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Yönetim Kurulundan

Değerli Üyemiz,
Koca bir yılı daha geride bıraktık, 2014 her ne kadar 
yüzümüzü pek güldürmemiş olsa da, yeni yıla umutla 
bakmak adettendir. Umuyoruz ki, 2015 yılı siz değerli 
meslektaşlarımıza, aileniz ve sevdikleriniz ile birlikte, barış, 
mutluluk, huzur ve sağlıklı bir yaşam getirir.

Sevgili Meslektaşlarımız,
Ülkemiz oldukça hareketli bir dönemden geçiyor, onlarca 
yılın toplamında tezahür edemeyecek birçok olay bir 
yılın içerisine sığabiliyor bazen. 2014 yılı bu açıdan 
oldukça ‘verimli’ geçti diyebiliriz. Yeni yılın ilk bülteninde 
kısa bir 2014 panoraması yapmakta fayda var diye 
düşünüyoruz, çünkü toplumlar hafızalarını yitirdiklerinde 
ileriye taşıyacakları bir şey kalmaz. Yine içimizi mi 
karartıyorsunuz dediğinizi duyar gibiyiz, ama bilmek ve 
farkında olmak, değiştirmenin olmazsa olmazıdır.

Demokrasi, demokrasi, demokrasi(!)
Demokrasi sözü yönetenlerin ağzına ne kadar dolanırsa, 
antidemokratik uygulamalar da o kadar artıyor. AKP, 12 
yıllık iktidarı boyunca demokrasi kelimesini ağzından 
hiç düşürmedi. 12 Eylül referandumunda, yerel ve genel 
seçim süreçlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
hep demokrasiden söz ettiler. Ve bizlerin nefes alma 
alanlarımızı günbegün daralttılar.

2014’ün ilk aylarında Adana’da durdurulan bir TIR’da 
silah bulunduğu iddiaları ve ardından gelen sansürler 
ile hayatımıza girdi bu demokrasi; internet yasakları 
ile, kadın bedeni üzerine verilmek istenen hükümler 
ile, hepimizin yaşama tutunması için umudumuzu 
bağladığımız ama kurtaramadığımız Berkin’imiz ile, 
sokak ortasında katledilen gazeteciler, başörtüsünün ilk 
ve ortaokullara sokulmasıyla, tüm yaşam alanlarımızın 
gaspı, işçi ölümlerinin işin fıtratında olduğu tezi, iktidarın 
uydusu olmayı kabul etmeyen TMMOB’ye yönelik 
onlarca müdahale ve saymakla bitiremeyeceğimiz birçok 
antidemokratik uygulama ile hayatımıza girdi. 

Asgari demokrasinin, bir nebze vicdanın olduğu bir 
ülkede, adı yolsuzluğa ve usulsüzlüğe karışan yöneticilerin 
istifası beklenir.17- 25 Aralık operasyonlarında, yolsuzluk 
iddialarında; Başbakan’ından, başbakan oğluna, 
kabinede ranta bağlı tüm bakanlıklara, çevre şehircilik 
müdürlüklerine varana kadar geniş bir bürokrat kesimin 
doğrudan adı geçti.

Banka müdürlerinin evlerindeki ayakkabı kutularından 
milyonların çıktığı, bakanlara verilen pahalı hediyelerin, 
ziynet eşyalarının, “paraların sıfırlanması” gerektiğinin 
tapelerle ortalığa saçıldığı; halkın dini duyguları ile 
nasıl oynandığının “bakara makaralar” ile açığa çıktığı 
operasyon sonrasında, hiçbir sorumlu ceza almadı. İktidar 

kendi kurduğu komisyonlarda ve Meclis'te bakanları 
akladı. Halkın adalete olanca inancı kalmadı. 

Komşularla da sıfırladık
Dış politikada ‘Komşularla Sıfır Sorun’dan, komşular 
ile sıfır iletişime giden bir süreç yaşandı. Avrupa ve 
ABD güçlerinin jandarması konumuna kendisini fazla 
kaptıran hatta zaman zaman inisiyatif çalmaya kalkışan 
iktidar Suriye’de, Irak’ta, İran’da dönem dönem yapılan 
manevralar karşısında çaresiz kaldı. Şengal, Kobane ve 
Rojava’da halklara hunharca saldıran, katil sürüsü IŞİD’e 
verilen destek, IŞİD yetkilileri tarafından kamuoyuna 
açıklandı. Türkiye sınırından IŞİD militanlarının ellerini 
kollarını sallayarak geçtiklerini gösteren görüntüler ortaya 
çıktı. Tüm dünyanın terörist örgüt olarak nitelendirdiği 
IŞİD’e uzun süre ahbap muamelesi yapıldı.

İşçi mezarlığı
İş cinayetleri, hiç olmadığı kadar bu yıl canımızı yaktı. 1886 
can, 1886 işçi iş cinayetlerinde yaşamlarını yitirdi. 
Şili’de 69 gün sonra kurtarılan 33 madencinin hikâyesi 
hepimizin hafızasında canlıyken, dönemin başbakanı, 
şimdiki cumhurbaşkanının madenciliğin fıtratında ölüm 
olduğunu söylemesinin ardından Soma’da 301, Ermenek’te 
18 işçi kardeşimizi iş cinayetine kurban verdik. TMMOB’nin 
kazanmış olduğu yürütmeyi durdurma davalarına rağmen 
devam eden Torunlar İnşaatta meydana gelen asansör 
kazasında 10 işçiyi iş cinayetine kurban verdik. Ve daha 
onlarca ihmal ve AKP iktidarının “durmak yok yola devam” 
söylemiyle gerçekleştirdiği özelleştirme, taşeronlaştırma, 
güvencesizleştirme politikalarının sonucu olarak inşaat, 
enerji, maden sektöründe işçiler katledildi. Başbakan’ın ve 
müşavirinin madenci yakınlarına uyguladığı şiddet, aslında 
yıllardır hepimize yapılanların cisimleşmiş hali olarak çıktı 
karşımıza. Madenci babasının yırtık ayakkabısı onları 
utandırmadıysa da, vicdanı olan herkeste onulmaz bir yara 
bıraktı.

AKP devletleşti
Cumhurbaşkanlığı seçimleri son derece eşitsiz koşullarda 
gerçekleşti, devletin tüm olanakları dönemin başbakanı 
için seferber edilirken, diğer adaylar kendi olanakları 
ve alabildikleri sınırlı destekler ile seçim kampanyası 
yürüttüler. Başkanlık sistemi hayali için tüm demokratik 
gelenekleri yok sayan bir seçim kampanyası yürütüldü.

17 Aralık operasyonlarının ardından iktidar, bir süredir 
peş peşe yaptığı, demokrasi ve insan haklarına karşı 
yasal düzenlemelere daha da hız verdi. Kuvvetler ayrılığı, 
yargı bağımsızlığı, adil yargılama, ifade özgürlüğü, 
toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü gibi evrensel ilke 
ve prensipleri hiçe sayarak birçok düzenleme yapmaya 
girişti. Son olarak çıkarılmaya çalışılan iç güvenlik paketi 
ile artık hükümetin makul görmediği her eylem, makul 
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görmediği her vatandaş, polise ve yürütme erkine 
verilen orantısız yetkiyle cezalandırılacak. Vatandaşlar 
‘makul şüpheli’ sıfatıyla gözaltına alınabilecek, evleri 
aranabilecek, Gezi’de ve son günlerde Cizre’de polis 
kurşunuyla ardı ardına kaybettiğimiz onlarca insanın acısı 
yüreğimizdeyken (2007’den bu yana 179 vatandaşımız polis 
kurşunuyla hayatını kaybetti), halka kurşun sıkan polislerin 
yargılanmasının önüne geçilebilecek. Ne yazık ki, Gezi’de 
kaybettiğimiz 8 gencimiz üzerinden ülkemizin her yöresinde 
hissedilen bu şiddet, 20 yıldır Güneydoğu’da 400’ü aşkın 
çocuğun ölümüyle sonuçlandı. Kısacası iktidarın hoşuna 
gitmeyen her eylemlilik kolluk güçleri tarafından artık 
şiddetle bastırılabilecek.

TMMOB hedefte
AKP iktidarı meslek örgütümüzü yok etmek istiyor. 
TMMOB’nin tüm yetkilerini elinden alarak, merkezi 
yapısını dağıtıp işlevsizleştirerek, üyeleriyle arasındaki bağı 
kopararak kadük hale getirmeye çalışıyor. Alışkanlık haline 
getirdikleri ve bu yolla pürtelaş tüm kamu kaynaklarını 
ranta açan ve burada önüne çıkan engelleri ortadan 
kaldırmak için düzenledikleri torba yasaların arka planını 
görmek bizler için zor değil.

AKP iktidarı doğayı, çevreyi ve kentleri, sermayenin yeni 
birikim alanları olarak görüyor. Türkiye’nin yıldızı olarak 
gösterilen inşaat ve enerji sektörünün önünün açılabilmesi 
için kentsel dönüşüm ve doğanın yağması hızla devam 
ediyor. Sağlıklı ve planlı yerleşim alanları ve yerinde 
dönüşüm yerine, emekçileri şehir merkezlerinden sürme 
amacıyla uygulanan kentsel dönüşüm politikaları birçok 
emekçinin yaşamını alt üst ediyor. Şehirlerin demografik 
yapısını bozuyor, kültürel ve tarihsel değerlerimizi alaşağı 
ediyor. Buldukları her akan suyun üzerine bir HES kurarak; 
suyun kullanımını ticarileştiriyor, doğaya ve çevreye büyük 
zarar veriyor. Son olarak Yırca köyünde kesilen 6.000 
zeytin ağacında somutlaştığı üzere köylerimiz, meralarımız, 
tarım alanlarımız sermayeye peşkeş çekiliyor, kentte rahat 
bırakılmayan vatandaşa köyünde dahi huzur verilmiyor.

İşte tam da bu noktada Anayasa ile kamu kurumu niteliği 
verilen bir kuruluş, TMMOB karşılarına çıkıyor. AKP 
iktidarının yapmak istediklerine bilimsel verilerle itiraz 
ederek, davalar açarak, karşı çıkan TMMOB, 2008 yılından 
bu yana iktidarın hedefinde. Çıkarılmak istenen yasalar, 
aslında TMMOB’den çok bu dönüşüm sürecini hedef alıyor.

2008 yılından bu yana dönemin başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan, miting meydanlarında halka meslek 
örgütümüzü şikâyet ediyordu. Ne diyordu?  “Bizim yapmak 
istediklerimize bu odalar dava açıyorlar, engelliyorlar…” 

Milyonları sokağa döken Gezi parkına Topçu Kışlası 
yapılması projesi, 3.Havalimanı projesi, Türk Telekom 
satışı (Başbakan EMO’nun, açtığı davalarla 3 kez iptal 
ettirdiği özelleştirme girişimini engelleyerek zarar 
ettirdiğini söylemişti), Akkuyu Nükleer Santralı, kaçak 
yapılan ‘Aksaray’, Yatağan, Yeniköy, Kemerköy, Çatalağzı 
termik santrallarının özelleştirilmesi, Galataport ihalesi, 
Haydarpaşa vb. projelerinde önlerine çıkan TMMOB, 
iktidar tarafından artık etkisizleştirilmeliydi.

Soma ve Ermenek maden ocaklarında, Torunlar İnşaatta, 

gerçekleri açığa çıkaran, GDO’lar ile ilgili halkı bilgilendiren 
TMMOB’nin elini zayıflatmak, sesini kısmak gerekiyordu.

Meydanlarda, havuz medyasının manşetlerinde hedef 
gösterilmemizin sonrasında ardı ardına çıkan Devlet 
Denetleme Kurulu raporları, KHK’lar ile örgütümüzün 
idari ve mali yapısı incelenmeye, yetkileri kısıtlanmaya, 
üyeleriyle arasındaki bağlar zayıflatılmaya çalışıldı. 2012 
yılında Yapı Denetim Kanun Taslağı ile birlikte TMMOB 
Yasası değiştirilmek istendi. Ve son olarak iktidar, bir 
verir gibi yapıp beş aldığı için çok sevdiği yeni bir ‘torba 
yasa’ ile meslek örgütümüzün merkezi yapısını dağıtarak 
güçsüzleştirilmeye, yayınladığımız yönetmelikleri Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığının onayına bağlayarak bağımsız 
yapımızı engellemeye çalışıyor.

Yapı denetim kuruluşlarının yapısını değiştirerek; yıkım, 
riskli yapı tespiti, her türlü proje, yapı denetimi ve hatta 
işveren adına iş takibi yapabilecek “Teknik Müşavirlik 
Kuruluşları”yla, meslek alanında tekelleşme yaratılmak 
isteniyor. Teknik müşavirlik kuruluşlarının yapısına dair 
net bir bilgi yok. Bu uygulama, SMM üyelerimizin piyasada 
serbest çalışmalarını engelleyecek ve SMM üyelerimizi 
teknik müşavirlik kuruluşlarında ücretli çalışanlar haline 
getirecek. Böylece haksız rekabet artacak, mühendislik 
mimarlık hizmetleri AB-GATS sürecinde verilen sözler 
gereği, tamamıyla piyasalaştırılacak ve denetimsiz hale 
gelecek.

Sevgili Meslektaşlarımız,
Tüm bu olumsuzlukların içerisinde, şubemiz çalışmalarına 
tüm hızıyla devam etmektedir. Hemen her haftasonu 
gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz, seminer ve MİSEM 
eğitimlerimiz, üye toplantıları ile bizlere verdiğiniz görevi 
yerine getirmeye çalışıyoruz.

Oda yönetim kurulumuzun verdiği yetkiyle bu yıl 
düzenleyeceğimiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Kongresi, uzun zamandır yapılmayan, mühendislik 
eğitimine ve meslek alanlarımıza dair kapsamlı bir çalışma 
olacak ve eminiz ki geleceğe ışık tutacak. Kongremizde 
üniversitelerden akademisyenlerin, sanayiden temsilcilerin 
ve meslektaşlarımızın bir araya gelerek çözüm odaklı bir 
tartışma yürüteceğine inancımız sonsuz. Zengin ve geniş 
bir katılımla gerçekleştireceğimiz kongremizde siz sevgili 
üyelerimizin katkılarını, görüş ve önerilerini beklediğimizi 
belirtmek istiyoruz.

Teslim olmayacağız
TMMOB, 60 yıllık geleneği boyunca tüm iktidarlardan 
bağımsız olarak mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığını 
halkın çıkarlarına sunmak için sonsuz çaba göstermiş bir 
meslek örgütüdür. Bundan sonra da bu duruşunu devam 
ettirecektir.

Hiçbir yasa taslağı, hiçbir engel, kamu yararını 
gözetmemize, çalışmalarımıza ket vurulmasına neden 
olmayacaktır. İktidarlar gelip geçicidir, aslolan halkın 
çıkarları doğrultusunda mücadele eden kurumlar 
ve yapılardır. Bu zor süreci siz sevgili üyelerimiz ve 
mücadelemizde hep omuz omuza olduğumuz halkımız 
ile aşacağımıza inancımız tamdır, çünkü bu 60 YILLIK 
GELENEĞE FERMAN İŞLEMEZ…


