılmalıdır. Bu nedenlerle imza kampanyasına vereceğiniz destek; üst birliğimiz TMMOB adına,
Odamız adına, mesleğimiz adına çok önemlidir.
Bu konuda gerekli hassasiyeti göstererek Mesleğimize ve Örgütümüze sahip çıkacağınız ve gereğini
yapacağınız inancıyla bilgilerinize sunarız.
R. Petek ATAMAN
Başkan
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