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TMMOB’A BAĞLI ODALARDAN 
MÜCADELE KARARLILIĞI 

Aralarında Elektrik Mühendisleri Odası’nın da yer aldığı TMMOB’a bağlı 23 oda ortak bir 
basın açıklaması yaparak, Torba Yasa içerisine konulan birlik ve odaların etkinliğini yok 
etmeye yönelik yasa düzenlemesine tepki gösterdi. “Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, 
siyasi iktidarın egemenlik kurduğu, rant ve rekabet temelli müdahalelerine açık bir yapıya 
dönüştürülmek istenmektedir” denilen açıklamada, mücadele kararlılığı vurgulandı. Odaların 
11 Aralık 2014 tarihinde yaptıkları ortak açıklama şöyle:

AKP İktidarı, Yeni Bir Torba Yasa Tasarısı ile Kamusal Alanlara 
El Koyma ve Rant Süreçlerinin Önündeki Son Engelleri Kaldırma 

Hazırlığında...

TMMOB VE ODALARIMIZIN ÜLKEMİZİN KENTSEL 
VE DOĞAL DEĞERLERİNİN TALANINA VE MESLEK 
ÖRGÜTLERİMİZİN ETKİSİZLEŞTİRİLMESİNE KARŞI 

MÜCADELESİ BÜYÜYEREK SÜRECEK

Bugün ülkemizde egemen olan ranta dayalı sermaye birikim politikaları AKP iktidarı elinde 
esasen kentsel-kırsal-kültürel-doğal varlıkların el değiştirmesi veya el konulması şeklinde 
yapılaşma üzerinden, inşaat sektörü ve bağlantılı olarak arazi ve mülkiyet düzenlemelerine 
dayanmaktadır. Üretimden uzaklaşarak sanayisizleşme, tarım alanlarının talanı, kültürel 
varlıklar ve doğal kaynakların tasfiyesi ile şekillendirilen yeni liberal dönüşüm, 2B ile orman 
arazilerinin yağmalanması, kentsel-kırsal alanlardaki halka ait özel mülkiyetlerin el değişimi 
yoluyla mülksüzleştirilmesi, kentsel dönüşüm ve bütün ülkenin kamusal değerlerinin yapı-
laşmaya açılması gibi rant eksenli totaliter politikalarla sürmektedir. 

Yürütülen bu yeni sağ politikalar karşısında duran, mühendislik, mimarlık, şehir planlama 
hizmetlerinin ve toplumsal yarar için çalışan mücadeleci meslek örgütlerinin etkisizleşti-
rilmesi, iktidarın sermayeye hizmeti açısından bir bütünlük oluşturmaktadır. Bu nedenle 
mühendislik, mimarlık, şehir planlama disiplinleri sosyoekonomik yapı ve kamu idari 
yapısındaki yeni liberal dönüşüme paralel bir değişim/dönüşüm sürecine tabi tutulmuştur. 

Ülkemizde iş cinayetlerinin ve yolsuzlukların üzerine toprak atılırken; bu canların hesabını 
soran ve rant dağıtımına karşı toplumsal faydanın peşinde koşan TMMOB ve bağlı Odaları 
iktidar tarafından yok edilmek istenmektedir. Önce mali denetim tehdidiyle, sonra miting 
meydanlarında hedef gösterilerek, ardından yetkilerini kısıtlayıp bu özerk ve demokratik işle-
yişe sahip kurumlar üzerinde vesayet oluşturmaya çalışan iktidar hala istediğine ulaşamamış 
ve bundan sonra da ulaşamayacaktır. Bugün Torba Yasa içerisinde gündeme getirilen düzen-
leme; TMMOB’nin örgütlülüğünü dağıtarak, parçalanmış bir yapıyla ülkemizin mühendis 
ve mimarlarının toplumdan yana gür sesini kesmek istemektedir. 
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Ülke genelinde hükümetlerin, kent ve kır ölçeğinde yerel yönetimlerin hatalı uygulamalarına, 
halkın çıkarlarını gözetmeyen faaliyetlerine dair bilimsel-teknik bilgiyi kamuoyu ile 
buluşturan ve sorunlara çözüm üretmeye çalışan TMMOB ve Odalarımız etkisizleştirilmeye 
çalışılmaktadır. 

12 yıllık iktidarı boyunca AKP hükümetleri, farklı düşünceleri bastırmaya, eleştirileri göz 
ardı etmeye ve itibarsızlaştırmaya çalışmıştır. 

TMMOB ve bağlı Odaları, kent içerisinde halkın yaşadığı sorunlara, doğal alanlardaki tah-
ribatlara karşı mücadele etmekte, kamusal yarar ve değerleri korumak amacıyla yürütülen 
dava süreçlerinde öncü rol üstlenmektedir. Bilimsel bilgi ışığında görüş ve eleştirilerini 
kamuoyu ile paylaşarak yerel veya genel iktidarın bilinçli bir şekilde halktan gizlediği 
gerçekleri halka aktarmaktadır. Hatalı planlamalar, kentsel dönüşümde yaşanan haksız-
lıklar, 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 iktidarların hedefi 
haline gelmiştir. 

AKP daha da ileriye giderek, hukuku, bilimi yok 
sayan bir perspektifle, mühendisleri, mimarları 
ve şehir plancılarını itibarsızlaştırmayı kendisine 
görev edinmiştir. AKP iktidarı, bu çerçevede yeni 
bir torba yasa tasarısı ile on iki yasada yapacağı 
değişikliklerle kamusal alanlara el koyma ve rant 
süreçlerinin önündeki son engelleri kaldırma ve 
çevre sorunlarına dair algı yönetme hazırlığındadır. 
“3194 Sayılı İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun Tasarısı”; imar, yapı denetimi, 
kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve 
hizmet tarifeleri, iskan, kültür ve tabiat varlıkları, 
çevre, tapu, tapu ve kadastro genel müdürlüğü, kat 
mülkiyeti, iller bankası, belediye gelirleri yasaları 
ve TMMOB Yasası’nda yapılması öngörülen deği-
şiklikleri içermektedir. 

Söz konusu değişikliklerin ana temalarını şöyle 
özetleyebiliriz:

• Kentsel topraklara el koyma amaçlı kentsel 
dönüşüm/rant projeleri sürecini merkezileş-
tirme ve hızlandırmak, 

• Halka ait özel mülkiyet varlıklarına mülksüz-
leştirme yoluyla el koymak, 
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• “Kamulaştırma”yı yeni sermaye birikim süreci için kullanmak, 

• Bütün kamusal ülke kaynaklarını metalaştırmak, 

• Yapı ve kent mimarisini AKP’nin eklektik, öykünmeci, dinsel ideolojik motifleriyle 
bezemek, 

• Yapı üretim sürecini ve mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerini kimliksiz-
leştirmek ve kuralsızlaştırmak, kamusal denetimi ortadan kaldırmak,

• Anayasal dayanağı bulunan kamu kurumu niteliğindeki, özerk, demokratik, yerinden 
yönetim kuruluşları olan TMMOB ve bağlı Odalarını yapısal dönüşüme uğratmak, 

• Özel teknik müşavirlik şirketleri yoluyla meslek alanlarımız ve örgütlerimizi 
işlevsizleştirmek, 

• Yapı üretim sürecinde şehir planlama, mimarlık ve mühendisliğin tasarım sürecini 
teknik müşavirlik firmalarının faaliyet alanına sokarak önemsizleştirilmek. 

AKP iktidarı TMMOB’yi, yeni liberal dönüşüm programları uyarınca yıllardan beri hedefine 
koymuştu. Bizzat dönemin Başbakanı Erdoğan, 2008’in Aralık ayında, 2009 Mart ayındaki 
yerel seçim kampanyasını başlattığı bir konuşmasında, TMMOB’ye bağlı Odaların yürüttüğü 
yargı mücadeleleri üzerine, “Danıştay’a dava açarlar, bilmem nereye dava açarlar. Bunlar 
yapılmasın derler. Bir de belediyelerimiz bunlarla uğraşır. Yapılacak olan birçok şeyi şu anda 
yapamıyorsak inanın bu Odalar sebebiyle yapamıyoruz…” diyordu. 

Ardından Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, bütün meslek kuruluşları üzerine 
2009’un Eylül ayında, çok kapsamlı bir rapor hazırladı ve gereğini yapması için Başbakanlığa 
iletti. Ve iktidar, dört yıl önce bir gece yarısı operasyonuyla, yabancı mimar-mühendisleri 
ülkemiz mimar-mühendislerinden ayrıcalıklı kılacak bir yasa değişikliği yaptı. Üç yıl önce 
kanun hükmünde kararnamelerle yüzlerce yasa ve yönetmelik değişikliği gerçekleştirdi ve 
bütün ülkeyi imara açtı, bütün yetkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda topladı. TMMOB’yi 
otoriter bir tarzda vesayet altına alma yönünde adımlar attı; 2013 Temmuz ayında yine bir 
“torba yasa” içinde TMMOB ve bağlı Odalarını sınırlamaya yönelik bir yasa değişikliği daha 
yaptı. İki yıl önceki TMMOB Yasası’nı değiştirme girişimi ise TMMOB ve Odalarımızın 
yürüttüğü kampanya üzerine bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ertelendi. Ancak 
bu son torba tasarı ile konu tekrar gündeme getirildi. 

AKP iktidarı, son yıllardaki Kanun Hükmünde Kararname düzenlemeleriyle, İmar Yasası ve 
Yapı Denetimi Yasası’nda yaptığı sayısız değişiklikle, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüş-
türülmesi Hakkında Yasa ve onun devamı niteliğindeki düzenlemeler ve yönetmelik deği-
şiklikleri ile, bir yandan ülkenin tüm doğal tarihi, kültürel varlıklarıyla yapılı ve doğal çevreyi 
kural tanımaksızın imar rantına açarken diğer yandan yapı üretim ve denetim sürecindeki 
mühendislik-mimarlık projeleri arasındaki bilimsel-teknik bağları koparmakta, meslek 
uygulamalarını kuralsızlaştırmakta, meslektaşlarımızın Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve 
TMMOB yönetmelikleriyle güvence altına alınan haklarını piyasa keyfiyetine tabi kılmaktadır. 
Bilimsel-teknik denetimin olmadığı, eleştirinin yapılmadığı ortamda, depremde daha fazla 
hasar gören yapılar, çevresel sorunlarla, halk sağlığı problemleriyle boğuşan bir toplumsal 
tablo oluşacaktır. 
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Yeni değişikliklerle; mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetleri ve ilgili meslek örgüt-
lerinin, böl-parçala-küçült-etkisizleştir-yönet yaklaşımıyla demokratik ve merkezi yapılardan 
rekabetçi yerel yapılara dönüştürülmesi, siyasi iktidarın yönetimine, bakanlıklara bağlanması 
amaçlanmaktadır. Kısaca Odaların bağımsızlığı ortadan kaldırılmak istenmektedir. 

AKP iktidarı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, insanca barınma hakkı, yapı denetimi, kent politikaları, 
enerji, tarım, orman, su kaynakları gibi alanlarda mühendislik, mimarlık, şehir planlamanın 
mesleki denetim ve bilimsel–teknik kriterlerini devre dışı bırakmakta, kanun hükmünde 
kararnameler ve torba yasalarla yargı kararlarını gözetmeyen mevzuat düzenlemeleri yapmakta, 
evrensel bilimsel mesleki gereklilikleri tasfiye etmektedir. 

Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, siyasi iktidarın egemenlik kurduğu, 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 müca-
delesini sürdürecek, AKP gericiliği, piyasacılığına 
ve diktasına teslim olmayacaktır. Odalarımız ve 
Birliğimiz TMMOB, 1970’lerden bugünlere dek 
oluşturduğu demokratik mevzileri koruyacaktır. 
Toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte eşit, 
özgür, demokratik, halkının refah, kardeşlik ve 
barış içinde yaşadığı, gericiliğin dogmatizminin 
alt edildiği, bilim ve tekniğin aydınlatıcılığındaki 
yeni bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sür-
dürecektir.

11 Aralık 2014
ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI-

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI-
FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI-GEMİ 

MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ 
ODASI-GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI-
GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI-HARİTA 

VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ 
ODASI-İÇMİMARLAR ODASI-İNŞAAT 

MÜHENDİSLERİ ODASI-JEOFİZİK 
MÜHENDİSLERİ ODASI-JEOLOJİ 
MÜHENDİSLERİ ODASI-KİMYA 

MÜHENDİSLERİ ODASI-MADEN 
MÜHENDİSLERİ ODASI-MAKİNA 

MÜHENDİSLERİ ODASI-METALURJİ 
MÜHENDİSLERİ ODASI-METEOROLOJİ 

MÜHENDİSLERİ ODASI-MİMARLAR 
ODASI-ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI-
PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI-PEYZAJ 
MİMARLARI ODASI-ŞEHİR PLANCILARI 

ODASI-TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI-
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI-
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“TMMOB SUSMADI SUSMAYACAK”
AKP Hükümeti’nin TMMOB Yasası’na müdahale içeren Torba Yasa Taslağı, 18 Aralık 2014 
tarihinde Ankara’da protesto edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın söz konusu taslağa 
ilişkin görüş talebine TMMOB, “AKP yasanı al başına çal”, “TMMOB susmadı susmayacak” 
sloganlarıyla karşılık verdi. Güvenpark’ta toplanan mühendis, mimar ve şehir plancılarına 
polis gaz ve copla saldırdı. Yağmur altında sarı, yeşil yağmurluklar giymiş yöneticileri, üyeleri 
ve çalışanlarıyla birlikte İzmir Caddesi’nden Güvenpark’a kadar sloganlar eşliğinde yürüye-
rek eyleme katılım gerçekleştiren EMO örgütlülüğü, açıklama yapılmasının ardından yine 
sloganlar eşliğinde EMO Genel Merkezi’ne yürüyüş gerçekleştirdi.
Bugüne kadar mesleki bilgi ve birikimini kamu yararı doğrultusunda ortaya koyan ve ikti-
darların hukuksuz girişimlerine karşı yargı başta olmak üzere her platformda mücadele 
yürüten, emek ve demokrasi kuruluşlarıyla birlikte hareket eden TMMOB ve bağlı odaları, 
AKP Hükümeti’nin hazırladığı Torba Yasa Taslağıyla yeniden hedefe konuldu. Aralarında 
TMMOB Yasası’nın da bulunduğu 12 yasada değişiklik yapan 3194 Sayılı İmar Kanunu İle 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı üzerine TMMOB görüşlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletileceği 18 Aralık 
2014 Perşembe günü Türkiye’nin dört bir yanından gelen TMMOB üyeleri Güvenpark’ta 
buluştu. Güvenpark’ta toplanan kitle, dövizleri, pankartları, flamaları, slogan, alkış ve ıslık-
larıyla AKP Hükümeti’ne tepkilerini iletmeye çalıştılar. CHP ve HDP’li bazı milletvekilleri 
de TMMOB’ye destek olmak üzere Güvenpark’a geldiler.
Ankara dışından da katılım sağlayan EMO merkez ve şube yöneticileri, üyeleri ve çalışanları 
ile birlikte İzmir Caddesi’nden Güvenpark’a kadar sloganlarla yürüyüş gerçekleştirdi. Kitlenin 
toplanmasının ardından polis Güvenpark’ın yaya trafiğine kapatılmaması gerekçesiyle eylem 
yapanların Milli Müdafaa Caddesi’ne çekilmesini istedi. Polis aracından yapılan anonslara 
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kitle tarafından “TMMOB’ye değil, hırsızlara barikat”, “Polis defol, bu sokaklar bizim” 
sloganları ve yuhlamalarla yanıt verildi. Güvenpark’ta toplanılmasına dahi izin vermeyen 
polisin biber gazlı ve coplu saldırısıyla kitle Milli Müdafaa Caddesi’ne doğru itelendi. Yine 
de kitle Güvenpark’tan tamamen çekilmedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önüne yürüyüşe 
izin verilmemesinin ardından TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı tarafından 
Güvenpark’ta açıklama yapıldı.
Açıklamada; TMMOB’nin üyelerinden, halkından ve bilimsel çalışmalarından aldığı güçle, 
ülkenin sömürülmesine, derelerin, ormanların, parkların yağmalanmasına ve AKP diktatörlü-
ğüne karşı kamusal alanları korumaya, halkın çıkarlarını savunmaya ve bu doğrultuda mücadele 
etmeye, direnmeye devam edeceği vurgulandı. “Bu yasa çıkarsa ormanlar, dereler, kıyılar, 
kentler kaybeder” diyen Soğancı, AKP’nin TMMOB’ye bunlara karşı çıktığı için saldırdığını 
ifade etti. Soğancı, “TMMOB, AKP gericiliği, piyasacılığına ve diktasına teslim olmayacaktır. 
Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, 1970’lerden bugünlere dek oluşturduğu demokratik 
mevzileri koruyacaktır. Toplumsal muhalefet 
güçleriyle birlikte eşit, özgür, demokratik, halkının 
refah, kardeşlik ve barış içinde yaşadığı, gericili-
ğin dogmatizminin alt edildiği, bilim ve tekniğin 
aydınlatıcılığındaki yeni bir Türkiye mücadelesini 
kararlılıkla sürdürecektir” diye konuştu.
Alkışlar ve sloganlar eşliğinde tamamlanan 
eylemde katılımcılar, “Kurtuluş yok tek başına, 
ya hep beraber, ya hiçbirimiz”, “Faşizme karşı 
omuz omuza”, “Örgüt arama, TMMOB burada”, 
“TMMOB susmadı, susmayacak”, “AKP halka 
hesap verecek”, “AKP elini TMMOB’tan çek”, 
“AKP yasanı al başına çal”, “Padişahım çok yaşa 
demeyeceğiz”, “Kentine, doğana, yaşamına sahip 
çık”, “Diktatöre boyun eğmeyeceğiz” sloganlarıyla 
tepkilerini ortaya koydular.
Açıklamanın ardından dağılmayan EMO örgüt-
lülüğü, yine sloganlar eşliğinde bu kez Atatürk 
Bulvarı’ndan EMO Genel Merkezi’ne yürüyüş 
gerçekleştirdi.
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EMO 60. YILINDA İKTİDAR VESAYETİNE 
DİRENİYOR!

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), bugün kuruluşunun 60. yılını, TMMOB ve bağlı 
odalarını etkisizleştirmeye dönük siyasal iktidarın müdahalelerinin gölgesi altında kutluyor. 

“İleri demokrasi” diyerek demokrasi kırıntılarını dahi yok etmeye çalışan siyasal ikti-
darın, kendisine biat etmeyen her kesimi yok etme isteği öyle bir noktaya ulaşmıştır ki; 
memlekette “darbeci” yaftasını yemeyen iktidar yandaşları dışında kimse kalmamıştır. 
Hatta bir dönem iktidar yandaşı olan kesimler bile bugün yol ayrımında “darbeci” ilan 
edilmişlerdir. Oysa siyasal iktidar, bizzat 12 Eylül Darbesi’nin ürünü yasal düzenlemeyi 
işlerliğe koymaya kalkarak, demokratik işleyişe sahip özerk yönetim anlayışının belki de 

ülkemizde tek örneği sayılabilecek olan kamu 
tüzel kişiliğine sahip meslek örgütlerimize 
“darbe” yapmaktadır. 
Her alanda kamusal denetimi yok eden ve insan-
larımızı vahşi kapitalizmin elinde ölüme terk eden 
siyasal iktidar, her alanda denetimden çekilirken; 
nedense TMMOB ve bağlı odalarını denetleme 
sevdasına düşüvermiştir. Asıl amaç, seçilmiş 
bağımsız denetim organlarıyla zaten denetim 
süreçleri işleyen TMMOB ve bağlı odalarını “idari 
ve mali olarak iktidar vesayeti” altına almaktır. 
Aralarında EMO’nun da olduğu 11 odanın idari ve 
mali denetiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 
yapılmasına ilişkin 18 Kasım 2013 tarihli Bakanlar 
Kurulu kararına ilişkin 2 gün önce yayımlanan 
tebliğ “ihbarcılığı” da devreye sokmuştur. Üyele-
riyle ilgili işlemleri yürüten ve mesleki alanlarına 
yönelik düzenlemeler yapan TMMOB ve bağlı oda-
larının her türlü idari ve mali işlemleri kamuoyuna 
açık olup, denetlemesi de düzenli olarak gerçek-
leştirilmektedir. Genel kurullarda da idari ve mali 
raporlar ibra edilmektedir. Yani AKP iktidarının 
TBMM’de dahi yürürlükten kaldırdığı denetim 
ve ibra kuralları TMMOB bünyesinde işletilmek-
tedir. Kaldı ki her türlü işleme karşı üyelerin ve 
kurumların yargıya başvurma hakları vardır. Yine 
siyasal iktidarın yaptığı gibi “Bu işlemlerle ilgili 
yargıya başvurulamaz” ya da “Yargı kararları bu 
işlemler için uygulanmaz” gibi hukuk devletini yok 
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eden düzenlemeler de TMMOB bünyesinde söz konusu değildir. İşte AKP iktidarının meslek 
odaları üzerinde vesayet kurma isteğinin arkasında bizzat kendisinin yok ettiği denetleme 
görevine ve hukuk devletine TMMOB ve bağlı odalarının sahip çıkması yatmaktadır.
Bugün bir Torba Yasa içerisinde geçirilmek istenen düzenlemelerle TMMOB’nin demokratik 
yapısı iktidarın vesayetine göre şekillendirilmek üzere dağıtılmak istenmektedir. Ülke kay-
naklarını yandaşlarına aktarmaya dayalı “kapkaççı kapitalizm” anlayışına karşı yargı mercileri 
başta olmak üzere her platformda gösterdiği örgütlü mücadele nedeniyle meslek örgütlerimizi 
iktidar kendisine engel olarak görmektedir. EMO da iktidarın yandaş medyası tarafından, sırf 
dava açtığı için “Oda Terörü” manşetiyle yaftalanmaya kalkılmıştır. 
İktidarın müdahalesinin diğer yüzünü ise, “mühendisleri; düşük ücretli, seslerini çıkarama-
yan, kolay yönetilebilir bir kitleye dönüştürme isteği” oluşturmaktadır. Mühendislik hizmetleri 
kapitalizmin rant ve birikim süreçlerinin yeni 
hedefleridir. Mühendislerin mülkiyet değil, bilgi 
ve birikim süreciyle söz sahibi oldukları alanlardan 
çekilmeleri, bu alanların kar hırsına terk edilmesi; 
mühendislerin de piyasalaşmış yapılar içinde 
“ücretliler” olmaları istenmektedir. Bunun için 
de mühendislerin örgütlü yapılarının dağıtılması 
hedeflenmektedir.
Bu otoriter yönetim anlayışının her türlü baskı-
sına karşı, bu ülkenin aydınlık yüzleri, mühen-
dis üyeleriyle birlikte direnen EMO, 60. yaşını 
da mücadele kararlılığı içinde kutlamaktadır. 
Demokratik, özgür, laik, barış içinde ve eşitlikçi 
bir ülkede mühendislik hizmetinin toplum yara-
rına geliştirilmesi dileğiyle tüm örgütlülüğümüze 
nice yıllar dileriz…

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

26 ARALIK 2014
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TMMOB’A MÜDAHALEYE KARŞI EMO 
ADANA’DAN SES VERDİ

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu, Adana Şube Yönetim Kurulu ile 
24 Ocak 2015 tarihinde ortak toplantı düzenledi. Toplantının ardından EMO Adana Şube 
Yönetim Kurulu ve EMO Kadın Komisyonu’nun katılımıyla TMMOB’yi parçalayıp etkisiz-
leştirmeye dönük tasarıya karşı bir basın açıklaması yaptı. EMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Yeşil, “Ülkemizde iş cinayetlerinin ve yolsuzlukların üzerine toprak atılırken; bu 
canların hesabını soran ve rant dağıtımına karşı toplumsal faydanın peşinde koşan TMMOB 
ve bağlı Odaları iktidar tarafından yok edilmek isteniyor” dedi. 
EMO Yönetim Kurulu ve Adana Şube Yönetim Kurulu’nun yaptığı ortak toplantıda, 
TMMOB Yasası’nda değişiklik içeren Torba Yasa ve ülke gündemde yaşanan gelişmeler 
ele alınırken, şube çalışmaları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. EMO Adana Şube 
Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantıya, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Neriman 
Usta, TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Cengiz Göltaş, EMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Yeşil, Başkan Yardımcısı Bahadır Acar, Yazmanı Hüseyin Önder, Saymanı İrfan 
Şenlik, Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim Aksöz, Erdal Apaçık ve Abdullah Büyükışıklar, 
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Suat Türker, Mustafa Demirören ve Oda Müdürü Emre 
Metin ile EMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mak, Başkan Yardımcısı 
İlhan Yıldırım, Yazmanı Barış Cem Özdoğan, Saymanı İbrahim Efdal Çiçek Demir, Yönetim 
Kurulu üyeleri Bilal Tamburoğlu, Derya Olpak Kadeş ve Sayim Ergül, EMO Hatay Tem-
silcisi Ali Doran ile İskenderun Temsilcisi A. Bülent Bozdoğan da katıldı.
Toplantının ardından Adana Şube Yönetim Kurulu ve EMO Kadın Komisyonu’nun da 
katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi. EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil 
tarafından yapılan açıklamada, siyasal iktidarın, hazırladığı torba yasalarla kamusal alanlara 
el koyma ve rant süreçlerinin önündeki son engelleri de kaldırma hazırlığında olduğu belir-
tildi. Açıklamada, “Ülkemizde iş cinayetlerinin ve yolsuzlukların üzerine toprak atılırken; bu 
canların hesabını soran ve rant dağıtımına karşı toplumsal faydanın peşinde koşan TMMOB 
ve bağlı Odaları iktidar tarafın-
dan yok edilmek isteniyor. Önce 
mali denetim tehdidiyle, sonra 
miting meydanlarında hedef 
göstererek, ardından yetkilerini 
kısıtlayarak TMMOB üzerinde 
vesayet oluşturmaya çalışan ikti-
dar, istediğine bir türlü ulaşama-
yınca şimdi yasasını değiştirerek 
TMMOB’nin örgütlülüğünü 
dağıtmak, parçalanmış bir yapıyla 
ülkemizin mühendis ve mimarla-
rının toplumdan yana gür sesini 
kesmek istiyor” denildi.
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EMO DANIŞMA KURULU 
GÜVENPARK’A YÜRÜDÜ

Ankara’da toplanan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Danışma Kurulu, AKP’nin 
TMMOB’u etkisizleştirilmeyi hedefleyen yasa değişikliği girişimini protesto etti. Bildiri dağı-
tımı eşliğinde yapılan yürüyüşün ardından Güvenpark’ta kitlesel açıklama yapıldı. Mücadele 
kararlılığın vurgulandığı açıklamada, “Mühendis, mimar, şehir plancıları ve meslek örgütleri; 
ülke, kamu, halk, meslek, meslektaş yararı bütünlüğündeki mücadelesini sürdürecek, AKP 
gericiliği, piyasacılığına ve diktasına teslim olmayacaktır” denildi. 
EMO 44. Dönem 1. Danışma Kurulu 31 Ocak 2015 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası 
Teoman Öztürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Danışma Kurulu’nun oybirliğiyle 
aldığı karar doğrultusunda, Güvenpark’a bildiri dağıtımı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi. 
“Kayıp Kaçak Elektrik Paralarını İade Edin”, “Güneş Balçıkla Sıvanmaz”, “Gezi’den Soma’ya, 
Akkuyu’dan Sinop’a Diren TMMOB”, “Örgüt Dediler, Eşkıya Dediler, Çapulcu Dediler, 
Hırsız Diyemediler” dövizlerinin dikkat çektiği yürüyüş sırasında, “Gün Gelecek Devran 
Dönecek Sarayındaki Ampuller Tek Tek Sönecek”, “Talana Yağmaya İzin Vermeyeceğiz”, 
“Mühendisler, Mimarlar Susmayacak”, “Padişahım çok yaşa demeyeceğiz”, “TMMOB 
susmadı susmayacak” sloganları atıldı.
Yurttaşlara bildiri dağıtımı yapılan yürüyüş sonrası Güvenpark’ta Danışma Kurulu Divan 
Başkanı Ebru Akgün Yalçın tarafından EMO Danışma Kurulu adına basın açıklaması okundu. 
AKP Hükümeti’nin metal işçilerinin grevini erteleme kararının da kınandığı açıklamanın 
tam metni şöyle:
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ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DANIŞMA KURULU 
BASIN AÇIKLAMASI

AKP İktidarının tüm ülkeyi yeniden dönüştürme, halka ait tüm alanları sermayeye açma, 
kentsel ve doğal değerleri talan etme politikalarında artık son aşamaya gelindi. Siyasal İkti-
dar, hazırladığı torba yasalarla kamusal alanlara el koyma ve rant süreçlerinin önündeki son 
engelleri de kaldırma hazırlığında.
AKP İktidarının gündeme getirdiği son iki torba yasa imar, yapılaşma, meslek alanları ve 
çalışma hayatında önemli değişiklikler getiriyor. Tabi ki bu torbanın içinde AKP’nin rant 
politikalarının önünde en büyük engel olarak gördüğü TMMOB de var.
Çünkü TMMOB ve Odaları;
AKP’nin kentler üzerindeki oyununa karşı durdu, “Kentsel dönüşüm” adı altında “rantsal 

dönüşüme” karşı çıktı,
Çünkü TMMOB ve Odaları;
Yayınladıkları raporlar, basın açıklamaları, açtıkları 
davalarla AKP’nin ormanları, kıyıları, meraları; 
suyumuzu, toprağımızı yağmalamasının önünde 
durdular,
Çünkü TMMOB ve Odaları;
Neoliberal politikalarla bu ülkenin yağmalanmasına 
karşı, kamu yararı için mücadele ettiler.
Çünkü TMMOB ve Odaları;
hukuksal girişimlerle, siyasi iktidarın rant amaçlı 
politikalarına, serbestleştirme, özelleştirme uygu-
lamalarına, yağma ve talana “dur” dedi; taşeronlaş-
tırma uygulamalarına, işten çıkarmalara, işsizlik, 
yoksulluk ve düşük ücretlere karşı, yüzlerce işye-
rinde direnen işçilerle bir arada oldu.
İşte bu yüzden TMMOB AKP’nin hedefinde…
Ülkemizde iş cinayetlerinin ve yolsuzlukların üze-
rine toprak atılırken; bu canların hesabını soran ve 
rant dağıtımına karşı toplumsal faydanın peşinde 
koşan TMMOB ve bağlı Odaları iktidar tarafından 
yok edilmek isteniyor. Önce mali denetim tehdi-
diyle, sonra miting meydanlarında hedef göstererek, 
ardından yetkilerini kısıtlayarak TMMOB üzerinde 
vesayet oluşturmaya çalışan iktidar, istediğine bir 
türlü ulaşamayınca şimdi yasasını değiştirerek 
TMMOB’nin örgütlülüğünü dağıtmak, parçalanmış 
bir yapıyla ülkemizin mühendis ve mimarlarının 
toplumdan yana gür sesini kesmek istiyor.
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Ancak bilinmelidir ki mühendis, mimar, şehir plancıları ve meslek örgütleri; ülke, kamu, 
halk, meslek, meslektaş yararı bütünlüğündeki mücadelesini sürdürecek, AKP gericiliği, 
piyasacılığına ve diktasına teslim olmayacaktır.
Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, 1970’lerden bugünlere dek oluşturduğu demokratik 
mevzileri koruyacaktır. Toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte eşit, özgür, demokratik, 
halkının refah, kardeşlik ve barış içinde yaşadığı, gericiliğin dogmatizminin alt edildiği, bilim 
ve tekniğin aydınlatıcılığındaki yeni bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.
Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanı’na yeniden sesleniyoruz;
Hazırladığınız yasa değişikliği, meslek alanlarımızın ve örgütümüz TMMOB’nin tüm biri-
kimlerini halkımızın yararına kullanmaya, AKP iktidarının yarattığı rant düzenini teşhir 
etmeye, ülkemizi aydınlık geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam etmemizi 
engelleyemeyecektir.
Unutmayın ki; siz TMMOB’yi yok etmeye çalışsanız da TMMOB her yerde…
TMMOB Soma’da; Ermenek’te, Zonguldak’ta;
TMMOB, Suruç’ta, Van’da, Değirmendere’de konteynır kentlerde,
TMMOB, Atatürk Orman Çiftliği’nde;
TMMOB, bu ülkenin toprağının altını üstüne getirenlere karşı Kazdağlarında,
TMMOB, emperyal güçlerin dayattığı nükleer santrallere karşı Mersin’de, Sinop’ta;
TMMOB, suyumuzun ticarileştirilmesine karşı Karadeniz’de, Akdeniz’de, Ege’de;
TMMOB, Alakır vadisinde, Artvin Cerattepe’de, Yırca’da, Diyarbakır Hevsel bahçelerinde, 
Batman Hasankeyf’te Burdur’da, Bartın’da, Sakarya Karasu’da; TMMOB, Taksim’de, 
Gezi’de, Anadolu’da, kentte, kırda bu ülke insanının yaşadığı her yerde…
O yüzden bu torba yasaları derhal geri çekin.
Torba yasalarla altyapısı hazırlanan yalana, talana, yıkıma, yağmaya izin vermeyeceğiz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
DANIŞMA KURULU

31 OCAK 2015
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TMMOB’DAN “OLAĞANÜSTÜ” DİRENİŞ
TMMOB 43. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu, 14 Şubat 2015 tarihinde Ankara’ya gelen 
yürüyüş kollarının İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Konferans Salonu’nda buluş-
masıyla başladı. Elektrik Mühendisleri Odası katılımcıları da Ihlamur Sokak’taki Oda Genel 
Merkezi’nde buluşarak, sabah saat 9.00’da yürüyüşe geçti ve sloganlar eşliğinde TMMOB 
Olağanüstü Genel Kurulu’nun yapılacağı yere ulaştı. 
TMMOB Yasası değişikliğine karşı Türkiye’nin farklı bölgelerinde 8 koldan “Ülkemize, 
halkımıza ve mesleğimize sahip çıkıyoruz” şiarıyla 10 Şubat’ta yolan çıkan yürüyüş kolları, 
14 Şubat 2015 Cumartesi günü Ankara’da buluştu. İnşaat Mühendisleri Odası Teoman 
Öztürk Salonu’nda toplanan ve sokağa taşan Genel Kurul heyecanı, 3 binden fazla kişiden 
oluşan kortejin Kızılay Güvenpark’a yürüyüşü ve burada okunan sonuç bildirisiyle sona erdi.
TMMOB Olağanüstü Genel Kurulu; Divan’ın seçilmesiyle çalışmalarına başladı. Normalde 7 
kişiden oluşan Divan, olağanüstü gündeme uygun olarak her odadan 1 temsilci olacak şekilde 
verilen Divan üyeleri önergesiyle belirlendi. Buna göre TMMOB 43. Dönem Olağanüstü 
Genel Kurulu Divan’ı şu üyelerden oluştu:

“Bilgisayar Mühendisleri Odası’ndan Ümit Ateş, Çevre Mühendisleri Odası’ndan 
Yeşer Aslanoğlu, Elektrik Mühendisleri Odası’ndan İbrahim Aksöz, Fizik Mühendisleri 
Odası’ndan Nurhak Tatar, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası’ndan Davut 
Kul, Gemi Mühendisleri Odası’ndan Feramus Aşkın, Gıda Mühendisleri Odası’ndan 
Yusuf Songül, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’ndan Levent Özgür, İç Mimarlar 
Odası’ndan Hüseyin Tolga Koyuncugil, İnşaat Mühendisleri Odası’ndan Tansel Önal, 
Jeofizik Mühendisleri Odası’ndan Murat Arabacı, Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan 
Bahattin Murat Demir, Kimya Mühendisleri Odası’ndan İhsan Yaşar Öztürk, Maden 
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Mühendisleri Odası’ndan Necmi Ergin, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası’ndan 
Ahmet İrfan Türkkolu, Meteoroloji Mühendisleri Odası’ndan İsmail Küçük, Mimarlar 
Odası’ndan Ali Ekinci, Orman Mühendisleri Odası’ndan İsmail Cengiz Metin, Peyzaj 
Mühendisleri Odası’ndan Ege Kaska Akit, Şehir Plancıları Odası’ndan Ayşe Işık Ezer, 
Tekstil Mühendisleri Odası Emre Fidan, Ziraat Mühendisleri Odası’ndan Özgür Selvi.”

“TMMOB Diz Çökmedi, Çökmeyecek!”
Divan Başkanı Emin Koramaz, Olağanüstü Genel Kurul katılımcılarını, “Sömürü, rant 
düzenine, dinci, mezhepçi gericiliğe karşı, faşist dikta yönetimine karşı Divan olarak hoş 
geldiniz diyorum” sözleriyle selamladı. Koramaz, TMMOB’nin bölünüp parçalanarak etki-
sizleştirilmesine karşı 2 aydır sürdürülen etkinlik ve faaliyetler hakkında bilgi verdi. Koramaz, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Daha fazla kar, rant uğruna ülke kaynaklarımızın talanına karşıyız. Yüreği emekten ve 
halktan yana atan tüm yapılarla dayanışma içindeyiz. AKP iktidarı işte esasen bunun için 
TMMOB’yi değiştirmek istiyor. Özellikle AKP iktidarından yasamıza yönelik saldırılar 
giderek yoğunlaştı. Bilsinler ki TMMOB tarihi, bu tür saldırılara karşı direnme tarihidir. 
TMMOB diz çökmedi, çökmeyecek.”

Alkışlar eşliğinde “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek” sloganları atı-
lırken, Koramaz’ın “Bu demokratik mevziyi sonuna kadar korumaya kararlıyız” ifadelerine 
salondan bu kez de “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” desteği geldi. Divan Başkanı 
Koramaz, bu Olağanüstü Genel Kurul’un kamucu, toplumcu geleneğin sürdürülmesinin bir 
yapı taşı olmasını dileyerek konuşmasını tamamlamadı. 

“Haziran Sıcaklığını Getirdiniz”
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, açılış konuşmasına katılımcıları selam-
layarak, şöyle başladı:

“Bu ülkenin havasına, suyuna, taşına, toprağına sahip çıkan sevgili arkadaşlarım hoş 
geldiniz. Bilimi ve tekniği emperyalistlerin ve sömürgenlerin değil emekçi halkımızın 
hizmetine sunmak için kararlı ve inançlı olan TMMOB kadroları hepiniz hoş geldiniz. 
Bilimi ve teknolojiyi insanla buluşturan, hurafelerin ve dogmatizmin değil, aklın ve bilimin 
gücünü mesleklerinde uygulayan mühendisler, mimarlar şehir plancıları hoş geldiniz… 
Bu soğuk Ankara gününe Haziran’ın sıcaklığını taşıdınız geldiniz”

Abdullah Gül’le Başlayan Süreç
Soğancı, AKP’nin önünde engel olarak gördüğü her kurumu, yeniden dizayn etmeye çalıştığını 
ve TMMOB’yi parçalamak, bölmek için yasa değişikliği yapmanın uzun zamandır gündemde 
bulunduğunu belirterek, TMMOB ile ilgili yürütülen süreci şöyle aktardı:

 “Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı görevine geldiğinde hemen ilk günlerde verdiği 
görevle Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun meslek örgütleri üzerine 
hazırladığı raporla başlayan, kanun hükmünde kararnamelerle kurulan, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı’nda Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün oluşturulmasıyla devam 
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eden, mesleğimiz ve meslektaşlarımız aleyhine çıkarılan çok sayıda ikincil mevzuat ve 
yönetmeliklerle sürdürülen, gece yarısı operasyonuyla 3194 sayılı İmar Yasası’na ekleme 
yapılması ile devam eden sürece bakıldığında, AKP’nin mesleğimize, meslektaşlarımıza ve 
örgütümüze yönelik kendinden yana bir ayar vermeye çalıştığı bildiğimiz bir gerçekliktir. 

Yine bilindiği üzere TMMOB’yi teslim almaya yönelik 2 yıl önce gündeme gelen, TMMOB 
Yasası değişikliği hazırlığı, TMMOB örgütlülüğünün hepimizin güçlü bir mücadelesiyle 
geri püskürtülmüştür. Şimdi, AKP bir türlü teslim almadığı diz çöktüremediği, padişahım 
çok yaşa dedirtemediği örgütümüzü parçalayıp bölmek istiyor. Örgütümüzü etkisizleş-
tirmek istiyor, gür çıkan sesimizi kesmek istiyor.”

“AKP’nin Yeni Türkiye’sinde Bize Yer Yok”
“Biz biliyoruz, AKP’nin yeni Türkiye’sinde insan yok, AKP’nin yeni Türkiye’sinde emek 
yok, halk yok, gençler yok, kadın yok, doğa yok, çevre yok” diyen Soğancı, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: 

“Onların yeni Türkiye’sinde gericilik var, yağma var, talan var, biat etme var, Osmanlılık 
var, karanlık var. AKP’nin yeni Türkiye’sinde baskı var, zor var, TOMA var, gaz var. 
AKP’nin yeni Türkiye’si gericiliğin Türkiye’si. Faşizmin Türkiye’si.”

Soğancı’nın sözleri üzerine salondan “Faşizme Karşı Omuz Omuza” şeklinde slogan yükseldi. 

TMMOB Neden Yollara Düştü?
TMMOB’un ülkeyi ortaçağ karanlığına döndürmek ve vahşi kapitalizmin kar hırsıyla tüm 
insani değerleri yok etmek isteyenlere karşı mücadele etmeye devam edeceğini vurgulayan 
Soğancı, şöyle konuştu:

“TMMOB Yasası ile imar, iskan ve tabiat varlıkları ve çevre yasalarında değişiklik yapılma-
sını öngören Torba Yasalara karşı yollara düştük. Bütün ülkenin imar rantına açılmasına, 
inşaat sektörünün iktidarın rant tekeli olarak biçimlendirilmesine karşı yollara düştük. 
Kentsel, kırsal, kültürel, tarihi, doğal kamuya ve halka ait varlıklara arazi mülkiyet imar 
düzenlemeleri üzerinden el konulmasını, imar borsası girişimine karşı yollara düştük. 
Kıyılarımızın yağmalanmasına, derelerimizin kurutulmasına, sularımızın ticarileşmesine, 
meralarımızın yok edilmesine, üretim ve yaşam alanlarımızın enerji ihtiyacı bahanesiyle 
yok edilmesine, Akkuyu’ya ve Sinop’a yapılmak istenen nükleer santrallara karşı yollara 
düştük. Her türlü kentsel kırsal ranta orman ve tarım arazilerimizin ranta açılmasına, 
maden kaynaklarımızın talanına karşı yollara düştük. İş cinayetlerine, kadın ve çocukların 
emek ve bedenlerinin sömürülmesine, kadın cinayetlerine karşı yollara düştük. Eğitimin, 
kamusal, toplumsal yaşamın dinselleştirilmesine, laikliğin yok edilmesine, emekçilerin 
grev ve toplu sözleşmeli haklarının gaspına karşı yollara düştük. Uzmanlık alanlarımızın 
yok sayılmasına, bilimin ve tekniğin gereklerinin yadsınmasına, mühendislik mimarlık 
şehir planlama hizmetlerinin taşeronlaşmasına, meslek örgütlerimizin işlevsizleşmesine, 
örgütümüzün parçalanmasına, bölünmesine karşı yollara düştük. Ülkemize, halkımıza, 
mesleğimize, örgütümüze sahip çıkıyoruz dedik, yollara düştük, bütün Türkiye’ye 
TMMOB’nin ışığını taşıdık.”
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Edirne’den Artvin’e Kadar 
TMMOB üyelerinin 8 yürüyüş kolundan ilerleyerek Ankara’ya ulaştığını kaydeden Soğancı, 
yürüyüş kollarının Soma’dan Ermenek’ten Zonguldak’tan geçtiğini ifade ederken, “Maden-
lerimizin gerçek sahibi halkımızdır diyen TMMOB’yi savunmak bugün maden emekçilerinin 
yanında olmak demektir” diye konuştu.

TMMOB’un 3 Mart’ı iş cinayetleriyle mücadele günü ilan ettiğini hatırlatan ve “TMMOB’yi 
savunmak iş cinayetlerine işçi katliamlarına karşı mücadele etmek demektir” diyen Soğancı, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“İnsanlığın başına bela olacak olan nükleer santrallara karşı Akkuyu’dan Sinop’tan geçtik. 
Bugün Akkuyu ve Sinop’u savunmak TMMOB’yi savunmak demektir. Yürüyüş kolumuz. 
Karadeniz’de suyuna, deresine, sahip çıkan Emine Teyzemizin yanına uğradı. Bu ülkenin 
havasına, deresine, suyuna sahip çıkmak demek TMMOB’yi savunmak demektir. Bu 
ülkenin altını üstüne getirenlere karşı Kazdağları’na, Cerattepe’ye, Fatsa’ya uğradık. 
Hopa’da, Kemalpaşa’da Metin Lokumcu kardeşime uğradık. Örgütümüzün sevgisini 
saygısını anıt mezarının başında ona ilettik. Gerze’de, Yırca’da Terme’deydik. Termik 
santrallere karşı yöresinde bunu istemediğini belirterek mücadele eden platformları 
savunmak bugün TMMOB’yi savunmak demektir. Alakır Vadisi’nde Diyarbakır Hevsel 
Bahçeleri’nden, Atatürk Orman Çiftliği’nden geçti yolumuz. Diyarbakır’da arkadaşlarımız 
biz barış içinde kardeşçe birarada yaşamak istiyoruz dediler. Edirne’den cevap verdik. 
Yaşasın halkların kardeşliği. Kurduğumuz konteynır kentte Suruç’taydık. Emperyalist 
savaş ve saldırıya karşı kahrolsun emperyalizm demek bugün TMMOB’yi savunmak 
demektir. Yürüyüşümüzde pankartlarımızı, flamalarımızı en çok kadın cinayetlerine karşı 
sesimizi büyüten ‘Kadın-erkek omuz omuza yaşamın her alanında’, ‘Kadınlar örgütlü, 
TMMOB daha güçlü’ diyen kadın arkadaşlarımız taşıdı. Bugün TMMOB’yi savunmak 
demek kadının sesinin güçlenmesi demek. Adana’da arkadaşlarımız TMMOB’ye dokunma 
derken, Marmara’nın o soğuk gününde yollarda olan arkadaşlarımız Haziran’ın sıcaklığıyla 
‘TMMOB’ye dokunma, donarsın’ dediler. Yürüyüşümüzde sesimize en çok örgütümüzün 
geleceği olan gençlerimiz, öğrenci üyelerimiz güç verdi. Bugün TMMOB’yi savunmak 
demek, yaşasın özerk demokratik üniversite demek. Parasız, bilimsel eğitimi savunmak 
demek. Yürüyüşümüzde ‘Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek’ sözü-
müz söylendi. Onlara Ankara’dan arkadaşlarımız ses verdi. ‘Gün gelecek devran dönecek 
sarayın ampulleri tek tek sönecek’. Bugün TMMOB’yi savunmak demek; Atatürk Orman 
Çiftliği’ni savunmak demektir. Kentte, kırda, yanlışlara karşı direnen bu ülke insanının 
bulunduğu her yere TMMOB’nin ışığını taşıdık. Yolumuz MESS’e karşı direnen yiğit 
metal işçilerinin ‘Diren işçi’ çadırından geçti. Bugün grevli-toplu sözleşmeli sendikal 
hakları savunmak TMMOB’yi savunmak demektir.”

Soğancı’nın bu sözleri salondan atılan “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” 
sloganı ile karşılandı. 

TMMOB’un bilimsel ve laik eğitim için yapılan uyarı boykotunda yer aldığını kaydeden 
Soğancı, “TMMOB’yi savunmak demek, laik, bilimsel eğitimi savunmak demektir. Laik ve 
bilimsel eğitimi savunmak, TMMOB’yi savunmak demektir. Buradan şu anda tutuklanmış 
bulunan Onur kardeşime en içten, en sıcak sevgilerimi yolluyorum” diye konuştu.
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İstanbul’da yürüyüş kolunun Gezi Parkı’na ve Taksim’e uğradığını vurgulayan Soğancı, 
şöyle konuştu: 

“Taksim’de her yer direniş, her yer Taksim diyen arkadaşlarımızın kalbinde büyük Hazi-
ran isyanında kaybettiğimiz Berkin’imiz ve yaşları benim kızımın yaşlarında olan bizim 
çocuklarımız vardı. Onlara eşit, özgür, demokratik bir Türkiye sözünü alanda bir kere 
daha verdik. Bugün “Taksim 1 Mayıs alanıdır” demek, TMMOB’yi savunmak demektir. 
TMMOB’yi savunmak demek 1 Mayıs alanını savunmak demektir. 2015’in 1 Mayıs’ında 
TMMOB yine Taksim’de 1 Mayıs alanında olacak.”

Soğancı’nın sözleri salondan “Her yer Taksim her yer direniş” sloganları ile kesildi. 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı’nın konuşmasının ardından gündem kapsamında Sonuç 
Bildirgesi Komisyonu oluşturuldu. Sonuç Bildirgesi Komisyonu’na EMO’dan da Yönetim 
Kurulu Üyesi Erdal Apaçık seçildi. 
TMMOB Genel Kurulu’na destek vermek üzere salonda bulunan milletvekilleri, parti, 
sendika, meslek örgütü ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin isimleri ilan edildi.

“Gün TMMOB Günüdür”
Konuk konuşmacılar kapsamında ilk sözün verildiği Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu 
Üyesi Hüseyin Demir, iktidarın kendisi gibi olmayanların yaşam hakkını yok etmek üzere 
elinden geleni yaptığını anlatırken, saldırının çok yönlülüğü ve büyüklüğü karşısında kapsamlı 
bir karşı duruş örgütleme gereğine işaret etti. Demir, “Değerleriniz değerlerimiz, kaygılarınız 
kaygılarımız, mücadeleniz mücadelemizdir” sözleriyle TMMOB’ye desteğini ifade ederek 
konuşmasını tamamladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
destek ve selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, Türkiye’yi toplumsal muhalefete 
tahammül edemeyen nobran bir iktidarın yönettiğine dikkat çekti. “Gün TMMOB günüdür. 
Bugün hepimiz TMMOB ile birlikte olmak zorundayız” diyen Öztrak, gençlerimiz çocukları-
mızın emaneti olan ülkemizin talan edildiğini, bu vicdansız her türlü düzenlemeyi reddeden 
anlayışın mağdurunun da emekçiler olduğunu kaydetti. Faik Öztrak, vahşi kapitalizme dayanan 
AKP modelinin bedelini işçilerimizin canlarıyla ödediğini söyledi. İşçi ölümlerinde Avrupa’da 
birinci, dünyada üçüncü olduğumuza işaret eden Öztrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yoz, kirli bir zenginleşme modeli uygulanıyor. Hesap vermekten kaçarak yolsuzluk 
bataklıkları oluşturuyorlar. Rusya’dan sonra servet dağılımının en bozuk olduğu ülke 
Türkiye. Her 5 gencimizden biri işsizken, yabancı mühendis-mimar düzenlemesini 
Parlamento’ya getirerek size aba altında sopa göstermeye kalkıyorlar. Suçu emekten, 
bilimden, insandan yana olmak olan TMMOB’yi parçalamaya, ele geçirmeye çalışıyorlar. 
Bu mücadelede koşulsuz şartsız sizlerin yanındayız.”

KESK Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Gürbüz de, “Bu onurlu, yiğit örgütlü yapıyı 
dağıtmak için uzun süredir planlama içindeler. KESK bu mücadelede yanınızdadır” dedi.

Partilerden TMMOB’ye Destek
EMEP Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan Öz ise, olağanüstü dönemden geçildiğini, 
aslında Türkiye’nin olağanüstü dönemlere alışık olduğunu, ama bu kez daha farklı bir olağa-
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nüstü dönem yaşandığını anlatırken, “Siyasi iktidar kendinden olmayan her kesimi zapturapt 
altına alma peşinde. Aslında bu toplumun yarıdan fazlası onlara karşı” diye konuştu. 

ÖDP Parti Meclisi Üyesi Haydar İlker, Türkiye’nin karanlığın gericiliğin pençesinde oldu-
ğuna dikkat çekti. Buna karşı Türkiye’de mücadele veren tüm kesimlerin burada yer aldığına 
işaret ederek, bu açıdan çok kıvanç duyduğunu ifade etti. Haydar İlker, TMMOB’nin bilim 
ve tekniği sömürgenlerin değil halkın çıkarları için kullanan bir örgüt olarak Türkiye’nin 
her sorununu kendine dert edindiğini, bunun için iktidarın hedefinde olduğunu, ama bu 
saldırıyı püskürteceğini kaydetti. Haydar İlker ÖDP’nin TMMOB mücadelesine desteğini 
sunarak sözlerini tamamladı.

Birleşik Haziran Hareketi Sözcüsü Kaya Güvenç yaşanan sürecin şaşırtıcı olmadığını, şu 
karşılaştırmayı yaparak ortaya koydu:

“Biz emekçiyiz, karşımızdakiler emek düşmanı. Biz bilim ve teknolojiden yanayız. Zorunlu 
matematik dersinden yanayız. Onlar zorunlu din dersinden yanalar. Biz aydınlanmadan, 
onlar karanlıktan yanalar. Karanlık hırsızlıkları sakladığı, cinayetleri örttüğü, onların fıtratı 
olduğu için tabii ki saldıracaklar. Ama bazı şeyleri hesaba katamadılar. Sandılar ki bunlar 
da idare eder. Anlayamadıkları şu; mühendisler, mimarlar 1970’lerden bu yana bilimi 
tekniği halkın hizmetine sunma anlayışına geçmiştir. Onu gördüler. Sıkıntıları oradadır.”

“Onur arkadaşımız hukukçuların dediğine göre hafif kabahatler sayılabilecek bir şey için 
terörle mücadele ekiplerince alınmış ve tutuklanmıştır. Bilsinler ki Onurlarımızı oralardan 
alırız. Onurlar bütün emekçilerimizin onurudur” diyen Güvenç, desteğini de “Birleşik Hazi-
ran özgürce, sömürüsüz bir dünya diyenlerdir. Dün ortaöğretim öğrencileri, öğretmenleri 
velileridir. Bugün TMMOB’dir. Biz aslında siziz” sözleriyle ifade etti. 

HDP Parti Meclisi Üyesi Yavuz Önen ise, AKP Hükümeti’nin Türkiye’yi aydınlanmanın 
kapitalist devriminin gerisine götürmeye çalıştığını anlatırken, aydınlanma ile din ile devlet 
ayrılırken, toprak üzerindeki mülkiyetin de yıkılarak serflerin yerini vatandaşların aldığı bir 
sisteme geçildiğini anımsattı. AKP’nin de yeni bir din rejimi kurarken, kapitalizmi besleyen 
unsur olarak topraklara el koyduğuna dikkat çeken Önen, kırsalda her toprağa el koyabildi-
ğini, bütün zeytinlikler, orman alanları, madencilikteki alanların köyünün elinden alınmakta 
olduğunu anlattı. Ortaçağ karanlığını geri getirmek isteyen bir parti yönetimi karşısında laik, 
toplumcu rejimin bilincinde olunduğunu vurgulayan Önen, “Cevap toplumsal bir devrimdir. 
TMMOB bu devrimin parçası olacak” dedi. 

Yurttaşlar TMMOB Çatısı Altında
Bugüne kadar açtığı davalar, basın açıklamaları, kamu kurumları nezdinde girişimleriyle 
yurttaşların yaşam haklarının yanında olan TMMOB’ye bu kez destek olmak üzere Ankara’ya 
gelen yurttaş temsilcileri de Olağanüstü Genel Kurul kürsüsünden katılımcılara seslendiler. 
“Yurttaş Kazım”, “Kazım Dayı” lakaplı Rize’li “HES Direnişçisi” Kazım Delal, “Ben 70 
yaşındayım. 10 senemi kaybettim beyler. Bunu ne parayla, ne başka şeyle ödeyemezler. Geri 
çekilmeyeceksiniz. Geri çekilmek haksız insana cesaret verir. Haksız insan korkak olur. Haklı 
insan çok güçlüdür. Kazım Dayı olarak tavsiyem budur” dedi. Kazım Dayı’nın tavsiyesine 
TMMOB delegeleri “Yılgınlık yok, direniş var” desteğini verdiler. 
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Derelerin Kardeşliği Platformu Sözcüsü Ömer Şan konuşmasına, “Coplanıp dövülen, biber 
gazlarıyla gazlanan köylülerin selamını getirdim” diyerek başladı. “Biz yaşam mücadelecisiyiz” 
diyen Şan, şunları söyledi:

“Yaklaşık 10 yıldır sadece HES’lere karşı yaşam mücadelesi vermiyoruz. Tam da bugün 
için mücadele veriyoruz. Zulme, zorbalığa, faşizme karşı direniştir aslında. Toprağımıza 
taşımıza nasıl sahip çıkıyorsak, TMMOB’ye de öyle sahip çıkıyoruz. Kurdun, kuşun, 
deredeki balığın hakkını savunuyoruz. Bize vadide kolay. Asıl mücadeleyi siz vermelisiniz. 
Çünkü 50 kuruşa aldığınız suyu 1 liraya işettiriyorlar.”

Terme Çevre Platformu Sözcüsü Zekai Altunpala, yürüttükleri mücadelede yanlarında Çevre 
Mühendisleri Odası’nı, Elektrik Mühendisleri Odası’nı, TMMOB’yi bulduklarını anlatır-
ken, “Terme demek TMMOB demek. Karadeniz demek TMMOB demek. Türkiye demek 
TMMOB demek. TMMOB diren. Yolunuz açık olsun” diye konuştu. 

Tonya Çevre Platformu Sözcüsü Bekir Uzunoğlu da yürüttükleri mücadelede TMMOB’nin 
hep yanlarında olduğunu ifade ederken, “Siyasi güce sesleniyorum: TMMOB senin torbana 
sığmaz. Senin torbana küçük bir ilçeye 7 bin taşocağı olabilir diye ÇED raporu veren satılmış 
kalemleri sokabilirsin” dedi. 

Yeşil Gerze Çevre Platformu Dönem Sözcüsü Şengül Şahin ise, konuşmasında TMMOB’ye 
yaptıkları için teşekkür ederken, “Doğamızı, demokrasimizi, insan haklarımızı koruduğunuz 
için teşekkürler” dedi. Sinop Gerze/Yaykıl’da iş makinalarının önüne yatan, kocalarını jandar-
maya teslim etmeyen kadınların “Söyle Şengül abla, bize ihtiyaçları varsa, her türlü geliriz” 
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dediklerini aktaran Şahin, “Bu güzel insanların göründüğünden daha kalabalık olduklarını 
bilsinler diye geldik. Türkiye’yi karartan AKP faşizmine karşı TMMOB olmadan olmaz demek 
için Ankara’dayız. Mücadeleniz mücadelemizdir” diye konuştu. 

Tüm Üretici Köylüler Sendikası Temsilcisi de Doğu Karadeniz’den geldiğini ifade ederken, 
“Artık bizim oralarda TMMOB çok iyi biliniyor. Önemli olan ne yapılmalı? İnsanlarımıza 
nasıl ulaşacağımıza bakmalıyız. Halkla buluşmanın yollarını arayacağız” dedi. Çay Üreticileri 
Sendikası Genel Başkanı Recep Memişoğlu da yöresel ağızla “Yapamayacaklar, yaptırmaya-
cağız, yaptırmayacağız” diyerek TMMOB’ye destek verdi. 
TMMOB Olağanüstü Genel Kurulu’na katılarak destek verenler arasında CHP’den Grup 
Başkanvekili Levent Gök, Ankara milletvekilleri Gökhan Günaydın, Aylin Nazlı Aka, İzmir 
Milletvekili Musa Çam, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile Ankara İl Başkanı Adnan 
Keskin yer aldı. ÖDP Eş Genel Başkanı Bilge Seçkin Çetinkaya ve HDP İstanbul Milletve-
killi Sebahat Tuncel’in de katıldığı Olağanüstü Genel Kurul’a katılarak destek veren diğer 
demokratik kitle örgütleri ve bazı temsilcilerin isimleri de şöyle:

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Atasoy, Tez Koop İş Genel Sekreteri 
Hakan Bozkurt ve Tez Koop İş 1 No’lu Şube Başkanı Salih Gönüllü, Divriği Kültür Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Yıldız, Taksim Dayanışma Platformu Sözcüsü Mücella 
Yapıcı, İzmir Halk Sorumluları Meclisi, Çarşı Grubu Temsilcisi, Başkent Dayanışma 
bileşenleri, Mersin Nükleer Karşıtı Platform Temsilcileri Seyfettin Atar, Sabahat Aslan 
ve Erkan Demir, Zonguldak KESK Şubeler Platformu, Zonguldak Demokrasi Platformu, 
Zonguldak Birleşik Haziran Hareketi, Trakya Çevre Platformu, Trabzon Derelerin Kar-
deşliği Platformu, Artvin Murgul Siyanüre Hayır Platformu Üyesi Görkem Durmuş, Köy 
Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kınacı, ODTÜ Mezunları 
Derneği Başkan Yardımcısı Nevzat Uğurel, TMMOB başkanlarından Teoman Alptürk, 
eski Çankaya Belediye Başkanı ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Tanık.

Olağanüstü Genel Kurul’un ardından dövizler, flamalar, pankartlar eşliğinde yürüyüşe geçildi. 
Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’na Fevzi Çakmak Sokak’tan çıkan yürüyüşçülere barikat 
kuran polis, tepkiler ve görüşmelerin ardından yeniden Menekşe Sokağı’ndan Kumrular 
Sokağa döndürerek, katılımcıların Milli Müdafaa Caddesi’nde toplanmasına izin vermek 
zorunda kaldı. Sloganlar, alkışlar, ıslıklar, düdük sesleriyle tepkisini dile getiren TMMOB 
delegeleri, üyeleri, TMMOB dostları Milli Müdafaa Caddesi’nde Divan Başkanı Emin 
Koramaz’ın TMMOB 43. Dönem Olağanüstü Genel Kurul Sonuç Bildirgesi’ni okuması 
ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın kısa bir seslenişinin ardından 
etkinliklerini tamamlayarak alandan ayrıldılar.
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TMMOB 43. DÖNEM OLAĞANÜSTÜ GENEL 
KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ

(14 Şubat 2015, Ankara)

AKP Gericiliği, Piyasacılığı ve Diktasına Teslim Olmayacağız

24 bağlı Oda ve 467 bin 344 mimar, mühendis ve şehir plancısının üye olduğu Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB 43. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu, ülkemizin içinde 
bulunduğu olağanüstü koşullarda 14 Şubat 2015 tarihinde Ankara’da toplanmıştır.

AKP iktidarının gündeminde yine bir yıkım ve talan yasası var.

“İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı”.

Bu torba tasarıyla, örgütümüz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası ile imar, iskân, 
kültür ve tabiat varlıkları ve çevre yasalarında birçok değişiklik yapılması amaçlanmaktadır.

Kentsel, kırsal, kültürel, tarihi, doğal, kamuya ve halka ait varlıklara arazi-mülkiyet-imar 
düzenlemeleri üzerinden el konulmaktadır. 

Kıyılarımızın yağmalanmasına, derelerimizin kurutulmasına, meralarımızın yok edilmesine, 
yasal zemin hazırlanmaktadır.

Orman ve tarım arazilerimizin imara açılmasına izin verilmektedir.

Bütün bunlar yapılırken, ülkemizde bilimin ve tekniğin temsilcisi olan biz mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının örgütü TMMOB’nin yasası da torba içinde değişikliklere uğratılmaktadır.

Birliğimiz etkisizleştirilmeye, işlevsizleştirmeye ve dağıtılmaya çalışılmaktadır.

Hedefleri, tüm toplumsal kesimlerin sesinin kısıldığı dikensiz bir gül bahçesidir. İstekleri, 
engelsiz ve dizginsiz bir sömürü düzenidir.

Ülkemiz, halkımız, mesleğimiz ve geleceğimiz aleyhine şekillenen bu girişimlere sessiz 
kalmamızı kimse beklemesin. 

Bilime, içinde yetiştiğimiz bu ülke coğrafyasına ve bu ülkenin yoksul ve emekçi halkına 
karşı sorumluluklarının bilincinde olan biz mühendis, mimar ve şehir plancıları yaklaşık iki 
aydır AKP’nin sömürü ve rant düzenine, dinci-mezhepçi gericiliğine karşı ülke çapında bir 
kampanya başlattık.

İmar-rant talanına, halkımızın sömürülmesine, mesleklerimizin niteliksizleştirilmesine, 
Odalarımızın ve Birliğimizin etkisizleştirilmesine izin vermeyeceğiz içerikli bildiriler, broşür-
ler dağıttık. Kentlerimizin meydanlarında toplandık. AKP iktidarını teşhir ve protesto ettik.

9 Şubat Pazartesi’nden itibaren de yüzlerce TMMOB biriminden, Türkiye’nin dört bir 
yanından 8 ana kol üzerinden Ankara’ya “ülkemize, halkımıza ve mesleğimize sahip çıkıyo-
ruz” yürüyüşü gerçekleştirdik.

Yürüyüş kollarımız bugün Ankara’da Teoman Öztürk toplantı salonunda yaptığımız olağa-
nüstü genel kurulumuzda buluşmuştur.
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Genel Kurulumuz, temellerinde yer aldığımız Taksim Gezi Parkı direnişinin “Bu daha 
başlangıç, mücadeleye devam” şiarının somutlandığı bir platform olmuştur.
Genel Kurulumuz aynı zamanda toplumsal muhalefetin birlikte mücadelesinin ortak kürsüsü 
olmuştur.
Biz, mühendis, mimar ve şehir plancıları TMMOB örgütlülüğü altında; meslek uygulama 
alanlarımız ile ilgili politikaların, ülkemiz ve halkımızın çıkarları doğrultusunda şekillenmesi 
için çaba harcıyoruz.
Almış olduğumuz bilimsel teknik eğitim ve mesleki sorumluluklarımızın gereği olarak, 
yurdumuzu, insani değerleri, kentlerimizi, kırlarımızı, bilim ve sanayi alt yapımızı, doğal ve 
kültürel varlıklarımızı sahipleniyoruz.
Daha fazla kar ve rant uğruna ülke kaynaklarının talan ve tahrip edilmesine karşı çıkıyoruz. 
Üreterek gelişen, paylaşarak büyüyen bir ülke istiyoruz.
Yüreği emek ve halktan yana atan tüm demokratik güçlerle dayanışma içindeyiz. Emeğin, 
barışın, özgürlüklerin, çağdaş değerlerin, bilimin ve hakça bölüşümün egemen olduğu bir 
ülke için mücadele ediyoruz.
Biliyoruz ki, TMMOB Yasası’nı bu nedenle değiştirmek istiyorlar. TMMOB Yasası 1980 
sonrası 10 kez değiştirildi. Meslek uygulama alanlarımız daraltıldı, TMMOB ve Odalarımıza 
yönelik saldırılar AKP iktidarı döneminde, tarihimizde hiç görülmedik bir boyuta ulaştı. AKP 
gündeme aldığı son tasarı ile Birliğimizi yok etmeye, parçalamaya, etkisizleştirmeye çalışıyor.
Ancak bilsinler ki, TMMOB ve üyeleri ne 70’li yıllarda ne 12 Eylül faşizm döneminde ne de 
günümüzde diz çökmedi çökmeyecek. 1970’lerden günümüze dek oluşturduğumuz demok-
ratik mevzilerimizi inatla korumaya kararlıyız.
AKP gericiliği, piyasacılığı ve diktasına teslim olmayacağız. AKP’nin cumhuriyet, emek, 
demokrasi, laiklik düşmanı dinci-mezhepçi faşist diktatörlük yönelimine karşı direnmeye 
devam edeceğiz.
Tüm toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik; eşit yurt-
taşlık haklarını, barışı ve halkların kardeşliğini; planlama-sanayileşme-kalkınmayı, kamu 
işletmeciliğini ve kamusal denetimi esas alan bir Türkiye için kararlılıkla mücadele edeceğiz.
Genel Kurulumuz ayrıca, 15 bin metal işçisinin başlattığı grevin hükümet tarafından “milli 
güvenlik” gerekçesiyle ertelenmesini kınamaktadır.
Genel Kurulumuz, Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye direnişteki işçilerle ve 48. kuruluş 
yıldönümünü bugün Kocaeli’nde yasaklara, sömürüye, sermaye egemenliğine karşı “Diren 
İşçi” mitingi düzenleyerek mücadele içinde kutlayan DİSK ile dayanışma ve mücadele birliği 
içinde olduğunu kamuoyuna duyurur.
TMMOB’nin mücadelesi; işçisi, köylüsü, esnafı, öğretmeni, sağlıkçısı, emeklisi, işsizi, 
yoksulu, mühendisi, mimarı, şehir plancısı ve bütün emekçileriyle ülkemizi, yeraltı-yerüstü 
zenginliklerimizi, halkımızı savunduğumuz, birliğimizi sağladığımız ölçüde büyüyecek ve 
AKP’nin dikta hevesini kursağında bırakacağız.
Yolumuz açık olsun. 
YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!
YAŞASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ!
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AKP’NİN BÜROKRATLARI KENDİLERİNİ 
YARGIÇ SANIYOR! 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (TMMOB) ve bağlı odalarını vesayet altına alma 
ve etkisizleştirme girişimleri AKP bürokrasisini de sardı. Balık baştan kokar misali, iktidarın 
yasama, yürütme, yargı hatta bağımsız veya özerk tüm otoritelerin yetkilerini kendisinde top-
lama girişimi; AKP bürokrasisinde memurların bile kendilerini yargıç sanmalarına yol açıyor.
12 Eylül baskıcı rejiminin ürünü olan odalar üzerinde ilgili bakanlıklarca idari ve mali denetim 
yapılacağına dair düzenleme, ilk kez AKP iktidarında işletmeye geçirilerek, 17 Aralık 2013 
tarihinde Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) da içinde bulunduğu 11 odanın idari ve 
mali denetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlandı. Buna dayanılarak Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın geçen yıl 24 Aralık’ta yayımladığı tebliğ ile odalar kıskaca alınmaya çalışılıyor. 
EMO’nun üyeleriyle ilgili yaptığı işlemler, üyelerin itiraz ve yargı hakları mevcut olmasına 
rağmen, “ihbar ve şikayet” kapsamında değerlendirilerek, Başbakanlık İletişim Merkezi 
(BİMER) üzerinden yapılan başvurular dahi “soruşturma” konusu yapılıyor. İnceleme ve bilgi 
talep etmenin de ötesine geçen bakanlığın taşra örgütlerindeki bazı memurlar ise “kraldan 
çok kralcı” kesilerek, kendilerini yargıç yerine koymaya başladılar.

“Kraldan Çok Kralcı” AKP Memurları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tebliği kapsamında BİMER’e yapılan başvurular gerekçe 
yapılarak şubelerimize idari denetim adı altında hiyerarşik vesayet kurulmaya çalışılmaktadır. 
Denizli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 24 Şubat 2015 tarihli yazısında Odamı-
zın Şube Başkanı ifadeye çağrılmakta; 3 Mart 2015 tarihinde saat 10.00’da il müdürlüğünde 
hazır olması talep edilmektedir. İfade alacak görevli personel olarak “bir müdür yardımcısı 
ile bir teknisyen ve bir elektrik mühendisi” gösterilmekte olup; üyemizin BİMER’e yaptığı 
başvurunun içeriğinin ne olduğu, “bahsi geçen hususların” neler olduğu konusunda bilgi 
dahi verilmemiştir.
BİMER’e 2 üyemizin yaptığı başvuru üzerine 21 ve 23 Ocak 2015 tarihlerinde de Gaziantep 
Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından ilgili üyeler ve şikayet konusuna yönelik bilgi 
talep edilmiştir. Yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle büro tescil belgesi alamayan 
üyemizin ve üyeliğin iptali ile aidat borçlarına ilişkin sorun yaşayan üyemizin şikayetlerini 
inceleme merci; değil il çevre ve şehircilik müdürlüğü, değil valilik, Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı’nın dahi olmadığı açıktır. 6235 sayılı TMMOB Kanunu ve bu kanuna dayanan EMO Ana 
Yönetmeliği kapsamında odalar faaliyetlerini yürütmekte ve her türlü işleme karşı üyelerin 
yargıya başvurma hakları bulunmaktadırlar. Mevcut yasa ve yönetmelikleri yok sayarak, oda-
lara yönelik “idari ve mali denetim” ifadesinin de kapsamı genişletilmeye çalışılmakta, hem 
Odanın ilgili kurullarının hem de yargı kurumlarının yetkileri gasp edilmeye çalışılmaktadır. 
Odamız işlemleri yargı denetimine açık olup, suç içerecek durumlarda ülkemizin savcıları 
da her zaman soruşturma açabilirler. Ancak idari birimler özerk bir kuruluş olan Odamız 
yöneticilerini hiçbir şekil ve koşulda ifade vermeye çağıramaz; savcılık yapmaya soyunamaz. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı ve AKP iktidarını, hukuksuz işlemler yapmaktan, yetkisi 
ve görevi olmayan konularda rahatsızlık vermekten, Odamız faaliyetlerini engellemeye 
çalışmaktan vazgeçmeye çağırıyor, bu tür hukuk dışı işlemlerini dikkate almayacağımızı, 
hukuksuzluğa karşı yargı nezdinde hem meslektaşlarımızın hem de meslek örgütümüzün 
haklarını savunacağımızı ilan ediyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

3 MART 2015
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TMMOB’YE BAĞLI 24 ODA’DAN ORTAK AÇIKLAMA:
BİRLİĞİMİZ TMMOB VE MİMARLAR ODASI 

İLE TAM BİR DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ
Ne İktidarın Baskıları Ne de Yandaş Medyasının Yalan ve 
Tehditleri Bizleri Kamusal, Toplumsal, Mesleki Yararları 

Savunmaktan Alıkoyamaz

Kamuoyu, siyasi iktidarın Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bağlı 
Odalarını etkisizleştirmeye; kamusal hizmet, kamusal denetim, kamusal-toplumsal yarar 
fonksiyonlarından arındırmaya ve rant yağmasının önünde oluşturduğumuz engelleri yıkmaya 
yönelik girişimleri ile bu yöndeki mevzuat değişikliği hamlelerini bilmektedir. 
Şimdi de yandaş medya ve bazı köşe yazarları, hatta cumhurbaşkanının bir danışmanı ile bir 
milletvekili, son 10 gündür ağız birliği etmişçesine, neredeyse aynı cümleler ile üst birliğimiz 
TMMOB ve Mimarlar Odası’na yönelik, kendi kültürlerine uygun düzeysiz, yalan, iftira, 
hakaret ve suçlamalarda bulunmaktadır. Ve bir milletvekili, Odaların denetiminin Sayıştay’da 
olduğunu ama bu denetimin de yapılmadığını zannettiğini söyleyerek, kamu işleyişinden 
bihaberliğinin harika bir örneğini veriyor! Bir başkası, Odaların yetkilerinin cumhurbaşka-
nında bile olmadığı gibi kargaların bile güleceği sözler söyleyebiliyor. 
Dertleri, TMMOB ve Mimarlar Odası ile biz TMMOB’ye bağlı bütün Odaların tarih, kültür, 
doğa, kent ve kır, enerji, maden, tarım, gıda rantları önünde engel oluşturmamız; sanayi-
sizleştirme süreci ve özelleştirme talanına dur dememizdir. Kurulduğu tarihlerden bu yana 
iktidarların karar ve tasarruflarını toplumsal yarar ve mesleki fayda süzgecinden geçiren, 
mesleki-bilimsel doğruları dayanak alarak muhalif tavrını ülkenin en karanlık dönemlerinde 
bile sergilemekten geri durmayan TMMOB ve bağlı Meslek Odaları, AKP iktidarının ve yandaş 
medyasının önde gelen hedeflerinden biridir. Ancak bilinmesini isteriz ki, rant politikaları 
ile kentlerimizi, yaşam alanlarımızı, doğayı ve tüm çevremizi talan eden AKP’ye karşı çıkan 
TMMOB ve bağlı Odaları, Anayasa ve hukuktan aldığı güçle kamusal ve toplumsal yarar 
ilkesinden asla taviz vermemiş, bilimsel-mesleki kabullerin taşıyıcısı, savunucusu olmuştur. 
TMMOB ve bağlı Odaların, AKP ve yandaşlarının havsalasının almayacağı ölçüde temiz olduğu 
kamuoyunca bilinmektedir. 12 Mart ve 12 Eylül gibi baskı dönemlerine nasıl direndi isek, AKP 
iktidarının baskılarına da onurlu bir şekilde direneceğimiz açıktır, kesindir. AKP’nin TMMOB 
ve Odalarına yönelik baskıcı bir zihniyetle vesayet kurmak üzere yaptığı tüm düzenlemelerin 
geri alınması, Odaların özerk ve bağımsız yapılarının güçlendirilmesi ve kamu-toplum yararı 
ile kamusal hizmet üretimi için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. 
Kamuoyuna sesleniyoruz. Ellerimiz temiz, alnımız ak, başımız diktir. TMMOB’ye bağlı 
Odalar Anayasa’nın 135. Maddesi’ne göre kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarıdır, demokratik meslek Odalarıdır. Her bir Odamızın Anayasa’dan ve 6235 sayılı 
TMMOB Yasası’ndan aldığı yetkiyle oluşturduğu uygulama yönetmelikleri doğrultusunda 
Genel Kurulları, Yönetim Kurulları, Onur Kurulları, Denetleme Kurulları bulunmaktadır. 
Bu kurullar Anayasa’nın amir hükümleri doğrultusunda Odaların her türlü idari ve mali 
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denetimlerini gerçekleştirmektedir. Her bir kuruşa kadar gelir ve giderlerimizin denk bütçe 
esasıyla yapılan bütün dökümü, genel kurul çalışma raporlarında, dönem içlerinde hazırlanan 
raporlarda yer almakta ve web sayfalarımızda yayımlanmaktadır. İddia ediyoruz, TMMOB’ye 
bağlı meslek Odaları, AKP Hükümeti ve Sayıştay denetiminden kaçırılan tüm kurum ve 
kuruluşlardan şeffaf ve temizdir. 
Ne iktidarın baskıları ne de yandaş medyasının yalan ve tehditleri bizleri kamusal, toplum-
sal, mesleki yararları savunmaktan ve gerçekleri teşhir etmekten alıkoyamayacaktır. Meslek 
Odaları susmadı, susmaz; güneş balçıkla sıvanamaz.

1 TEMMUZ 2015
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI-ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI-ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ 

ODASI-FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI-GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI-GEMİ 
MÜHENDİSLERİ ODASI-GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI-HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ 

ODASI-İÇMİMARLAR ODASI-İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI-JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI-
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI-KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI-MADEN MÜHENDİSLERİ 

ODASI-MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI-METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI-
METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI-MİMARLAR ODASI-ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI-

PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI-PEYZAJ MİMARLARI ODASI-ŞEHİR PLANCILARI ODASI-TEKSTİL 
MÜHENDİSLERİ ODASI-ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

19 EYLÜL MÜHENDİS MİMAR ŞEHİR 
PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ’NDE 

KİTLESEL BASIN AÇIKLAMALARI YAPILDI 
Elektrik Mühendisleri Odası, TMMOB 19 Eylül Mühendis Mimar Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü için 2014 ve 2015 yıllarında düzenlenen etkinliklere üyelerini çağırarak, örgütlü katılım 
sağladı. TMMOB tarihinde önemli bir yeri olan 19 Eylül 1979 bir günlük iş bırakma eyleminin 
yıldönümü olan 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plâncıları Dayanışma Günü”nde 
İl Koordinasyon Kurullarının bulunduğu yerlerde kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirildi. 
TMMOB’un çağrısıyla 19 Eylül 1979 tarihinde ülke genelinde 49 il ve 443 işyerinde mühen-
dis, mimar ve şehir plancıları örgütleyiciliğinde gerçekleşen 1 günlük grevde ortak talepler 
şöyle gündeme getirilmişti:

“1. Teknik hizmetin gerekli ve yeterli bir biçimde emekçi halkımızın çıkarları doğrultu-
sunda ve yalnızca onun hizmetine sunulabilmesi için tüm anti-demokratik uygulamalar 
ve baskılar giderilmeli, faşist odakların üstüne kararlı bir biçimde gidilmelidir.
2. Kamu kesiminde çalışanların grevli-toplu sözleşmeli sendikal haklarını elde etmelerinin 
önündeki engeller kaldırılmalıdır.
3. Her alanda çalışanların arasındaki farklı uygulamalar kaldırılmalıdır.
4. Kısa sürede, mühendis-mimar-tekniker-teknisyen vb. teknik elemanlar arasında ayrı-
calık yaratmayan, ön koşul olarak yalnızca yaşamak için gerekli ücretin sağlanmasını veri 
alan, eşit işe eşit ücretin uygulanmasını getiren bir düzenleme sağlanmalıdır.”

TMMOB tarafından 41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu’nda alınan karar çerçevesinde 
TMMOB Yönetim Kurulu’nun 9 Ekim 2010 tarihli kararıyla 19 Eylül Günü “TMMOB 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” olarak kutlanmaya başlandı. 
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EMO tarafından 18 Eylül 2015 tarihinde yapılan katılım çağrısında “Savaşa Hayır, Barış 
Hemen Şimdi” vurgusuyla TMMOB İl Koordinasyon Kurulları tarafından yapılacak kitlesel 
basın açıklamaları için il il etkinlik programları duyurularak, şöyle denildi:

“TMMOB tarihinde önemli bir yeri olan 19 Eylül 1979 iş bırakma eyleminin yıldönümünde 
2011 yılından bu yana kutlanan ‘19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü’nde bir kez daha alanlara çıkıyoruz. Tüm Elektrik Mühendisleri Odası üyelerimizi 
TMMOB İl Koordinasyon Kurullarımızın örgütlü olduğu kent merkezlerinde ‘Savaşa 
Hayır, Barış Hemen Şimdi’ demek için düzenlenecek kitlesel basın açıklamalarına 
katılmaya çağırıyoruz.” 

Sakarya Meydanı’nda 19 Eylül 2014 tarihinde TMMOB Ankara İKK tarafından düzenlenen 
eylemde basın açıklamasını EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akgün 
Yalçın okudu. 
Mühendis, mimar ve şehir plancıları 2015 yılında “TMMOB 19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü”nde “Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi” demek için alanlara çıktı. 
Ankara’da Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde bir araya gelen mühendis, mimar ve 
şehir plancıları adına yapılan açıklamada; savaş ve kaosa karşı toplumsal muhalefetin önün-
deki en önemli görevin barış dilinin hakim kılınması, ülkemizin içinde yer aldığı kapitalist 
cenderenin kırılması ve laikliğin toplumsal hayatın düzenlenmesinde belirleyici olmasının 
sağlanması olduğuna vurgu yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

“TMMOB, bir kez daha güçlü bir şekilde söylüyor; şimdi tam da karanlığa karşı aydınlığı; 
baskıcı, diktatoryal yönetim anlayışına karşı, özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve milliyetçi 
anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe yaşamayı; savaşa karşı barışı; 
sömürüye karşı emeği; adaletsizliğe karşı eşitliği savunma zamanıdır. Şimdi tam da, 
eşit, özgür, demokratik bir Türkiye’de bir arada yaşamı savunma, bunun için mücadele 
etme zamanıdır.”


