
6.2 Basın Açıklamaları 

11 Mayıs 2013 Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yaptığı basın açıklaması ile 
elektrik dağıtım kuruluşlarının özelleştirilmesiyle beraber yaşanan sayaç değişimi sorununa 
dikkat çekti.  

SAYAÇ PARALARI GERİ ÖDENSİN! 
Elektrik dağıtım kuruluşlarının özelleştirilmesiyle beraber yaşanan sayaç soygunu, şirketler neredeyse sayaç 
değişikliklerini büyük ölçüde tamamladıktan sonra durduruluyor. EMO olarak sayaç paralarının derhal geri 
ödenmesini talep ediyor, yurttaşları da haklarını aramaya davet ediyoruz. 
Elektrik dağıtım kuruluşlarının özelleştirilmesinin ardından şirketler "Deli Dumrul" misali "köprüden geçenden 1, 
geçmeyenden 2 katı para kesme" uygulamasına başvurarak; yurttaşları, yüksek bedeller ödeyerek elektrik 
sayaçlarını değiştirmek zorunda bırakmaktadırlar. 
Zorla sayaç değiştirtme uygulaması uzun zamandır yurttaşların tepkisine neden olmasına siyasal iktidar gereken 
düzenlemeyi zamanında yapmamıştır. Yoğun tepkiler üzerine sonunda 11 Eylül 2012 tarihli Resmi Gazete‘de 
yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle "Dağıtım sistemine yeni bağlanacak olan müşterinin sayacının temini ve 
montajı ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından yapılır" hükmü getirildi. Başta Enerji Tabii Kaynaklar 
Bakanı olmak üzere tüm yetkililer de bu değişikliği kamuoyuna "sayaçlardan para alınmayacak" şeklinde müjdeli 
bir haber olarak sundular. Ancak bunun müjde değil, zoraki sayaç değişiminin tamamlanması için şirketlere 
zaman tanımaktan ibaret olduğu kısa sürede anlaşıldı. Çünkü uygulama 2013 yılsonunda devreye girebilecekti. 
Böylece eylül ayından itibaren şirketler sayaç değişikliklerine de hız verdiler. Örneğin EnerjiSA, 2013 yılı başında 
yurttaşlara gönderdiği "Periyodik Muayene Zamanı Gelen Elektrik Sayacınız Hakkında" başlıklı yazılarla, 
"sayaçlarını değiştirirlerse 37.3 TL+KDV, sayacı yurttaş kendisi temin edip değiştirmeyi dağıtım şirketi yaparsa 
sökme-takma bedeli olarak 21.5 TL+KDV, eğer mevcut sayaçlarını değiştirmeyi kabul etmeyip yönetmelik gereği 
ayar, kalibrasyon ve bakımını yaptırırlarsa en az 65.80 TL+KDV bedel ödeyeceklerini" bildirmişti. 
Resmi Gazete‘de 30 Mart 2013 tarihinde yayımlanan yeni Elektrik Piyasası Kanunu ile sayaçların mülkiyetinin 
dağıtım şirketine devredilmesi ve sayaç değişimi ile bakımından para alınmamasına yönelik düzenlemeyi dahi 
şirketlerin yok saydığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Elektrik Mühendisleri Odası, 11 Nisan 2013 tarihinde Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu‘na (EPDK) başvurdu. EMO, yeni Elektrik Piyasası Kanunu‘na karşın hukuksuz bir 
şekilde bazı dağıtım şirketlerinin sayaç parası almaya devam ettiklerini bildirerek, gereken önlemlerin alınmasını 
istedi. 
EMO‘ya 10 Mayıs 2013 tarihinde ulaşan yanıtında EPDK, tüm elektrik dağıtım şirketlerine 4 Nisan 2013 
tarihinde gönderdikleri yazıyla sayaç değişiminde bedel alınmaması yönünde bildirim yaptıklarını açıkladı. 
EPDK‘nın dağıtım şirketlerine gönderdiği yazıda, yeni Elektrik Piyasası Kanunu‘yla dağıtım şirketlerine sayaçların 
bakım ve işletilmesine ilişkin getirilen sorumluluk ve sayaçların mülkiyetini dağıtım şirketlerine bırakan 
düzenleme anımsatılarak, şöyle denildi: 
"Mezkur mevzuat çerçevesinde Kurumumuz tarafından uygulamaya ilişkin usul esas çalışması devam etmekte 
olup, söz konusu usul ve esas çalışması sonuçlandırılana kadar tüketicilerin sayaçlarının zorunlu olmadıkça 
değiştirilmemesi, değiştirilmesi zorunlu olan sayaçlara ilişkin ise yeni sayaçların mülkiyeti şirketinize ait olmak 
üzere temin edilmesi ve sayaç değişimi ile ilgili tüketiciden bedel alınmaması hususunda bilgilerinizi ve gereğinizi 
rica ederim. " 
EPDK‘nın da dağıtım şirketlerine yaptığı bildirim çerçevesinde; 
- Öncelikle dağıtım şirketlerinin 30 Mart 2013 tarihinden itibaren sayaç değişimi yoluyla yurttaşlardan zorla 
aldıkları paraları derhal iade etmeleri,  
-EPDK‘nın yalnızca uyarı yazısıyla yetinmeyerek, konunun takipçisi olması, denetimlerini sürdürmesi ve haksız 
uygulama yapan dağıtım şirketlerine yönelik gerekli idari yaptırımları uygulaması, 
-Siyasal iktidarın, yeni yasayla dağıtım şirketlerinin mülkiyetine bırakılan sayaçlara ilişkin olarak en azından 
özelleştirme sonrasında sayaçları zorla değiştirilmiş olan yurttaşlara sayaç paralarının geri ödenmesine yönelik 
düzenleme yaparak, sayaç soygununa göz yummaması gerekmektedir. 
Yoksa yapılan düzenlemenin göstermelik olmaktan öte bir anlamı olmayacak, hatta şirketlerin parasını 
yurttaşlardan alarak değiştirdikleri sayaçların mülkiyetine sahip olmaları sağlanmış olacaktır. Ayrıca siyasal 
iktidarı kayıp ve kaçak uygulamasında olduğu gibi "hokus pokus" yoluyla faturada yok ettiği bedeli şirketlere 
"piyasanın görünmez eliyle" garanti etme uygulamasına karşı da uyarmak istiyoruz. Yani mülkiyet TEDAŞ‘a 
kalacak iddiasıyla şirketlere sayaç parası ödenmesine ya da sayaç bakım ve sayaç değişikliği bedellerini 
yurttaşlardan doğrudan almak yerine şirketlerin işletme giderleri içerisinde daha büyük bedeller olarak elektrik 
tarifelerine eklenmesine karşı da EPDK‘yı yurttaşların haklarını korumaya çağırıyoruz. Hükümetin yaptığı son 



yasal düzenleme sayaç değişikliği ve bakım ücretlerine ilişkin şirketlerin uygulamasının "soygun" olduğunun açık 
kanıtıdır. Bu soygunun sorumluları düzenleme yaptık diye sorumluluktan kurtulamazlar. Yurttaşlardan alınan 
sayaç paraları geri ödenmelidir. 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU 

14 Mayıs 2013 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Hatay Reyhanlı`daki 
patlamalar üzerine açıklama yaparak “Reyhanlı’da kaybettiğimiz canlarla sarsıldık. Kahrolsun 
emperyalizm, yaşasın halkların kardeşliği” derken Elektrik Mühendisleri Odası 43. Dönem 
Yönetim Kurulu, Reyhanlı`da yaşanan gelişmeler üzerine yazılı bir açıklama yaparak, 
ülkemizin savaş bataklığına sokulmak istenmesine tepki gösterdi. 

REYHANLI‘DA KAYBETTİĞİMİZ CANLARLA SARSILDIK. 
KAHROLSUN EMPERYALİZM! YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ! 
Hatay Reyhanlı`daki patlamalarla onlarca canımızı kaybettik. Onlarca insanımız yaralandı. Kaybettiğimiz 
canlarımız için hepimizin başı sağolsun. Yaralanan insanlarımıza acil şifa diliyoruz. 
2 Aralık 2012‘de Antakya‘da gerçekleştirdiğimiz TMMOB Hatay Kent Sempozyumumuzda söylediklerimizin ne 
kadar gerçekçi olduğu ne yazık ki, kaybettiğimiz canlarımız ile bir kez daha ortaya çıktı. 
Biz demiştik: 
"TMMOB, kent sempozyumları aracılığı ile kentlerimize aklın ve bilimin gözünden mercek tutar, mevcut durumu 
analiz eder ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri sunar. TMMOB, bu anlayışla Hatay‘a mercek tutarsa, Suriye‘de 
başlatılan iç savaş ve işgal sürecinin bu kentin temel sorunu haline geldiğini de asla görmezlikten gelmez. Yani 
TMMOB, emperyalizmin yönelimleri doğrultusunda aktif taşeronluk rolünün pervasızca yürütülmesinin 
sonuçlarının Hatay‘ı ne hale getirdiğini ve bu gidişatın özellikle Hataylılara neye mal olacağını cesurca, tereddüt 
etmeden ortaya koyar. 
Tarihe baktığımız zaman Hatay`ın medeniyetlerin köprüsü, buluşma ve etkileşim noktası olduğunu görürüz. 
Kentin bu özelliği Hatay`ın bugünkü yapısının oluşmasında en büyük etkendir. Hatay‘a bu bakımdan 
Ortadoğu`yu büyük oranda yansıtan bir minyatür de diyebiliriz. Özellikle bu yapı, Suriye‘de yaşanan parçalanma 
ve iç savaşın kırılma noktalarını bünyesinde taşıdığı için bölgedeki gerilimlerin günlük yaşama doğrudan 
yansımasına yol açıyor. Suriye‘deki iç savaşın doğrudan parçası haline gelinmişken hele de Hatay işgal sürecinin 
lojistik bir üssü haline getirilmişken bu risk Hataylıların hayatını cehenneme çevirmeye yeter de artar bile. Bu 
durum esnafından doktoruna, öğrencisinden köylüsüne kadar Hatay halkı tarafından birçok alanda yoğun bir 
biçimde hissediliyor. Hatay`daki herhangi bir vatandaşımızın bu fiili savaş süresince gündelik hayatında yaşadığı 
sıkıntıları sıralaması tek başına birçok şeyi anlatmaya yeter. 
TMMOB, Suriye‘ye örtülü savaş şeklinde süren müdahaleye en başından "Suriye‘ye emperyalist müdahaleye 
hayır" diyerek karşı çıktı. Şimdi de bu tavrı, en anlamlı yerde yani Hatay‘da gösteriyoruz." 
Evet daha altı ay önce bunları ifade etmiştik. 
TMMOB yine söylüyor: 
Şimdi kaybettiğimiz canlarımızın anısına en azından daha yüksek sesle; "Kahrolsun emperyalizm, Yaşasın 
halkların kardeşliği" deme zamanıdır. Şimdi bu sözün gereklerini yerine getirme zamanıdır. 
Mehmet Soğancı 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
  
SAVAŞA HAYIR! 
Suriye‘de yaşanan iç savaşın neredeyse dışarıdan paydaşı olan ve savaş çığırtkanlığının dozajını giderek artıran 
AKP iktidarının yarattığı bataklıkta insanlarımızın ölümüne tanıklık etmenin derin acısını duyuyoruz. 
Söylem-eylem zıtlığını politik çizgisinin temeli yaparak, mirasçısı olduğu ideolojinin takiyeciliğini, otoriter iktidar 
arayışında bir aşama öteye taşıyan AKP‘nin barış ve mazlumların hakları derken, savaşa koştuğu ve yeni 
mazlumlar yarattığı açıktır. "Komşularla sıfır sorun"dan tüm komşularla kavgaya varan dış politikası aracılığıyla 
sürdürdüğü savaş çığırtkanlığı ülkemizi bir bataklığın içine doğru çekmektedir ve bu bataklık sonunda 
canlarımızı yutmaya başlamıştır. Bir taraftan "büyük güç" hamaseti, diğer taraftan "büyük Osmanlı" 
pazarlamasıyla ülkemiz emperyalizmin taşeronluğuna soyundurulmaktadır. Adeta bir cephede savaşabilmek için 
diğer cephede barış ilan edilmeye çalışmaktadır. 
Yaşanan dehşet verici patlamalarla ilgili kafa karıştırıcı açıklamalar yapılmakta, siyasal iktidar peşinen saldırının 
sorumluluğunu "Suriye rejimine" atmış, Özgür Suriye Ordusu‘nu aklama görevini üstlenmiştir. Ancak iktidar önce 
kendisinin hesap vermesi gerektiğini fark etmeli, sorumluluğu başka yerlerde arama kandırmacasından bir an 



evvel uzaklaşmalıdır. Saldırının tetikçileri değil, mimarlarıdır asıl sorumlu olanlar. Bu saldırılara neden olacak 
ortamı adım adım hazırlayan siyasal iktidar hesap vermek zorundadır. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‘ın, Obama‘nın Suriye‘ye yönelik kırmızı çizgisinin çoktan aşıldığı, karadan 
operasyon yapılırsa Türkiye‘nin destekleyeceğine (NBC Televizyonu sonradan sadece uçuş yasağına destek 
olarak düzeltti) yönelik açıklamalarından 2 gün sonra ve ABD‘ye yapılacak ziyaret öncesinde saldırının 
gerçekleşmesi elbette anlamlıdır. 
Basın ve fikir özgürlüğü üzerinde her geçen gün baskı ortamını artıran, darbe dönemlerini aratan uygulamalara 
başvuran iktidar, hiçbir demokratik ülkede olmayacak bir uygulamaya daha başvurarak, haber alma 
özgürlüğünü engellemiştir. Bölgeden bir haber almak üzere tüm yurttaşlarımızın gözlerinin çevrildiği 
Reyhanlı‘dan yapılacak yayınlara yasak koydurmuştur. Bu durum da ülkemizde yeşeren ileri demokrasi 
yalanında geldiğimiz noktayı göstermesi açısından iyi değerlendirilmelidir. 
AKP iktidarı Özgür Suriye Ordusu‘na kucak açıp, kanatları altında koruma-kollama görevini üstlenirken, kendi 
insanlarının canını hiçe saymaktadır. Bölgede Suriyeli sığınmacılarla yurttaşlar arasındaki gerilim had safhaya 
varmıştır. Medeniyetlerin beşiği olarak görülen Hatay‘da Suriye iç savaşıyla birlikte yaratılmaya çalışılan dini 
yapılanma ve mezhep ayrımcılığı da tehlikenin diğer boyutunu göstermektedir. 
Tarihin karanlık sayfalarına gömülmesi gereken din savaşlarının yeniden hortlatılmasına, din-mezhep-tarikat 
ayrımlarıyla insanlar arasında eşitsizlik ve ayrılıklar yaratılmasına karşı çıkıyor; kan ve gözyaşından başka hiçbir 
olumlu sonucu olmayacak içeride ve dışarıda uygulanan "savaş" politikalarına derhal son verilmesi çağrısında 
bulunuyoruz. Hatay‘ın Reyhanlı İlçesi‘nde yaşanan patlamalarda yaşamını yitiren yurttaşlarımızın yakınlarına 
başsağlığı diliyor, yaralananların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını umut ediyor, Reyhanlı ve tüm Türkiye‘ye 
geçmiş olsun diyoruz. 
Yaşasın Halkların Kardeşliği! 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU 

14 Mayıs 2013 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, “Yapı Denetimi Hakkında 
Kanun Tasarısı Taslağı” ile “3194 Sayılı İmar Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı” ile yapılmak istenen 
değişikler ve `Mesleğimize ve Ülkemize Sahip Çıkıyoruz` kampanyası üzerine TMMOB 
örgütlülüğüne yönelik bir mesaj yayımladı. 

"MESLEĞİMİZE VE ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ" KAMPANYAMIZ ÜZERİNE TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE 
Sevgili Arkadaşlar, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 19 Nisan 2013 tarihinde TMMOB‘ye iletilen "Yapı Denetimi Hakkında 
Kanun Tasarısı Taslağı" ile "3194 Sayılı İmar Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı" üzerinde Çalışma Grubumuzun önerileri ile TMMOB Yönetim 
Kurulu‘nda yaptığımız değerlendirmelerde; 
Bu taslakların, Bakanlığın bundan önce 12 Nisan 2012 tarihli yazısı ile TMMOB‘den görüş istediği Yapı Denetimi 
Kanun Tasarısı ve İmar Kanunu ile birlikte toplam 12 kanunda değişiklik öngören "torba kanun taslağı" ve 
Bakanlıkça iletilmemesine karşın Kasım 2012 tarihinde kamuoyuna yansıyan "torba kanun taslağı" ile aynı 
yaklaşımda hazırlandığı ve hatta söz konusu iki taslağın tekrar bir arada ele alınarak kısmi değişiklilerle 
gündeme getirilmiş hali olduğu anlaşılmıştır. 
Bundan önce gündeme gelen taslaklara ilişkin değerlendirme, görüşlerimiz ve önerilerimiz gerek Bakanlık, 
gerekse kamuoyu ile paylaşılmıştır. Ancak son gelen iki kanun tasarısı taslağının -aslında bakanlıkça hazırlanan 
önceki torba kanun taslaklarının ikiye ayrılması ile elde edilen iki taslağın- hazırlanış gerekçelerinin öncekilerden 
hiç de farklı olmadığı; yaklaşık bir yıllık süreçte, Birliğimizin görüş ve önerilerinin değerlendirilmediği, başından 
itibaren aynı anlayışın ısrarla devam ettirildiği açıkça görülmektedir. 
Taslak mühendislik ve mimarlık hizmet alanını düzenlerken, yönetişim ilkesine aykırı olarak hazırlanış 
yöntemiyle, usul yönünden hukuka ve demokratik katılım ilkelerine aykırıdır. Bakanlıkça izlenen yöntemde 
demokratik katılım ilkesi yok sayıldığına göre, bu tutumun gerekçesi olsa olsa Birliğimizin ve bağlı odalarımızın 
ya esasa ilişkin bir fikir üretemeyeceği ya da fikirlerinin bir öneminin olmadığının ön kabulü olsa gerekir. Her iki 
kabulün de demokratik esaslara göre yönetilen bir sistemde yeri olmayacağı malumdur. 
Taslaklar, mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin icra koşullarını tümden değiştiren, bir mühendis ve mimarın bir 
sermaye şirketi dışında serbest olarak çalışma olanağını neredeyse tümden ortadan kaldıran, sistemde görev 
alacak mimar, mühendis ve plancıların özlük ve mesleki haklarını göz önünde bulundurmayan, yapı üretim ve 



denetim sürecindeki mühendislik ve mimarlık projeleri arasındaki bağı koparan bir niteliğe sahiptir.  Bu nedenle, 
basit bir değişiklik algısı yaratılması doğru bir yaklaşım değildir. 
Yasalar, toplumsal ihtiyaç haline gelen sorunlara yanıt vermek üzere objektif tespitler üzerine gerekçelendirilir. 
Oysa söz konusu taslaklar objektif tespitler üzerine kurgulanmamış, ancak proje ve kamusal denetim hizmetinin 
sermaye şirketlerine pazar olarak sunumuna yönelik olarak düzenlenmiştir. 
Taslağın kimi düzenlemelerinin; objektif olmayan gerekçeye dahi uygun düzenlemeleri içermediği 
görülmektedir. Taslakta ve gerekçesinde kullanılan dil ve bazı teknik ifadeler ve çelişkiler de bu taslağın sipariş 
üzerine kaleme alındığını; asıl maksadının, ekonomik politikasını kentsel rant üzerine, kamusal ve özerk olması 
gereken her alanın özelleştirilmesine ve yatırımcının kârını arttıracak şekilde hizmet verir hale getirilmesine 
odaklamış olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, ekonomik kriz ve açmazlarına kısa vadeli çözümler bulabilmek 
adına ilgi sahasına giren her alanı hiçbir kurum ve kural tanımadan düzenlemeye çalışıldığı görülmektedir. 
Yasaların çıkarılma amacının kamu ihtiyacı ve kamu yararı olduğu aşikârken, bu taslağın yasalaşması halinde, 
sermaye şirketlerinin kâr taleplerine hizmet edeceği açıkça anlaşılmaktadır. 
Sevgili Arkadaşlar 
Daha önceki değerlendirmelerimizde belirttiğimiz gibi görüş istenen bu taslakların da öncekilerde olduğu gibi; 
Bakanlığın 2010-2023 yılları için öngörülen KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı‘na dahi 
aykırı olarak;"Türkiye‘deki mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin başarısız olduğu, kurulacak teknik müşavirlik 
kuruluşları ile bu başarısızlığın önüne geçilebileceği, yatırımcının önündeki engellerin kaldırılması" şeklinde ifade 
bulan yaklaşım doğrultusunda hazırlandığı; taslağın, kentsel dönüşümü gerçekleştirmek için tüm engelleri 
bertaraf etme amacını güttüğü; aynı zamanda doğal, kültürel mirası da göz ardı ederek sektörü "piyasa 
ilişkileri" çerçevesinde yeniden kurgulayan, maksimum "imar rantı odaklı" düzenlemeleri içerdiği gözden 
kaçmamaktadır. 
Yapı üretim ve denetim sürecinde mimar ve mühendisleri etkisizleştirerek, her ölçekte plan, proje - yapı üretim 
ve denetimini sermaye şirketi olan müşavirlik firmalarına bırakan; mühendis, mimar, şehir plancıları teknik 
müşavirlik kuruluşlarının taşeronu şeklinde çalıştıracak, ücretli çalışanları ise tüm özlük ve sosyal haklardan 
yoksun bırakacak bir yaklaşımla hazırlanan taslak; aynı zamanda yerel yönetimler ve meslek odalarını sürecin 
dışında tutarak, tüm yetkileri merkezde toplayan bir yaklaşım sergilemektedir. 
Yapı denetimi sistemini bir bütün olarak ele alan ve sorunlara yönelik çözüm önerilerimizi içeren raporlarımız 
birçok defa Bakanlığa iletilmiş olmasına karşın, bugüne kadar, gerek yasada, gerek yönetmelik 
düzenlemelerinde yapılan değişikliklerin TMMOB ve bağlı Odaların değerlendirme kriterleri ve önerileri dikkate 
alınmadan hazırlanmakta olduğu görülmektedir. 
Sevgili Arkadaşlar, 
Bakanlıkça görüş almak üzere iletilen diğer taslağın ise İmar Kanunu ile birlikte 7 kanunda değişiklik öngördüğü 
ve 44 maddeden oluşan bir "torba kanun" niteliğinde olduğu görülmektedir. 
Bu taslak ile "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun"un uygulanmasıyla başlatılan 
sürecin, eksik kalan parçalarının tamamlanmasının hedeflendiği; yerinden yönetim organlarının saf dışı 
bırakılarak, sürecin tüm denetiminin 644 sayılı KHK ile zaten olağanüstü yetkilerle donatılan Bakanlık tarafından 
yürütülmesinin amaçlandığı açıkça okunmaktadır. 
Bu değişikliklere bakıldığında bilimsel ve teknik bir bakış açısından uzaklaşılarak, hukuk dışı bir yaklaşımla kalan 
son doğal alanlar, kıyı alanları, meralar, tarım alanları da koruma kapsamı sınırlarından çıkarılarak ya da 
yapılaşmaya açılarak talan edilmektedir. Taslakta öngörülen değişiklikler ile, anılan düzenlemeler eliyle yerel 
yönetimlerin elinden alınan imar yetkilerine bir müdahale daha yapılarak planlama kademeleri, planlama 
ilkeleri göz ardı edilmektedir. Yine tarım alanlarının tarım dışı kullanıma açılması kolaylaştırılmakta, Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri göz ardı edilmektedir. 
Diğer taraftan "Yapı Denetim Kanunu Tasarısı Taslağı" ile paralel ele alındığı görülen; yapı üretim ve denetimi ile 
yapı ruhsatı verilmesine ilişkin düzenlemelerde, kamu eliyle yapılması gereken hizmetlerin özelleştirildiği; belli 
gruplara çıkar sağlayacak değişiklikler öngörüldüğü;  mimarlık, mühendislik disiplinlerinin hizmetlerinin 
niteliğinin göz ardı edildiği; uluslararası sözleşmelerle ve Anayasa ile güvence altında olan telif haklarının 
ortadan kaldırılmaya çalışıldığı; yine Anayasa ile teminat altında olan mülkiyet hakkının dahi ortadan 
kaldırılmaya çalışıldığı görülmektedir. 
Ayrıca bu durum, bütün ulusal ve uluslararası belge ve araştırmalarla, merkezi ve yerel yönetimler tarafından 
düzenlenen şuralarla, özellikle de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın sitesinde hala yayınlanmakta bulunan 2010-
2023 yılları için ön görülen Kentges Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı ile kesinlik kazanmıştır. 
"... Ülkemiz içinde bütün yerleşmelerdeki sorunların nedeninin ülkemizdeki mimarlık ve mühendislik hizmetlerine 
dair müşavirlik sisteminin sağlıklı bir şekilde kurulamamasından kaynaklandığı" gibi bir gerekçe sonucu 
ülkemizdeki kamu ve özel alanda yürütülen bütün mühendislik ve mimarlık eyleminin sermaye şirketlerinin 



emrine bırakılması; öncelikle Bakanlığın bu taslağı oluştururken kendi araştırmaları ve strateji belgelerinde 
bahsedilen görüşleriyle çeliştiğini göstermektedir. 
Sevgili Arkadaşlar, 
Bütün tarihsel geçmişe, dünyadaki gelişmelere, evrensel meslek kuram ve kurallarına aykırı olarak; ülke 
mühendis ve mimarlarını yok sayıp, mühendislik ve mimarlık hizmetlerini sermaye şirketlerine teslim eden, 
mimar, mühendis ve plancıların telif haklarını yok eden, ülke kaynaklarını kamu yararını göz ardı edilip 
denetimsiz şekilde insan unsuru ile ilişkilendirilmeyecek "marka şehir"lere heba eden, kamusal hizmet kavramını 
yok eden, insana, doğaya, tarihe, kültüre ait ne kadar değer var ise bunları ranta araç eden, yerinden yönetim 
kuruluşlarını demokratik esaslara aykırı olarak merkezi idarenin emrine amade eden bu taslakların 
yasalaşmaması için; 
TMMOB, tüm Odalarımızı, mesleğini önemseyen ve ülkesini seven tüm örgütlü üyelerimizi örgütsel 
bütünlülüğümüzün belirlediği yol ve yöntemler çerçevesinde mücadeleye çağırmaktadır. 
Mesleğimize ve ülkemize sahip çıkacağız! 
Yolumuz açık olsun! 
Mehmet Soğancı 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
 
31 Mayıs 2013 TMMOB, Taksim Gezi Parkı`nın talan edilmesine ve bu talana karşı duranlara 
uygulanan şiddete tepki gösterdi. `AKP iktidarının dizginsiz kar hırsıyla yoğrulmuş, kentleri, 
doğayı ve insanı hedef alan politikaları ülkemizin üzerine bir karabasan gibi çökmüştür` 
denilen açıklamada, yağmaya ve talana izin verilmeyeceği vurgusu yapıldı.  
 
AKP ELİNİ TAKSİM‘DEN, GEZİ PARKI‘NDAN, 
DOĞAMIZDAN VE YAŞAM ALANLARIMIZDAN ÇEK! 
AKP iktidarının dizginsiz kar hırsıyla yoğrulmuş, kentleri, doğayı ve insanı hedef alan politikaları ülkemizin 
üzerine bir karabasan gibi çökmüştür. 
Taksim Gezi Parkı‘nın; bilim, teknik ve hukuk kurallarını hiçe sayarak hazırlanmış bir proje ile talan edilmesi ve 
bu durum karşısında demokratik tepkilerini gösteren insanlara karşı gerçekleşen polis saldırısı bu gerçeği 
kamuoyunun gözleri önüne acı bir biçimde bir kez daha sermiştir. Bir yanda yıllara meydan okuyan 
ağaçlarımızın kökünden sökülmesi bir yanda da insanlarımızı gaza boğan, çadırları aleve veren saldırganlığın 
görüntüleri hafızalarımıza silinmeyecek şekilde kazınmıştır. 
Ortadan kaldırılmak istenen Taksim Gezi Parkı, İstanbul‘un kentsel kimliğinde ve kentlilerin belleğinde önemli bir 
yeri olan ve açık, yeşil alan niteliğiyle yoğun bir biçimde kullanılmayı sürdüren bir kamusal alandır. 
Taksim Meydanı aynı zamanda 1 Mayıs alanıdır, işçilerin, emekçilerin meydanıdır. Bu gerçek karşısında 
uygulanan her türlü zorbalık hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Taksim Meydanı, ne bilim ve tekniğin 
kurallarına aykırı projelerle ne de gaz bombaları ile elimizden alınamayacaktır. 
Taksim Gezi Parkı‘nı yok etmek isteyen zihniyet ülkenin her karesini aynı yağma ve talan cenderesine sokabilmek 
için mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı mesleklerini öldürmeye ve toplum-kamu yararı doğrultusunda 
hizmet üreten TMMOB‘yi de torba yasalar ile ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. 
TMMOB, tüm rant ve yağma projelerinde olduğu gibi Taksim Gezi Parkı‘ndaki toplum ve kamu yararına aykırı 
projeye karşı da en başından itibaren gerek hukuksal gerekse de kamuoyunun yaratılması düzleminde aktif 
olarak yerini almıştır. TMMOB, Taksim Gezi Parkı‘nda süren direnişin yanında; doğa ve kentlerin 
yağmalanmasının ise karşısındadır. 
Bu ülkenin onurlu mühendis, mimar ve şehir plancıları bilimi ve tekniği halkın yararına kullanma 
doğrultusundaki kararlılıkları ile Gezi Parkı‘nda süren direnişin yanı başında olmaya devam edecektir. 
TMMOB, Taksim Meydanı‘nın bir parçası olan Gezi Parkı‘nın yağmalanmasına karşı gelişen direnişi büyütecektir. 
Taksim Meydanı da Gezi Parkı da İstanbul da bizimdir, yağmaya ve talana asla izin vermeyeceğiz. 
Mehmet Soğancı 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
 
 
 
 



1 Haziran 2013 Elektrik Mühendisleri Odası 43. Dönem Yönetim Kurulu, Taksim Gezi Parkı 
Direnişi‘ne ve ardından kentlere yayılan gösterilere karşı polis eliyle yürütülen saldırılara 
tepki göstererek, yazılı bir açıklama yaptı. 
 
TÜRKİYE, AKP FAŞİZMİNE DİRENİYOR 
Taksim Gezi Parkı‘nın Alışveriş Merkezi‘ne dönüştürülme girişimini protesto edenlere yönelik AKP‘nin insanlık 
dışı müdahale ve saldırısı, tüm Türkiye‘yi ayağa kaldırdı. Protestolar kentlere yayıldı. Ancak halkı yok sayan 
iktidar, polis saldırısını protesto eden başta Ankara, İzmir, Antalya olmak üzere çok sayıda kentte yurttaşlara da 
aynı şiddetle karşılık verdi. 
Ağır polis şiddeti nedeniyle yurttaşlarımız yaralanırken; gösteri, toplanma ve ifade özgürlüğüne yönelik 
müdahaleler, askeri darbe dönemlerini aratırcasına iletişim ve ulaşım özgürlüğünün kesilmesine kadar uzandı. 
Kentlerde adeta adı konulmamış sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. 
AKP‘nin ileri demokrasi ve açılım görüntüsü altında giderek yaygınlaştırdığı faşizan uygulamalar; din referanslı 
toplumsal yaşama ve özel yaşama müdahale eden icraat ve düzenlemeleri ile kol kola giren yandaş sermayesine 
rant aktarma süreci halkı isyan ettirdi. İktidara geldiği günden bu yana bir kesimin mağduriyetinden ve yaşam 
özgürlüğünden dem vuran AKP, insanların havasına, suyuna, ülkesine sahip çıkma arayışını yok saymakla 
kalmayıp, ağır bir şiddet ve korku ortamı yaratarak her türlü muhalefetin sesini kesmeye çalışıyor. Bu hedefini 
gerçekleştirmek üzere iktidarın ilk yıllarında "muhafazakar demokrat" söylemiyle pazarlanan AKP iktidarının 
askeri vesayeti kaldırma, derin devleti çökertme gibi "ileri demokrasi" olarak gösterilen adımların ardında kendi 
derin devletini kurma sürecine girdiği, bugün yaşanan cemaat ve AKP kavgasından, Uludere ve Reyhanlı 
katliamlarından gün yüzüne sızıyor. 
Önce yaptığı kanuni düzenlemeler ve kadrolaşmalar yoluyla devletin kurumlarında tek seslilik yaratan AKP, 
üniversitelerden yargıya varıncaya kadar özerk olması gereken kurumları daha da iktidara bağımlı hale 
getirirken; medya ve iş dünyası üzerinde de görünüşte hukuki, gerçekte gayri meşru yollarla hakimiyet kurarken; 
sendika, meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütlerini de hareket edemez noktaya getirmeye çalıştı. Ancak bu 
kadar baskı ve korku ortamına karşın Taksim Gezi Parkı‘na sahip çıkanlara yönelik yapılan müdahale bir 
kıvılcımın yanmasını sağladı. 
Elektrik Mühendisleri Odası olarak, iktidarın polis eliyle uyguladığı şiddeti protesto ediyor; insanların toplanma, 
gösteri ve ifade özgürlüklerine, iletişim ve ulaşım özgürlüklerine yapılan tüm müdahaleleri kınıyoruz. Demokratik 
haklarına sahip çıkan, suyunu, havasını ve yaşam hakkını savunan insanları selamlıyoruz. 
Her Yer Taksim, Her Yer Direniş! 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU 

3 Haziran 2013 Taksim Gezi Parkı’na sahip çıkanlara yönelik AKP’nin baskıcı ve yok edici 
politikalarını protesto eden TMMOB Ankara İKK yaptığı basın açıklaması ile AKP iktidarına 
seslenerek “Elbet bir gün atacak gazın, sıkacak suyun kalmayacak” dedi. 

ELBET BİRGÜN ATACAK GAZIN, SIKACAK SUYUN KALMAYACAK 
 "Taksim Meydanı`nın Yayalaştırılması" projesi adı altında Gezi Parkı`nın usulsüzce yıkılarak yerineAVM 
yapılarak sermayeye oluk açılmak isteniyor. Memleket ekonomisinin AVM inşaatlarıyla, köprülerle, özelleştirme 
adı altında yapılan talanlarla kalkınacağını zanneden AKP ekonomi politikalarının içine üretimle ilgili herhangi 
bir yatırımı dâhil etmeyi düşünmüyor. Bir zamanlar yanından ayırmadığı, can dostu Esad`a diktatör diyen 
Başbakan`ın demokrasi algısı ise gittikçe sağlamlaşan Polis devleti ve devlet şiddeti olarak bir kez daha boy 
gösteriyor. Dört gündür Gezi Parkı`nda sadece yaşam alanına sahip çıkmak için nöbet tutan İstanbul halkına 
reva görülen herhangi bir ikaza bile gerek görülmeden uygulanan orantısız şiddet, gaz bombaları, basınçlı su ve 
plastik mermiler de ileri demokrasinin anlık görünümleri olarak tarihimizde birer kara leke olarak yerlerini alıyor. 
AKP`nin insana ve doğaya karşı olan ideolojik saldırısı bugün yeni bir boyuta geçerek kamusal alanların da kolluk 
kuvvetlerince katledilmesine, insanlara açık savaş koşullarında saldırılmasına dönüşmüş durumda. Kamusal 
alanların piyasaya peşkeş çekilmesine öylesine şartlanan AKP çokça savunduğu ecdadının mirası olan toprağa, 
ağaca, kuşa böceğe en az insanlara olduğu kadar azgınca saldırıyor, çatışmaların içinde iş makineleri parkı talan 
etmeye devam ediyor 
Taksim Meydanı`nı 1 Mayıs İşçi Bayramı`na kapatan; gezi parkının halkın kullanım alanı olmasından çok pıtrak 
gibi her yerde anlamsızca yapılan AVM alanına çeviren ‘Alış Veriş Meraklısı` iktidar; doğanın, çevrenin, ağaçların 
alınıp satılamayacağını çok iyi anlamalıdır. O ağaçlar ki sizin attığınız gazı da temizler, o direnen insanlar ki bir 
gün gelir size bunun hesabını da sorar. İstanbul`da Taksim Gezi Parkı, Ankara`da Atatürk Orman Çiftliği, kıyılar, 



ormanlar, kentsel dönüşüm adı altında yerlerinden yurtlarından edilen gecekonduda yaşayanlar, AKP`nin rantçı, 
çıkarcı, çevre düşmanı politikalarından sadece bir kaçını oluşturmakta. 
Kendisini "cihan sultanı" zanneden bir Başbakan`a en güzel yanıtı canları pahasına havasına suyuna sahip çıkan 
İstanbullular veriyor ve haykırıyor, "sen kendini cihan sultanı sanıyor olabilirsin ama biz senin tebaan değiliz!" 
İki yıl önce yine derelerine suyuna toprağına sahip çıkan Hopa halkına uyguladığı şiddeti dört gündür İstanbullu 
direnişçilerin sırtından eksik etmeyen iktidar, belki de son yılların "en barışçıl" sayılabilecek protestosunu aşırı 
tahammülsüzlüğü ile son yılların en kanlı saldırısına dönüştürmüş durumda. İstanbul`da gaz bulutlarından göz 
gözü görmüyor, metro istasyonları gaza boğulmuş durumda ve Taksim civarındaki acil servisler yoğunlukla bu 
direnişte saldırıya uğrayanları tedavi etmeye çalışıyor. İki yıl önce Hopa`da katledilen Metin Lokumcu`nun "bir 
canımız kaldı onu da mı alacaksınız" dediği gibi artık insanlar canları pahasına doğayı korumaya kararlıdır, dört 
gündür hastaneleri dolduran onlarca yaralı da bunun en büyük ispatıdır. 
AKP iktidarı bilmelidir ki yaşamlarını savunmak isteyenlerin sesleri her geçen gün artarak çıkmaktadır. Kendisine 
karşı günden güne büyüyen ve güçlenen toplumsal muhalefet karşında elbetbir gün atacak gazı, sıkacak suyu 
kalmayacaktır. Baskı ve zülüm bir yere kadar AVM inşaatlarını kurtaracaktır. Artık sokağın sesi duyulur, yüzü 
görünür olmuştur, bunu bastırmaya AKP`nin polisi de yetmeyecektir. 
TMMOB ANKARA İKK 
 
12 Haziran 2013 Elektrik Mühendisleri Odası 43. Dönem Yönetim Kurulu, teknik 
öğretmenlere mühendislik unvanı dağıtılmasına yönelik uygulamaya tepki gösterdi. 
 
GEL VATANDAŞ, BEDAVAYA MÜHENDİSLİK BURADA! 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), mesleki eğitim ihtiyacını ve teknik öğretmen gerekliliğini hiçe sayarak, öğretmen 
olarak yetiştirilen teknik insanlara mühendislik unvanı dağıtmaya kalkıyor. 
Demokratik taleplerin yurt çapında yükseldiği bir dönemde tüm gözler Gezi Parkı özelinde ülkemizdeki 
demokrasinin varlığına odaklanmışken; böyle bir ortamda kamu yararını yok sayan uygulamalar gözlerden 
kaçırılarak hayata geçirilmeye çalışılıyor. İktidar, bir yandan tüm eğitim sistemini özelleştirmeye dönük politikası 
kapsamında teknik eğitimin değerini de yok sayarak işverenlere bırakmaya hazırlanırken; diğer yandan teknik 
öğretmenlerin işsizlik sorununu, onlara da mühendis unvanı vererek, mühendislik mesleğine tahvil etmeye 
kalkıyor. 
YÖK, teknik öğretmenlere mühendislik unvanı almalarını sağlayacak sınav duyurusu yaptı. Bu duyuru 
kapsamında sayılarının 72 bin olduğu söylenen teknik öğretmenlere mühendis unvanı almak için başvuru hakkı 
veriliyor. EMO‘nun mesleki alanlarıyla ilgili "Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektrik Öğretmenliği, Elektronik 
Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enerji 
Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği, Telekomünikasyon Öğretmenliği" mezunlarına da mühendislik unvanı 
verilmesinin yolu açılıyor. 
Torba Yasalardan Sonra Torba Sınav Dönemi 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi‘nin (ÖSYM) 7 Haziran 2013 tarihli "Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik 
Tamamlama Programları Giriş Sınavı  (2013-Mühendislik Tamamlama): Başvuru İşlemleri ve Örnek Sorular" 
başlıklı duyurusunda örnek sorulara da yer verildi. Bu sorular incelendiğinde, değil mühendislik, değil üniversite 
sınavları, ortaokul öğrencilerine bile haksızlık edecek kadar basit, seviye belirleme sınavlarının da altında 
kalacak kolaylıkta sorularla mühendislik unvanının dağıtılacağı görülmektedir. Ayrıca farklı mühendislik 
disiplinlerine yönelik ayrı sınav yapılmaması, tüm mühendisliklerin aynı "torba sınav" içinde değerlendirilmeye 
kalkılması da bilimsel açıdan itirazımızı haklı kılan diğer bir nedendir.Bu duyuru, iktidara yakın gazeteler 
aracılığıyla konjonktürel olarak da "ideolojik bir çarpıtma" içerisinde 28 Şubat rövanşı olarak sunulmaktadır. 
Meslek liselerine yönelik üniversite sınavlarına giriş konusundaki kısıtlama ayrı bir konu olmakla birlikte; şimdi 
28 Şubat mağduriyetinin giderilmesi olarak sunulan sınava olanak sağlayan düzenlemenin zaten 1992 yılından 
beri yürürlükte olduğunu hatırlatmak isteriz. Ancak "28 Şubat‘taki mağduriyeti önlemekten" kastedilen teknik 
yeterliliği ölçmeyecek basitlikte sorular yöneltilerek, neredeyse tüm teknik öğretmenlere haksız bir şekilde 
mühendislik unvanı dağıtmaksa; o zaman bilimsel olarak açıklanması mümkün olmayan, EMO‘nun da bilimsel 
anlamda karşı çıkma nedenini açık eden tam bir "rövanşist" uygulamadan söz etmek mümkündür.Mevcut 
koşullarda 1992 yılından beri yürürlükte olan "Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik 
Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği" kapsamında Üniversitelerarası Kurul tarafından ilgili 
mühendislik fakültelerine hazırlatılan yeterlilik sınavından 100 üzerinden en az 50 alanların puanlarına göre 
kontenjan dahilinde 2 yarı dönemlik tamamlama mühendislik programına girmeleri öngörülmektedir. Ancak bu 
sınavları bugüne kadar kazanabilen aday sayısının yüzler basamağıyla sınırlı sayılarla ifade edilirken, bugün 



ortaokul seviyesinde sorularla 72 bin teknik öğretmene unvan dağıtılmaya kalkılmaktadır. Bu uygulama açıkça 
eğitimde eşitsizlik ve adaletsizliktir. 
"Bedava unvan" dağıtımı uygulaması bilime ve mühendislere, hatta bırakın üniversiteye hazırlanan öğrencileri, 
SBS‘ye girmiş ortaokul öğrencilerine de büyük bir haksızlıktır. Bu haksızlığı teknik öğretmenlerin içine itildikleri 
işsizlik sorunuyla kabul edilebilir hale getirmek de mümkün değildir. Ülkemizde işsizlik çok ciddi bir sorundur. Bu 
sorunu yaratan, teknik eğitim fakültelerini kapatarak teknik öğretmenlerin istihdam alanlarını yok eden siyasal 
iktidar, teknik öğretmenler nezdinde yarattığı mağduriyeti yeni mağduriyetler yaratarak "sözde çözmeye" 
kalkmaktadır. Bunu mühendislerin kabul etmesini beklemek; bilimsel ve teknik olarak da, kamu yararı açısından 
da, çalışanların hakları açısından da akıl dışıdır.Yine mevcut yönetmeliğe göre 2 yarı dönemi kapsayacak olan 
tamamlama eğitiminin teknik eğitim fakültelerinde verilmesi gerekmektedir. Ama iktidar ve YÖK bu fakülteleri 
kapattıklarını sanırız unutmuşlardır. Dolayısıyla ortada bu eğitimi verecek kurum dahi bulunmamaktadır.Bugüne 
kadar üniversite mezunlarının "sınıf öğretmeni" olmasına ya da belli bir temel bilim alanında eğitim görmüş 
olanların kendi dallarında branş öğretmeni olmasına; tamamlayıcı olarak "pedagojik eğitim" görmeleri 
koşuluyla olanak tanınmıştır. Bu tür uygulamalar bile eleştirilmekle birlikte "öğretmen açığı" nedeniyle kamu 
nezdinde kabul görmüştür. Ancak ülkemizde mühendislik mesleğinde açık söz konusu değilken böylesi bir 
uygulamaya başvurulmaktadır. Üstelik işvereninden işadamına, bürokratından uzmanına kadar herkesin ülkenin 
kalkınması için mesleki eğitimin öneminden söz ettiği bir ortamda mesleki eğitimi yok etmekle kalmayıp, 
mühendislik mesleğinin de içini boşaltmaya dönük bir uygulama yürürlüğe konulmak istenmektedir. Kaldı ki en 
son 2009 yılında öğrenci alan teknik eğitim fakültelerinin taban puanları ile mühendislik fakültelerinin taban 
puanları karşılaştırılırsa da yapılan haksızlığın boyutu açıkça ortaya çıkmaktadır. Hem Elektrik Mühendisliği hem 
de Elektrik Öğretmenliği bölümleri olan Kocaeli Üniversitesi‘ne üniversite sınavı başarı sıralaması dikkate 
alınarak bakıldığında; 2009 yılında Elektrik Mühendisliği Bölümü‘ne 46 bin 900, Elektrik Öğretmenliği Bölümü‘ne 
ise 115 bininci sıradan öğrenci kaydı yapılmıştır. Görüldüğü gibi aynı üniversitenin mühendislik bölümüne, şimdi 
mühendislik unvanı verilmek istenen teknik öğretmenlerden 2.5 kat daha yukarıda bir başarı sırasıyla öğrenciler 
girebilmiştir. 
Alınan mühendislik tamamlama sınavlarına ilişkin karar tamamen göstermelik olup, YÖK‘ün bu kararını yeni 
mağduriyetler yaratmadan derhal geri alması gerekmektedir. 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU 

26 Haziran 2013 Bileşenleri arasında EMO Ankara Şubesi’nin de yer aldığı Başkent 
Dayanışması, Kuğulu İnsiyatifi, Kızılay Direniş Platformu tarafından Taksim Gezi Parkı direnişi 
ile başlayan ve Türkiye’nin hemen hemen her ilindeki eylemlerde kullanılan zehirleyici biber 
gazının Brezilya tarafından Türkiye’ye satılmasını protesto etmek; Brezilya halkının isyanına 
destek vermek amacıyla Brezilya’nın Ankara Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yapıldı. 

BİBER GAZI SATMA DİREN BREZİLYA 
Dünya hakları özgür ve eşitlikçi bir dünya için birleşiyor! Taksim Geziparkı direnişlerinin ülkeye yayılmasıyla 
birlikte Türkiye günlerdir az altında, gaz bombasıyla yaralananların sayısı 7000`i buldu. Biz biliyoruz ki; Dünyanın 
dört bir yanında süregelen toplumsal hareketler, sosyal ve ekonomik adaletsizliklere bir başkaldırıdır. Bu 
başkaldırı, kent ve doğa haklarının artan bir şekilde ihlaline, kaynaklara erişimdeki eşitsizliklere, emek 
sömürüsüne, ifade özgürlüğü ve bağımsız yargı süreçlerinin önündeki engellere karşı dünya haklarının yükselen 
ortak sesidir. 
Bu barışçı eylemlerle yükselen sesi devletler haklarına şiddet uygulayarak kısmaya çalışıyor. Bu şiddete sessiz 
kalan medya ve sermaye grupları şiddetin ortakları olarak tarihe isimlerini şimdiden yazdırdılar bile. Dünya`da 
neo-liberal politikalar karşı büyüyen memnuniyetsizlik, sermayenin yarattığı adaletsizliğe karşı demokrasi ve 
özgürlük talepleriyle Türkiye`den Brezilya`ya oradan başka yerlere sıçrama potansiyelini bağrında taşıyor. 
Direnişin küreselleşme eğilimi gösterdiği günlerde dayanışmanın da evrenselliği kaçınılmazdır. Brezilya`da 
direnen direnişçilerin yanındayız. Brezilya`daki direnen yoldaşlarımıza sesleniyoruz, insan hayatına mal olan, 
insan sağlığını tehdit eden biber gazının, ülkeniz tarafından Türkiye`ye satılmasına engel olun. Toplumla 
mücadele silahlarının satışına hem Brezilya hem de Türkiye halkları karşı çıkmaktadır. Biz halkız, haklıyız. 
Türkiye`de hukuka aykırı bir şekilde kullanılan biber gazını temin edenlere sesleniyoruz: cinayete varan 
hukuksuzluğun suç ortağı olmayın. Başta Brezilya`daki protestolar olmak üzere dünyada devam eden özgürlük 
ve eşitlik için yapılan bütün eylemler ortaktır. Fiziksel olarak aramızda uzun mesafeler olsa da akıl ve ruh olarak 



aynı haksızlığa karşı direniyoruz ve çok yakında kavuşacağız. 
Bugün burada Brezilya tarafından satılan biber gazının halkımızı zehirlemesine tepkimizi göstermek için 
buradayız.Bu kapsamda; İnsan sağlığını tehdit eden göz yaşartıcı kimyasalların toplum üzerinde kullanılmasının 
yasaklanmasını,Yasaları ve uluslar arası sözleşmeleri hiçe sayanların, toplumun beden ve ruh sağlığını bozan, en 
temel demokratik hak kullanımını engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu emri uygulatan ve insanların 
ölmesine neden olan sorumluların hesap vermelerini, 
Biber gazına karşı uluslar arası yasa ve sözleşmelerin uygulanması için mücadele edilmesi, biber gazından zarar 
görenlerin haklarının korunması, dünyada biber gazı imalatının durdurulmasını, gözaltından gözaltına giden 
süreçte tutuklanan direnişçilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz. 
BAŞKENT DAYANIŞMASI 
KUĞULU İNSİYATİFİ 
KIZILAY DİRENİŞ PLATFORMU 

8 Temmuz 2013 Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu, aralarında EMO İstanbul 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Beyza Metin`in de bulunduğu Taksim Dayanışması 
temsilcilerinin bu akşam  Gezi Parkı`na ulaşmaya çalışırken gözaltına alınmalarını kınadı.  

 ARKADAŞLARIMIZI HEMEN SERBEST BIRAKIN 

AKP İktidarı‘nın uyguladığı 12 Eylül yöntemleri, meslek örgütlerinin yöneticilerini gözaltına alınmasına kadar 
uzanmıştır. Taksim Meydanı ve Gezi Parkı‘nın halka kapatılması yönelik girişimleri protesto edenlere karşı 
takılınan düşmanca tutum, ifade özgürlüğünün kullanılabilmesine olanak bırakmamıştır. Tüm bu girişimlerine 
rağmen, başta İstanbul‘da olmak üzere halkımız ülke genelindeki meydanlardan uyarılarını sürdürmektedir. 

AKP İktidarı‘nın sıkı yönetim ilan ederek yürüttüğü Taksim Meydanı ve Gezi Parkı‘na yönelik hukuksuz girişimler, 
sokakta sürek avı düzenlenmesi boyutlarına kadar ulaşmıştır. Aralarına Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Beyza Metin‘in de bulunduğu Taksim Dayanışması temsilcilerinin bu 
akşam (8 Temmuz 2013) gözaltına alınmışlardır. Metin‘in yanı sıra Taksim Dayanışması‘nın bileşenlerini 
temsilcileri olan TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi İkinci Başkanı Süleyman Solmaz, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi İkinci Başkanı Sabri Orcan, Şehir 
Plancıları Odası İstanbul Şubesi Sekreteri Akif Burak Atlar, Sekreter Yardımcısı Sezi Toprakçı, Mimar Mücella 
Yapıcı, Taksim‘den kullanıma törenle açılan Gezi Parkı‘na ulaşmaya çalışırken gözaltına alınmıştır. 

Siyasi iktidarın, mahkeme kararlarına ve halkının tepkilerin rağmen Taksim Meydanı‘nda sıkıyönetim 
uygulamaları ile aklına esen her düzenlemeyi hayata geçiremeyeceği şimdiye kadar anlamış olması gerekirdir. 
Şiddet dozunu artırarak, mimarların, mühendislerin ve şehir plancılarının kentlerine ve hayata sahip çıkmaktan 
vazgeçireceklerini sananlar, hiç bir otoriter rejimin uzun süre iktidarda kalamadığını hatırlaması gerekir. 

Arkadaşlarımızı gözaltına alarak, sokakta şiddet uygulayarak, halkın iradesini zayıflatacaklarını sananlar şunu 
iyi bilmelidir ki, bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları görevi devralarak, mücadele bayrağını 
yükseltecektir. Ülkenin en saygın meslek örgütlerinin yöneticilerinin bile gaza ve şiddete maruz kalmadan ifade 
özgürlüğünü kullanamamasını kınıyor, arkadaşlarımızın hemen serbest bırakılmalarını talep ediyoruz. 

 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU 
8 Temmuz 2013 

04 Temmuz 2013 Yüksek Öğretim Kurulu web sitesinde `Teknik Öğretmenler için 
Mühendislik Tamamlama Programı Başlıyor` şeklinde duyuru yapılması ve ÖSYM web 
sitesinde `Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı’nın 21 



Temmuz 2013’te yapılacağının ilan edilmesini protesto eden TMMOB ve bağlı Oda üyeleri, 
YÖK önünde kitlesel basın açıklaması yapıp, sınavın iptali için YÖK Başkanlığı’na dilekçe 
verdiler.  

KRİTİK BİR SINAVIN EŞİĞİNDEYİZ! 

Son günlerde meslek alanlarımıza ve hepimizin örgütlü olduğu meslek odalarımıza yönelik birçok yeni 
düzenleme yapılmakta ve hayata geçirilmektedir. Yeni yasalar, yönetmelikler, genelgeler olarak hayatımıza 
giren bu düzenlemelerin neredeyse tamamında, meslek alanlarımızın itibarsızlaştırılması, niteliksizleştirilmesi ve 
meslek odalarımızın yasal konumlarının zayıflatılması ortak paydayı oluşturmaktadır.  Güvence sağlama, 
işsizliğin azaltılması gerekçeleriyle kamuoyuna sunulan bu düzenlemeler, kavramların anlamlarını değiştirerek 
meslek alanımızın ülkemiz ve halkımız için bulunması gereken konumunu bugünkünden dahi daha geri 
noktalara taşımaktadır.  

"Eskinin makbul mesleklerinden" birisi olan meslek alanlarımız sürekli olarak yeniden tanımlanmakta, teknik 
emeğimizin önemi görmezden gelinerek yeni kaide ve kurallar oluşturulmaktadır. Anahtar teknik personel, 
şantiye şefliği, iş güvenliği uzmanlığı, Teknoloji Fakülteleri, uzaktan eğitim konusunda yapılan düzenlemeler 
meslek alanlarımıza dair yapılan düzenlemelerden sadece birkaçını oluşturmaktadır. 

Ülkemizde Haziran ayında siyasi iktidarın politikalarına karşı sokakta özgürlük talepli büyük bir direniş 
yaşanırken, sessiz sedasız düzenleme yapma hevesinde olan siyasi iktidar yaşamın her alanında tahribat 
yaratacak düzenlemeleri hayata geçirdi. Bunlardan birisi de meslek alanımızda yeni olumsuzluklara yol açacak 
olan teknik öğretmenlere ancak mühendislik eğitimi ile hak edilecek olan mühendislik unvanı verilmesi için 
açılan sınav oldu. Haziran ayı içerisinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 80 bin civarında teknik öğretmenin 
mühendis unvanı almasına olanak sağlayacak olan bir sınav açtığını duyurdu. "Teknik Öğretmenler İçin 
Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı" adı verilen sınavın 10-17 Haziran‘da başvurularının olacağı, 
21 Temmuz tarihinde de Ankara‘da yapılacağı duyuruldu. Bu uygulama, aldatmacı bir yaklaşımla yürütülen 
eğitim politikalarının bir devamıdır. Planlamadan yoksun, altyapıyı sağlamadan sadece daha fazla açmayı ilke 
edinen, olası sonuçları değerlendirmeden yapılan düzenlemeler büyük kayıplara yol açmaktadır. 4+4+4 eğitim 
sistemi bunun en iyi örneğidir. Sistem daha uygulandığı ilk yılda çökmüş, istenilen başarıyı elde edemediği gibi 
çocuklarımızda geri dönülmez sonuçlara yol açmıştır. 

Benzer sonuçlar, YÖK tarafından yapılacak teknik öğretmenlere mühendis unvanı verilmesi sınavında da açığa 
çıkacaktır. Yaklaşık 80 bin teknik öğretmenin işsizlik sorununun çözülmesi gerekçesiyle YÖK tarafından yapılacak 
olan bu sınav, gerek teknik öğretmenlerin gerekse de mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının içerisinde 
bulunduğu güvencesizlik, işsizlik, niteliksizleşme ve itibarsızlaşma sorunlarını çözmeye yetmeyeceği gibi sorunu 
daha da fazla arttıracaktır. Aynı zamanda teknik eğitimin değerini yok sayan bu sınav, mühendis, mimar ve şehir 
plancısı olmak için üniversitelerin lisans bölümlerinde en az 4 sene emek veren öğrencilerimizin, 
meslektaşlarımızın emeklerini de yok saymaktadır. Teknik öğretmenlerin de eğitim koşullarının iyileştirilmesi 
yerine kolaycı bir düzenlemeyle onlara sadece yeni bir iş alanı gösterilmektedir.  Ancak bilinmelidir ki; teknik 
öğretmenlik ve mühendislik üretim sürecinin bütününde birlikte iş yapabilir ancak birbirinin yerine geçebilecek 
meslek alanları olmadığı gibi her iki meslek alanı da farklı formasyonlara sahiptir. Mühendislik eğitimi, tasarım, 
plan ve program gibi temel unsurlar aracılığıyla üretim ile hizmet sürecinin bütününe yöneliktir. Teknik 
öğretmenlik ise üretim veya hizmet sürecinin belirli an veya parçaları üzerinde yoğunlaşır. Dolayısıyla her iki 
meslek alanı gerek eğitim gerekse de uygulama alanları açısından farklıdır.  

Böylesi bir zihniyette ortaya koyulan eğitim politikalarının sonu yoktur. Hiç birimiz deneme yanılma tahtası 
değiliz. Ayrıca sorunlar, onları daha da arttıracak düzenlemelerle çözülemez. Unutulmamalıdır ki; işsizlik, 
niteliksizleşme, itibarsızlaşma ve güvencesizlik birçok meslek alanı için ortak sorunlardır. Ve bu sorunlar ancak 
her bir meslek dalında yapılacak iyileştirmelerle çözülebilir. Bu sorunları yaşayan kitleyi daha da büyüterek 
sorunlar giderilemez. Bu durum hepimizi kritik bir sınavın eşiğine getirmiştir. 



Bu sebeplerle Plansız bir şekilde çok sayıda donanımsız üniversite, fakülte açılmasına, çok sayıda niteliksiz 
mühendis yetiştirilmesine ve teknik öğretmenlere mühendis unvanı verilmesine yönelik uygulama, karar ve 
hazırlıklarından vazgeçilmeli, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı öğretiminin planlamasında TMMOB ve bağlı 
Odaları mutlaka yer almalıdır. 

80 bin civarında olduğu belirtilen teknik öğretmenin mühendis unvanı almasına olanak sağlayacak olan ve 21 
Temmuz‘da Ankara‘da yapılacak olan "Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş 
Sınavı" iptal edilmelidir. Biz mühendis ve mimarların, mühendislik ve mimarlık öğrencilerinin ve meslek 
örgütlerinin uyarılarına iktidar, Üniversitelerarası Kurul ve YÖK tarafından kulak verilmesini istiyor, YÖK‘ün 
duyurusunu yaptığı ve ÖSYM tarafından yapılacak olan "Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama 
Programları Giriş Sınavı"nın ivedilikle iptal edilmesini istiyoruz. 

Bunun için bugün burada TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu olarak sınavın iptali için hazırlamış olduğumuz 
dilekçeyi YÖK‘e vermek üzere geldik. Bizlerin yanında olan ve haklarına sahip çıkan herkese teşekkür ediyoruz. 
Bu daha başlangıç mücadeleye devam.      

YÖK‘e verilen dilekçe 

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA /ANKARA 

Günümüzde uygulanan neoliberal politikalar, tüm üretim ve hizmet süreçlerinde temel bir yeri bulunan 
mühendislik, mimarlık eğitimi ve uygulamalarını sistemli bir şekilde etkilemektedir. Bilim, teknoloji, araştırma-
geliştirme, yenilik, sanayi, tarım, enerji, maden, çevre, imar-yapı,  kent ve bağlantılı alanların temel dinamik 
gücü olması gereken mühendislikte bu nedenle açık bir gerileme söz konusudur. Eğitim-öğretim alanındaki genel 
yönelim, üniversite sayıları yanı sıra mühendislik fakülte ve bölüm sayılarında da olağan dışı bir artışa yol açmış, 
nitelikli işgücü olan mühendislik bir "maliyet" unsuru olarak görülüp daha fazla ucuz emek sömürüsüne tabi 
kılınmıştır. İşsiz mühendis sayısı böylece artmakta, meslektaşlarımız esnek, güvencesiz, düşük ücretle çalışma ile 
meslek dışı alanlarda çalışmaya zorlanmaktadır. 

Bu gelişmelere bağlı olarak, meslek alanlarımızı ve mühendislik öğretimini doğrudan etkileyen birçok düzenleme 
de gündeme gelmektedir. "Teknik öğretmen" yetiştiren programlara tabi olanlara ek bir eğitimin ardından 
mühendislikle eş düzeyde "iş güvenliği uzmanlığı" unvanı verilmesi söz konusudur. Yapı Denetimi Yasasında 
yapılmak istenen son değişikliklerle, birçok olumsuzluk yanı sıra şantiye şefi mimar ya da mühendislerin 
yardımcısı olarak görev yapması gereken tekniker, teknisyen ve teknik öğretmenlere "şantiye şefi" olma ve 
teknik elemanların mimarlık, mühendislik projeleri hazırlamalarına olanak sağlanması da gündeme gelecektir. 

Teknoloji Fakülteleri ve "uzaktan eğitim" gibi mühendislik öğretimi ve uygulamalarının temelini aşındıran 
düzenlemelerin ardından şimdi de teknik öğretmenlere "mühendis" unvanı verilmesi söz konusudur. İktidar, bir 
yandan tüm eğitim sistemini özelleştirmeye dönük politika kapsamında teknik eğitimin değerini yok sayarak 
işverenlere bırakmaya hazırlanırken teknik öğretmenlerin işsizlik sorununu, onlara da mühendis unvanı vererek, 
mühendislik mesleğine tahvil etmekte, günübirlik, geçici ve aldatıcı bir yönteme başvurmaktadır. 

Bu konunun geçmişi şöyledir: 29.04.1992 tarihinde kabul edilen 3795 sayılı "Bazı Lise, Okul ve Fakülte 
Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun"un 3. madde, 1. fıkra, e bendinde, "Teknik öğretmen unvanını 
kazananlar için ilgili teknik eğitim fakültelerince düzenlenecek en fazla iki yarı yıl süreli tamamlama 
programlarını başarıyla bitirenlere dallarında ‘mühendis` unvanı verilir" denilerek, Teknik Eğitim Fakültesi 
mezunlarına mühendislik yolu açılmıştı. 07.08.2003 tarihinde de "Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek 
Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği" yayımlanarak mevzuat tamamlanmış, 
ancak bugüne kadar geçen zaman zarfında uygulamaya alınmayan yasa hükümlerinin bugün uygulanmasını 
manidar bulduğumuzu belirtmek isteriz. 



TMMOB ve Odalarımız, 1992 yılında 3795 sayılı Yasa‘nın kabul edilmesiyle başlayan, 2010 yılında Teknoloji 
Fakülteleri‘nin açılmasıyla devam eden ve bugün "Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarına mühendislik unvanı 
verilmesi" uygulamasıyla görünür hale gelen sürecin bir bütün olarak mühendislik, mimarlık mesleklerinin 
itibarsızlaştırılması, öneminin azaltılması, niteliğinin tartışılır hale getirilmesinin bir başka tezahürü olduğunu 
düşünmektedir. 

Asıl olarak teknik öğretmen yetiştirmek amacıyla kurulan ve müfredatı buna uygun düzenlenen Teknik Eğitim 
Fakülteleri‘nin, mühendislik eğitimi veren fakültelerle bir ve aynıymış gibi değerlendirilmesi, meslek eğitimi 
felsefesine aykırıdır. Eğitim fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin nitelik ve amaçlarının birbirinden çok farklı 
olduğu gözetilmemektedir. 

Bilinmelidir ki, mühendislik formasyonu öğretilen formüllerden ibaret değildir. Mühendislik muhakemesi için 4 
yıllık eğitim süreci bile yetersiz görülürken, ilave ders alınarak mühendislik unvanı dağıtılması bilimsel gerçekliğe 
sığmaz ve toplumu kandırmaktan öteye geçemez. 

Aldatmacı bir yaklaşımla her ile bir üniversite açıldığı ve hemen her üniversitede mühendislik eğitimi verildiği 
bilinmektedir. Okullarda fiziki ve teknik altyapı eksikliği bulunmaktadır, birkaç fakülte hariç eğitim liseden 
bozma binalarda verilmektedir. Bir öğretim üyesine düşen öğrenci sayısı eğitimin niteliğini düşürecek oranda 
çoktur. Mühendislik, mimarlık öğretimi verilen pek çok okulda laboratuar ya yoktur ya da yetersizdir. 
Uygulamalı eğitim ve araştırmalar için yeterince kaynak ayrılmamaktadır. Mevcut eğitim müfredatı ve 
uygulaması mühendislik biliminin gerekleriyle, farklı mesleki disiplinlerle etkileşiminin teorik çerçevesiyle, 
gelişmiş teknolojiyle uyumlu değildir. Ülkemizin gerçek ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Bu şartlarda mezun 
olan genç mühendislerin mesleki yeterlilikleri ve gelişmişliklerinin tartışmalı olacağı açıktır ki, meslek içi eğitim 
ağırlıkla ancak Meslek Odalarının olanakları çerçevesinde uygulanabilmektedir. 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi‘nin (ÖSYM) 07.06.2013 tarihli "Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik 
Tamamlama Programları Giriş Sınavı  (2013-Mühendislik Tamamlama): Başvuru İşlemleri ve Örnek Sorular"ı 
incelendiğinde mühendislik, mimarlık ve üniversite sınavları bir yana, ortaokul öğrencilerine bile haksızlık edecek 
kadar basit, seviye belirleme sınavlarının da altında kalacak kolaylıkta sorularla "mühendislik unvanı" 
dağıtılacağı görülmektedir. 

Farklı mühendislik disiplinlerine yönelik ayrı sınavlar yapılmaması, tüm mühendisliklerin aynı "torba sınav" 
içinde değerlendirilmeye kalkılması da bilimsel açıdan itirazımızı haklı kılan diğer bir nedendir. 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)‘ün bu konudaki duyurusu, iktidara yakın gazeteler aracılığıyla konjonktürel olarak 
ideolojik-siyasi bir çarpıtma içerisinde "28 Şubat‘ın rövanşı" olarak da sunulmaktadır. Meslek liselerine yönelik 
üniversite sınavlarına giriş konusundaki kısıtlama ayrı bir konu olmakla birlikte; şimdi "28 Şubat mağduriyetinin 
giderilmesi" olarak sunulan sınava olanak sağlayan düzenlemenin 1992 yılından beri zaten yürürlükte olduğunu 
hatırlatmak isteriz. 

Mevcut koşullarda 1992 yılından beri yürürlükte olan "Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik 
Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği" kapsamında Üniversitelerarası Kurul tarafından ilgili 
mühendislik fakültelerine hazırlatılan yeterlilik sınavından 100 üzerinden en az 50 alanların puanlarına göre 
kontenjan dahilinde 2 yarı dönemlik tamamlama mühendislik programına girmeleri öngörülmektedir. Ancak bu 
sınavları bugüne kadar kazanabilen aday yüzler basamağıyla sınırlıdır ve bugün ortaokul seviyesinde sorularla 
72 bin teknik öğretmene unvan dağıtılmaya kalkılmaktadır. Bu uygulama açıkça eğitimde eşitsizlik ve 
adaletsizliktir. 

Bu unvan dağıtımı uygulaması, bırakalım bilimi, mühendisleri, mimarları, bırakalım üniversiteye hazırlanan 
öğrencileri, SBS‘ye girmiş ortaokul öğrencilerine de büyük bir haksızlıktır. 



Bu haksızlığı teknik öğretmenlerin içine itildikleri işsizlik sorunuyla kabul edilebilir hale getirmek de mümkün 
değildir. Bilindiği üzere ülkemizde işsizlik ve eğitimli işgücü işsizliği çok ciddi bir sorundur. Teknik Eğitim 
Fakültelerini kapatarak teknik öğretmenlerin istihdam alanlarını yok eden siyasal iktidar, teknik öğretmenler 
nezdinde yarattığı mağduriyeti yeni mağduriyetler yaratarak güya "çözmeye" kalkmaktadır. Bunu mühendis ve 
mimarların kabul etmesini beklemek, bilimsel ve teknik olarak da, kamu yararı ve çalışanların hakları açısından 
da akıl dışıdır. 

Yine mevcut yönetmeliğe göre 2 yarı dönemi kapsayacak olan tamamlama eğitiminin Teknik Eğitim 
Fakültelerinde verilmesi gerekmektedir. Ama iktidar ve YÖK bu fakülteleri kapattıklarını sanırız unutmuştur. 
Ortada bu eğitimi verecek kurum dahi bulunmamaktadır. 

Bugüne kadar üniversite mezunlarının "sınıf öğretmeni" olmasına ya da belli bir temel bilim alanında eğitim 
görmüş olanların kendi dallarında branş öğretmeni olmasına; tamamlayıcı olarak "pedagojik eğitim" görmeleri 
koşuluyla olanak tanınmıştır. Bu tür uygulamalar bile eleştirilmekle birlikte "öğretmen açığı" nedeniyle kamu 
nezdinde kabul görmüştür. Ancak ülkemizde mühendislik, mimarlık mesleklerinde herhangi bir açık söz konusu 
değildir, hatta gereksinim fazlası fakülte ve bölüm bulunduğu halde böylesi bir uygulamaya başvurulmaktadır. 

Mesleki eğitimin öneminden çokça söz edilen bir ortamda mesleki eğitimi yok etmekle kalmayıp, mühendislik 
mesleğinin de içini boşaltmaya dönük bir uygulama yürürlüğe konulmak istenmektedir. En son 2009 yılında 
öğrenci alan Teknik Eğitim Fakültelerinin taban puanları ile Mühendislik Fakültelerinin taban puanları 
karşılaştırılırsa yapılan haksızlığın boyutu açıkça ortaya çıkmaktadır. 

İstihdam olanakları ile mühendislik fakültelerinin kapasitesi arasında inanılmaz bir uçurum bulunmaktadır. 
Bunun ne anlama geldiği ise açıktır: Mühendisler arasında işsizlik oranı, dallar arasında farklılıklar arz etse de, 
ortalama yüzde 25 civarındadır. İşsizlik, düşük ücretler, sağlıksız çalışma koşulları ve güvencesizlik mühendisliğin 
adeta "kaderi" olmuştur. Mesleki etik ve yetkinlik temel sorunlar arasındadır. 

Mühendislik eğitimi ve istihdam olanakları bağlamında gerçek bu iken, bir de Teknik Eğitim Fakültelerinden 
mezun olanları, iki yarı yıl gibi "hızlandırılmış" eğitime tabi tutarak mühendis ilan etmek teknik hizmetlerin 
niteliğinin daha da düşmesine neden olacaktır. 

Bütün bilimsel ve teknik veriler Teknik Eğitim Fakültelerinde uygulanan programın mühendislik için yeterli 
olmadığını ortaya koymaktadır. Mühendislik eğitiminin ve mühendislik mesleğinin sorunlarının, teknik 
öğretmenleri "mühendisleştirerek", mühendislerin sayısını artırarak çözülmesi mümkün değildir. Bu yolla sorun 
çözülmeyecek, yeni sorunlar açığa çıkacaktır. Bu durum, yatırım ve nitelikli işgücü istihdamı zaten zayıf olan 
mühendislik sanayilerinde kaos oluşturacak, mühendis, mimar işsizliğini ve mühendislik-mimarlık 
uygulamalarındaki niteliksel düşüşü artıracak, toplumsal yaşamda birçok acı sonuca da yol açacaktır. 

Bilimsel, teknik, akademik göstergeler, mesleki ve teknik eğitim fakültelerinde uygulanan programın, 
mühendislik unvanı elde etmek için yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. Teknik öğretmenlerin unvanlarının 
değiştirilmesiyle mühendis olunamayacağı bilimsel bir gerçektir. Mühendislik özel bir eğitimi gerektirir ve yama 
niteliğindeki programlarla yapılamaz. Mühendislik, tasarım, plan ve program gibi temel unsurlar aracılığıyla 
üretim ile hizmet sürecinin bütününe yöneliktir. Teknik öğretmenlik ise tasarım, plan ve program boyutlarını 
içermez ve üretim veya hizmet sürecinin belirli an veya parçaları üzerinde yoğunlaşır. Kısaca mühendislik ile 
teknik öğretmenlik, üretim sürecinin bütününde birlikte iş yapmakla birlikte farklı formasyonlara sahiptir. 

Ayrıca şu noktaya özellikle vurgu yapmak isteriz: Her meslek değerlidir; her mesleğin kendi dinamiği, dengesi ve 
gelişme seyri bulunmaktadır. Her mesleğin üretim sürecindeki önemi tartışılmazdır. Bu bağlamda, teknik eğitim 
veren fakültelerin müfredatının kendi mesleki alanının ihtiyacını karşılayacak özellikler içeriyor olması ne kadar 
doğalsa, mühendislik fakültelerinin müfredatının mühendislik mesleğinin gereklerini gözeterek hazırlandığı da o 
oranda gerçektir. 



Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının sorunları olduğu bilinmektedir. Ancak bu sorunlar, onları mühendis ilan 
ederek değil, üretim sürecini yeniden düzenleyerek, ara eleman ya da teknik elemanları hukuki statüye 
kavuşturarak, üretim sürecindeki önemlerini görünür kılarak aşılabilir. 

Plansız bir şekilde çok sayıda donanımsız üniversite, fakülte açmak, çok sayıda niteliksiz mühendis yetiştirmek ve 
teknik öğretmenlere mühendis unvanı verilmesine yönelik uygulama, karar ve hazırlıklardan vazgeçilmeli, 
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı öğretiminin planlamasında TMMOB ve bağlı Odaları mutlaka yer 
almalıdır. 

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, 80 bin civarında olduğu belirtilen teknik öğretmenin mühendis unvanı 
almasına olanak sağlayacak olan "Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı" 
başvuruları ve 21 Temmuz‘da Ankara‘da yapılacak olan sınav iptal edilmelidir.Biz mühendis ve mimarların, 
mühendislik ve mimarlık öğrencilerinin ve meslek örgütlerinin uyarılarınaiktidar, Üniversitelerarası Kurul ve YÖK 
tarafından kulak verilmesini istiyor, YÖK‘ün duyurusunu yaptığı ve ÖSYM tarafından yapılacak olan "Teknik 
Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı"nın ivedilikle iptal edilmesini istiyoruz. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

TMMOB Ankara İKK Sekreteri 
Bülent TATLI 

 

09 Temmuz 2013 TMMOB’ye bağlı Meslek Odaları’nın yönetim kurulu başkanları ortak bir 
açıklama yaparak, AKP iktidarı’nı uyardı. “Anayasa’ya aykırılık oluşturan hukuksuz 
uygulamaları, göz altıları ve polis terörünü durdurun, yönetici arkadaşlarımızı ve bütün 
gözaltına alınanları serbest bırakın, hukuka uygun davranın!” denilen açıklamanın tam metni 
aşağıdadır.  

İKTİDARA SESLENİYORUZ, ARKADAŞLARIMIZI SERBEST BIRAKIN, 
POLİS ZULMÜNÜ DURDURUN, HUKUKA UYUN! 

Bilindiği üzere AKP iktidarı bir ayı aşan bir süreden beri hukuku ihlal eden uygulamalar eşliğinde  terör 
uygulamaktadır. 

İktidarın Taksim‘de yapmak istediği düzenleme mahkeme kararıyla durdurulmuş ve içinde Odalarımızın da 
bulunduğu Taksim Dayanışması‘nın toplumsal direnişinin meşruiyeti yargı kararıyla da teyit edilmiştir. İstanbul 
Valisi, Emniyet Müdürü ve Belediye Başkanı tarafından açılan park, akşamüstü halka yine kapatılmıştır. 

Mahkeme kararını açıklamak üzere Gezi Parkı‘na gitmek isteyen Taksim Dayanışması bileşenleri İstiklal 
Caddesi‘nde engellenmiş, polis yine halka saldırmış ve dayanışmayı oluşturan emek, meslek, demokratik kitle 
örgütleri, siyasi parti temsilci ve yöneticilerinden çok sayıda kişiyi gözaltına almıştır. Gözaltına alınanların 
işlemleri dün akşam ve gece yapılmamış, keyfi bir şekilde bugüne bırakılmıştır. 

Gözaltına alınanlar arasında TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şube 2. Başkanı Süleyman Solmaz, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı 
Beyza Metin, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi 2. Başkanı Sabri Orcan, TMMOB Şehir Plancıları Odası 
İstanbul Şube Sekreteri Akif Burak Atlar, Şube Sekreter Yardımcısı Sezi Toprakçı ve Mimar Mücella Yapıcı 
arkadaşlarımız da bulunmaktadır. 

İktidar bilmelidir ki, hiç bir baskı, TMMOB ve Odalarımızın, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının bilimsel-
teknik gerekliliklerini savunmamızı ve bu doğrultuda davranmamızı engelleyemeyecektir. 



Biz TMMOB‘ye bağlı Odaların Yönetim Kurullarının Başkanları olarak iktidarı uyarıyoruz. Anayasa‘ya aykırılık 
oluşturan hukuksuz uygulamaları, göz altıları ve polis terörünü durdurun, yönetici arkadaşlarımızı ve bütün 
gözaltına alınanları serbest bırakın, hukuka uygun davranın! 

Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gölay Şakiroğulları 
Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baran Bozoğlu 
Elektrik Mühendisleri Odası  Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş 
Fizik Mühendisleri Odası  Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Zararsız 
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın 
Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Petek Ataman 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Candaş 
İç Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Levent Tümer 
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç 
Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş 
Jeoloji Mühendisleri Odası  Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Çağlan 
Kimya Mühendisleri Odası  Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Besleme 
Maden Mühendisleri Odası  Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun 
Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar 
Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tunçay Şulan 
Meteoroloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sıtkı Erduran 
Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı  Eyüp Muhcu 
Petrol Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kul 
Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Çulcuoğlu 
Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necati Uyar 
Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl Bingöl 
Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Turhan Tuncer 
 
10 Temmuz 2013 TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından yapılan basın 
açıklamasında; 9 Temmuz günü gece yarısı Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen Torba Yasaya 
TMMOB ve bağlı Odalarının asli görevi olan mesleki denetimi ortadan kaldırmaya yönelik bir 
madde eklendiği vurgulanarak “TMMOB meslektaşlarının ve halkın yanında olmaya devam 
edecektir” denildi.  

TMMOB MESLEKTAŞLARININ VE HALKIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEKTİR 

Gezi Parkı`nda başlayan ve tüm ülkeye yayılan Haziran Direnişi ile büyük bir sarsıntı yaşayan AKP Hükümeti, 
sokağa çıkan milyonları görmemek konusunda ısrarını sürdürmektedir. Halka rağmen "ben yaptım oldu" 
anlayışıyla tahakkümünü pekiştirmek isteyen AKP, Mısır`da gerçekleşen "darbe" üzerinden demokrasi havarisi 
kesilmektedir. Oysaki yanı başında da bir halk ayaktadır. 

AKP halka rağmen kendi yasaları, adaleti üzerinden yeni bir hukuksuzluğu inşa etmektedir. Korkarız ki; bu 
zihniyet bugün toplumun genel değeriymiş gibi lanse edilmektedir. Ve bu zihniyet Türkiye toplumunu AKP`ye 
biat edenler ve etmeyenler olarak ayrıştırmaya çalışmaktadır. Sadece öfke üzerinden sürdürülen bu inatlaşma, 
temeline dayanışmayı koyan halkı ve onun kararlarını hiçe saymaktadır. 

Oysaki halkın istediği açık ve nettir. Halk bugün yaşam alanlarının birilerinin değil herkesin ortak kullanımında 
olmasını, AKP`nin yok saymacı anlayışını, gerici ve faşizan politikalarını istememektedir. Bu yüzden de sokaklar 
en çok "hükümet istifa" sloganlarıyla yankılanmaktadır. 

Böylesi bir hava içerisinde TMMOB da tabiî ki tüm bu yaşananlara sessiz kalamazdı. Bugüne kadar bilimi ve 
tekniği halkın hizmetine sunmayı kendisine amaç edinmiş bir kurum olarak, en başından beri tüm yağma ve 
talan politikalarına karşı durduk. Parklar halkındır, halkı kamusal alanlardan çıkaramazsınız düşüncesiyle 
bilgimizi ve gücümüzü kamu yararına kullandık. Ve adalet, bugünlerde nasıl uygulandığı hepimizce görüldüğü 



üzere, bize tüm oklarını doğrulttu. Ve bu adalet, polisin şiddeti sonucunda ölen ve yaralanan onlarca insanın 
katillerini bulmak ya da orantısızca uygulanan şiddetin sorumlularını bulmak için harekete geçmedi. Önce kendi 
"suçlularını" yarattı. Sonra vicdanıyla hareket eden insanları dört duvar arasına hapsetti, bazılarını gözaltında 
yıldırmaya çalıştı ve onların yanında yer alan kurumları da yasalarıyla etkisizleştirmek için büyük bir oyuna 
girişti. Bu yolla yaşananların gerçek sorumluları örtbas edilerek, yaşananların faturası demokratik hakkını 
kullananlara ve halkın yanında olanlara kesilerek, korkutma yoluyla cezalandırılmaya çalışıldı. 

9 Temmuz günü gece yarısı Meclis Genel Kurulu`nda görüşülen Torba Yasaya TMMOB ve bağlı odalarının asli 
görevi olan mesleki denetimi ortadan kaldırmaya yönelik bir madde eklendi. Meclis iç tüzüğü yok sayılarak, 
3194 sayılı İmar Kanunu`nun 8. maddesine bir bent eklenerek, TMMOB`ye bağlı meslek odalarının meslektaşları 
üzerindeki denetimini tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenleme yapıldı. Yol açacağı olumsuzlukları 
gözetmeden ve ancak mühendislik eğitimiyle ile hak edilebilecek olan mühendislik unvanı için 80 bin civarında 
mühendislik eğitimi almamış olan teknik öğretmene sınav açan AKP, tabii ki mesleki denetimi mühendislerin 
örgütlü olduğu meslek odalarının yapmasını istemeyecektir. Bu anlamıyla da bu düzenleme bizleri 
şaşırtmamıştır. 

AKP tıpkı yakın bir zamanda yaptığı gibi bu sefer de bir gece yarısı operasyonuyla TMMOB`yi, TMMOB`nin 
üyelerini ve halkın iradesini kendi torbasına sığdırma çabasına girişti. Bu yolla AKP, bir yasa ile yağmaya ve 
talana karşı olan TMMOB`yi anayasaya rağmen etkisizleştirmeye, mühendis ve mimarların emeğini 
değersizleştirmeye ve kendi talanını merkezileştirerek meşruiyetini ve gücünü sağlamlaştırma gayretine girdi. 

Oysaki bizler, AKP`nin bu yasa yapma tarzını çok iyi biliyoruz. Bu, sürekli olarak kendisini dayatan "Ben yaptım 
oldu", "en iyisini ben bilirim" anlayışının bir sonucudur. Bu zihniyete karşı dün de mücadele ettik, bugün de 
mücadele etmeye devam edeceğiz. 

Biliyoruz ki; siz kendi dünyanızda ürettiğiniz rant odaklı politikalarınızı hayata geçirme hevesinde bizleri 
kendinize büyük bir engel, ayağınıza takılan bir taş olarak görüyorsunuz. Ve bu yüzden de bizleri yasama 
gücünüzle etkisizleştirmeye çalışıyorsunuz. Fakat göremediğiniz ve bilmediğiniz, TMMOB gücünü sizin 
yasalarınızdan değil, bilimi ve tekniği halkının hizmetine sunmasından, insandan, doğadan, sudan ve yaşama 
dair her varlıktan ve onlarla bir bütün olarak içerisinde yürüttüğü mücadelesinden almaktadır. 

Ve buradan bir kez daha dile getirmek istiyoruz: Ülkeyi "dikensiz gül bahçesi" haline getirmeye çalışanlara karşı 
bilimi ve tekniği AKP`nin karanlığını aydınlatmak üzere kullanma çabamızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 

Dün de haksızlıkların, talanın, yağmanın, rant projelerinin karşısında halkın yanındaydık, bugünde Gezi 
Parkı`nda, Güvenpark`ta olmaya devam edeceğiz. Haklılığımızı ve gücümüzü sadece yasa ile sınırlı görenlere 
karşı, gerçek adalet yerini bulana kadar meslektaşlarımızla, halkla sokaklarda kamu yararını savunmaya devam 
edeceğiz. 

Gücünü örgütlülüğünden alan bir TMMOB`yi AKP`nin torba yasaları yıldıramaz. 

Gelecek bizim için umuttur ve AKP`nin karanlığına karşı mücadele daha yeni başlıyor. 

Son olarak bugün aldığımız üzücü bir haberi de sizlere iletmek istiyorum. Eskişehir`de önce dövülen ardından da 
gittiği hastanelerde tedavi edilmeyen Ali İsmail Korkmaz yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz. Bu son ölümle, Haziran direnişinde polis şiddeti sonucunda 5 
arkadaşımızı kaybetmiş olduk. Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş, Ethem Sarısülük ve Medeni Yıldırım`ın 
ölümüne sebep olan sorumlular hala cezalandırılmadı ve aramızda dolaşıyorlar. Emir veren ve emir alan tüm 
sorumluların adalet önünde hesap vermesi en büyük temennimiz ve bunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı 
kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz. 

TMMOB ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU 



 10 Temmuz 2013 Meclis Genel Kurulu‘nda görüşmeleri devam eden Torba Yasaya bir gece 
yarısı operasyonu ile eklenerek TMMOB‘nin ve odalarının asli görevi olan mesleki denetimi 
ortadan kaldırmaya yönelik yasa değişikliğine ilişkin Birlik Başkanımız Mehmet Soğancı bir 
açıklama gerçekleştirdi... 

TORBACI AKP TMMOB‘DEN VE MESLEĞİMİZDEN ELİNİ ÇEK 

Taksim Gezi Parkı direnişinin iktidar üzerinde yarattığı sarsıntının faturasını TMMOB‘ye çıkartmak isteyen AKP, 
bir taraftan Odalarımızın İstanbul şubelerinin yöneticilerini gözaltına almakta diğer yandan da Meclis Genel 
Kurulu‘nda görüşmeleri devam eden Torba Yasaya bir gece yarısı operasyonu ile eklediği bir madde ile 
TMMOB‘nin ve odalarının asli görevi olan mesleki denetimi ortadan kaldırmaktadır. 

Meclis içtüzüğüne aykırı olarak önergenin tamamı okunmadan Genel Kurul‘da kabul edilen 3194 Sayılı İmar 
Kanunu‘nun 8. maddesine eklenen bir bentle "Harita, plan, etüt ve projeler; ilgili idare kanunlarında açıkça 
belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi 
tutulamaz, tutulması istenemez. Vize veya onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler ve bunlara ait 
kuruluşların büro tescilleri iptal edilemez veya yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü 
ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemez" düzenlemesi yapılarak, TMMOB‘ye bağlı meslek 
odalarının meslektaşları üzerindeki denetimi tamamen kaldırılmaktadır. 

Kentlerin üzerindeki kirli emellerine, rant oyunlarına engel olarak gördüğü TMMOB‘yi bertaraf ederek kendine 
"dikensiz bir gül bahçesi" yaratmak isteyen AKP İktidarı, dün gece yarısı yaptığı operasyonla; 

-Ülke kaynaklarının talanına karşı çıkan TMMOB‘yi ve bağlı odalarını işlevsizleştirmektedir, 

-Kamu kaynaklarının talanını merkezileştirmektedir, 

-Yerinden yönetim kuruşları olan belediyeler ve meslek odalarının Anayasa‘ya rağmen hak, yetki ve görevlerini 
ellerinden almaktadır, 

- Mimari projeleri Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamından ve eser olmaktan çıkarmaktadır. 

Bir kere daha söylüyoruz; 

TMMOB yüreğindeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci 
içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için, her 
çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıdır. 

TMMOB asla "Padişahım çok yaşa" diyenlerle saf tutmayacaktır, "Kral çıplak" demeyi ısrarla sürdürecektir. 

Mehmet Soğancı 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

12 Temmuz 2013 Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Kadın Komisyonu basın açıklaması 
yaparak, aralarında EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Beyza Metin’in de 
bulunduğu Taksim Dayanışması üyelerinin gözaltına alınmasını kınadı. Açıklamada, Taksim 
Dayanışması üyelerinin özgürlüklerinin gasp edildiği vurgulandı.  

TAKSİM DAYANIŞMASI ÜYELERİNE YÖNELİK HAKSIZ YARGILAMA SÜRECİNİ KINIYORUZ! 

Gezi Parkı`nda filizlenen ve kadınların verdiği can suyuyla büyüyüp koca bir çınara dönüşen halk direnişi boyunca 
yaşadığımız hukuksuzluklar, Taksim Dayanışması üyelerinin gözaltına alınmasıyla katlanarak artmıştır. 



Arkadaşlarımız hakkında haksız yere soruşturma açılmış,hukuka aykırı şekilde sorgulama ve ev aramaları 
yapılmıştır. Özellikle art niyetli davranılmış, gözaltı süreleri kasıtlı olarak uzatılmıştır. 

Arkadaşlarımızın mahkeme kararıyla "serbest bırakılması" mutluluk vericidir. Ancak bizler bunu bir "bırakılma" 
kararı olarak görmüyoruz. Zaten özgür olması gereken arkadaşlarımıza en doğal haklarını iade etmek, yargı 
açısından bir başarı olarak değerlendirilmemelidir. 

Demokratik haklarını kullanarak toplumsal muhalefetin bir parçası olan pek çok arkadaşımız gibi, Taksim 
Dayanışması üyelerinin de özgürlükleri gasp edilmiştir. Aralarında odamızın ilk kadın şube başkanlarından biri 
olan Beyza Metin arkadaşımızın da bulunduğu Taksim Dayanışması üyelerini gözaltına almak, gözaltında kötü 
muameleye ve art niyetli tehditlere maruz bırakmak, ancak ve ancak tek bir amaca hizmet etmektedir: Devlet 
düşünen, düşüncelerini ifade eden, muhalefet eden halkı sindirmeye çalışmaktadır. 

Sanılmasın ki, demokratik haklarımızı kullanmaktan feragat edeceğiz! 

Sanılmasın ki, halen haksız yere içeride tutulan arkadaşlarımızı yalnız bırakacağız! 

Sanılmasın ki, Gezi Direnişi boyunca kaybettiğimiz Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, 
Medeni Yıldırım‘ı ve Ali İsmail Korkmaz`ı unutacağız! 

Devlet şunu bilmelidir ki, meclisteki gece yarısı operasyonlarıyla ya da hukuksuz gözaltılarla odamızın ve 
birliğimizin hiç bir üyesi sindirilemez. TMMOB çatısı altında, biz EMO Merkez Kadın Komisyonu üyeleri olarak, 
haklı davamızı sürdüreceğimizi basına ve kamuoyuna duyuruyoruz. 

GEZİ TUTSAKLARI ONURUMUZDUR! 
EMO KADIN KOMİSYONU 
12 Temmuz 2013 

11 Temmuz 2013 İktidarın gece yarısı operasyonu ile TMMOB’yi işlevsizleştirmeye yönelik 
yasa tasarını protesto eden EMO Yönetim Kurulu yaptığı basına açıklamasında “Gece yarısı 
operasyonuyla Odalarımıza yapılmak istenen darbe hukuksuzdur. Meslek örgütü olarak 
Anayasa, kuruluş yasası olan 6235 sayılı TMMOB Yasası ve yine Anayasa’nın 124. 
Maddesinden aldığımız yetkiyle yürürlüğe koymuş olduğumuz yönetmeliklerimizi yok saymak 
hiç kimsenin haddine olmadığı gibi buna kimsenin gücü de yetmeyecektir. ”denildi. 

GECEYARISI DARBESİ MÜHENDİSLERİ ENGELLEYEMEYECEK! 

TBMM`de 9 Temmuz 2013`te gece yarısı önergeyle görüşülmekte olan Torba Yasa içerisine Meslek Odalarımızı, 
mesleğimizi ve meslektaşlarımızı ilgilendiren kimi hükümler eklenmiştir. AKP iktidarının demokrasi karşıtı 
uygulamalarının yeni bir örneği olan bu yasa hükmüyle, Odalarımızın mesleki denetim yapma yetkileri ortadan 
kaldırılmak istenilmekte, serbest müşavir mühendislik ve büro tescil belgesi vermesine yönelik mevzuatı yok 
sayılmaktadır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`ndan yapılan açıklamada ve yasa önerisinin görüşülmesi sırasında iktidar 
milletvekilleri tarafından yapılan konuşmalarda, mesleki denetim uygulamasının mimar ve mühendisler 
tarafından istenmediği, çok sayıda şikayete neden olunduğu ve haksız olarak alınan denetim bedelinin ortadan 
kaldırıldığı iddia edilmektedir. Çeşitli nedenlerle mesleki denetim uygulamasına karşı olan meslektaşlarımızın 
bulunması, demokratik bir ortamda son derece olağan bir durumdur. Ancak serbest çalışan meslektaşlarımızın 
mesleki faaliyetlerinin bir güvencesi olan ve kamusal denetim sağlanan mesleki denetim uygulamasının 
meslektaşlarımızın onay ile yürütülmektedir.  Bu yönde Odamıza ulaşan ve halen ulaşmaya devam eden yüzlerce 



imzalı başvuru metni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na gönderilmiş olmasına rağmen, meslektaşlarımızın iradesi 
yok sayılmıştır. 

Suskun Kalmayacağız  

Diğer yandan meslek örgütlerimiz kendi üyelerinden elde ettiği gelirler dışında hiçbir kaynaktan yardım 
almamaktadır ve hiçbir zaman kamu kaynağı da kullanmamıştır. Odalarımızın bütün iktidarlardan bağımsız 
olarak sözünü söylemesi ve tavrını ortaya koyabilmesi adına titizlikle uyulan yardım almama ilkesi, bundan 
sonra da Odalarımızın temel duruşu olacaktır. Odalarımız bağımsızlığını yitirmeyecek, meslektaşlarımızla, 
onların tek birleşik örgütü arasına hiçbir güç de giremeyecektir. 

Odalarımızın her kademesindeki yöneticilerinin herhangi bir ücret almaksızın gönüllü olarak bu görevlerini 
yürüttükleri de herkes tarafından bilinmektedir. Bu gerçeğe rağmen, TBMM çatısı altında "vekil" olarak bulunan 
bazı kimselerin TMMOB`yi bir gelir kapısı gibi göstermesi karşısında suskun kalmayacağız. 

Denetim Faaliyetleri Engellenmez 

Gece yarısı operasyonuyla Odalarımıza yapılmak istenen darbe hukuksuzdur. Meslek örgütü olarak Anayasa, 
kuruluş yasası olan 6235 sayılı TMMOB Yasası ve yine Anayasa`nın 124. Maddesinden aldığımız yetkiyle 
yürürlüğe koymuş olduğumuz yönetmeliklerimizi yok saymak hiç kimsenin haddine olmadığı gibi buna kimsenin 
gücü de yetmeyecektir. 

Odalarımızın mevzuatı ve uygulamaları halen yürürlüktedir. İmar Yasası`na eklenen bir paragraflık madde de 
mesleki denetim uygulamamız başta olmak üzere hiçbir faaliyetimizi engellemeyecektir. Gece yarısı TMMOB ve 
Odalarımıza karşı yapılan operasyonun asıl anlamı, demokratik topluma yapılan bir saldırı niteliği taşımasıdır.  
Uzunca bir süredir meslek odalarımızın ve diğer tüm demokratik kitle örgütleri yok sayılmaktadırlar. Varlığımızı 
doğrudan ilgilendiren bir konuda gece yarısı getirilen bir önergeyi hırsla, hınçla, kinle yasalaştırmak, AKP 
İktidarının demokrasiyi rafa kaldırdığının göstergesidir. Artık bundan sonra bu siyasal iktidardan demokratik 
adımlar beklemenin, mesleğimiz, meslektaşlarımız ve kamu yararına düzenleme yapacağı sanısına kapılmanın 
yeri yoktur. 

Odalarımızın, demokratik bir şekilde meslektaşlarımızın kararıyla yürürlüğe koymuş olduğu uygulamaları "25 
Oda yöneticisinin işi" olarak gösterme telaşına düşen iktidar sahiplerine, meslektaşlarımızın gerçek duruşunu 
göstermek de kaçınılmaz olmuştur. Önümüzdeki süreçte tüm meslektaşlarımız, bizlerle birlikte aynı sorunları 
yaşayan diğer meslek örgütleri ile demokratik kitle örgütleri ve duyarlı toplum kesimleriyle hukuki ve demokratik 
mücadelemizi beraberce vereceğiz. 

Odalarımızın mevzuatına, kararlarına, uygulamalarına, sözüne karşı iktidar tarafından yürütülen yok etme 
çabasını boşa çıkartacağız. 

AKP iktidarı TBMM`yi adeta bir parti komisyonu gibi çalıştırmakta, düzenlemelere muhalefet partilerinin etki 
etmemesi için her türlü önlemi almaktadır. AKP milletvekilleri işaret ile oy veren görevlilere dönüştürülmüştür.  
Var olan hali ile TBMM`ye olan toplumsal güven yok olmuş, vekil imzaları bile tamamlanmadan verilen 
önergeler torbanın içine katılarak, mühendisleri yıllar içinde geliştirdiği mevzuat yok sayılmaya çalışılmıştır.  
Madem bizleri yok saydılar, biz de kendimizi, üyelerimizin gücü, bilimin ve tekniğin gücü ile sokakta-
mahkemede-şantiyede-çalışma alanlarında var etmeye devam edeceğiz. Bu daha başlangıç, mücadeleye 
devam! 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU 
11 Temmuz 2013 



11 Temmuz 2013 Aralarında Elektrik Mühendisleri Odası’nın da bulunduğu TMMOB’a bağlı 
odalar bugün ortak bir açıklama yaparak, TMMOB`nin yetkilerini kısıtlamayı hedefleyen yasa 
değişikliğine tepki gösterdi.  

İKTİDAR TMMOB‘Yİ GERİLETEMEYECEK, MÜCADELESİNİ ASLA DURDURAMAYACAKTIR 

MESLEĞİMİZE, ÖRGÜTÜMÜZE, ÜLKEMİZİN KAMUSAL ZENGİNLİKLERİNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ 

AKP iktidarı, önceki gece yine bir "torba yasa" içinde, TMMOB ve bağlı Odalarını hukuk dışı bir şekilde 
sınırlamaya yönelik bir yasa değişikliği yapmıştır. Aynı iktidar üç yıl önce yine bir gece yarısı operasyonuyla, 
yabancı mühendisleri ülkemiz mühendislerinden ayrıcalıklı kılacak bir yasa değişikliği yapmış, daha sonra, iki yıl 
önce Kanun Hükmünde Kararnamelerle TMMOB‘yi otoriter bir tarzda vesayet altına alma yönünde adımlar 
atmış, bütün ülkeyi rant eksenli bir şekilde imara açma politikaları doğrultusunda yeni yasa ve yönetmelik 
değişiklikleri yapmıştır. TMMOB Yasasının bütününü değiştirme girişimi ise TMMOB ve Odalarımızın yürüttüğü 
kampanya üzerine bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ertelenmek zorunda kalınmış, daha doğrusu 
Anayasa değişiklikleri dönemine ertelenmiş gibi gösterilmiştir. Fakat Taksim‘de yapılmak istenen, bilime, 
tekniğe, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığına aykırı düzenlemeler karşısında yargıya başvuran ve haklılığı 
yargı tarafından teyit edilen Odalarımız ve TMMOB‘ye iktidarın duyduğu rant eksenli kin, önceki gece yapılan 
ani değişikliklerle ve TMMOB‘ye bağlı Odalarımızın İstanbul Şube yöneticilerinin gözaltına alınmalarıyla 
yansımıştır. İktidarın yaptığı bütün mevzuat değişiklikleri, birazdan değineceğimiz üzere Anayasa‘nın kamu 
kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek odalarıyla ilgili gayet sarih olan hükümlerine aykırıdır, hukuk dışıdır ve 
tarihsel meşruiyeti yoktur. Yapılan değişiklikle Odaların yeni talanları önleme gücü hukuken olanaksız hale 
gelmektedir 

Önceki gece yapılan değişiklikler, özet olarak;  

Ülke kaynaklarının talanına karşı çıkan meslek odalarını işlevsizleştirme, 

Odaların üyeleriyle ilişkisini zayıflatmak ve giderek ortadan kaldırmak, 

Odaların gelirlerine el koymak,   

Kamusal-toplumsal kaynak ve varlıkların talanını iktidarın elinde merkezileştirerek piyasaya açmak, 
metalaştırmak, 

Kentsel dönüşüm, kentsel rant programlarının önündeki bilimsel, teknik mesleki denetimi ve toplumcu engelleri 
ortadan kaldırmak, 

Özerk yerinden yönetim kuruşları olan Belediyeler ve Meslek Odalarının Anayasal hak, yetki ve görevlerini 
ellerinden almak, 

Mimarların Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamındaki mimari projelerini eser olmaktan çıkarmak, telif 
haklarına el koymak ve sonuçta teslim alamadığı TMMOB‘yi etkisizleştirmek istemektedir. 

Oysa 1954 yılında 6235 Sayılı Yasa ile kurulan ve 24 Odanın üst birliği olan TMMOB, kökleri 1900‘lü yılların 
başına dayanan bir örgütlenme ve mücadele geleneğinin ürünüdür. TMMOB ve bağlı Odaları, bir yandan 
meslek-meslektaş haklarını koruyup geliştirirken, diğer yandan bilimsel-teknik mesleki bilgi birikimini ve örgütsel 
gücünü kamu ve toplum yararına sunmak için faaliyet yürütür, yasal dayanağını Anayasa‘nın 123, 124, 135. 
maddelerinden alan kamu kurumu niteliğinde, kamu tüzel kişiliğine sahip meslek kuruluşlarıdır ve yerinden 
yönetim esasına dayanırlar. 

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri; çevre ve kentleşme politikalarının dinamik güçlerinin başında 
yer alırlar. Ciddi bilim-teknik politikaları, olağan koşullar ve toplumsal bir kalkınma perspektifi içinde 



mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının yeri, konumu v.b. böyledir. Ancak Türkiye‘nin kalkınma dönemlerinde 
belirli bir yeri olan meslek disiplinlerimiz bugün bilimsel gereklerden hızla uzaklaşan bir tarzda ve çok yönlü 
olarak etkisizleştirilmeye çalışılmakta, mesleki deformasyon, işsizlik ve yoksullukla yüz yüze getirilmektedir. 

Meslek disiplinlerimiz neoliberal dönemin doruğa ulaşan ekonomi politikalarına bağlı olarak siyasi iktidarlar 
tarafından ikinci plana itilmiş, bazı alanlardaki yetkiler uluslararası sermaye kuruluşlarına devredilmiş, bazı 
alanlar neredeyse ortadan kaldırılmış; mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin ana sektörleri 
kamusal fayda anlayışından çıkarılıp serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin arpalıkları haline 
getirilmiştir. 

Kentler rantlara göre şekillendirilmekte, plansızlık egemen kılınmaktadır. Çalışma yaşamı, mühendislik 
bilimlerinin uygulanması gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin dışında tutulmaktadır. İnsanca barınma 
hakkının ve deprem gerçeğinin gerektirdiği, yapı denetimi, enerji, tarım, orman, su kaynakları ve kentlerin 
yönetimi gibi alanlarda mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının mesleki denetim, periyodik kontrol, ölçüm v.b. 
bilimsel-teknik kriterleri devre dışı bırakılmaktadır. 

Son yıllarda yapılan mevzuat değişiklikleri ile meslek disiplinlerimizin uygulama alanları adım adım 
daraltılmıştır. Kanun Hükmünde Kararnameler bu saldırılara yeni halkalar eklenmiş; kamu yönetiminin 
tekelci/otoriter nitelikte yeniden düzenlenmesinin yanı sıra, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı ve TMMOB 
mevzuatı, Anayasa ve yasalara açıkça aykırılık oluşturacak bir şekilde iktidar bürokrasisi tarafından düzenlenir 
hale gelmiştir. 

Bu düzenlemeler, Anayasa ve İdare Hukuku çerçevesinde merkezi idare ile özerk yerinden yönetim kuruluşları 
arasında olması gereken "vesayet" denetimini aşan, tekelci, otoriter bir yönetim anlayışının ürünü olarak bazı 
özerk kamu tüzelkişiliklerinin özerkliğini ortadan kaldırmakta, bazılarını da doğrudan bakanlık bünyesine 
almaktadır. Ana amaç, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı meslek örgütlerinin yürüttüğü kamusal hizmetleri, 
kamu otoritesi yoluyla serbestleştirip, piyasaya sunmak ve rant alanlarına dönüştürmektir. 

Yürütme erkinin tahakkümünü her alana yayanlar, meslek ve kitle örgütlerinin "apolitik" ve bilim-teknik dışı 
olmasını, bu örgütlenmelerin siyasal iktidarın güdümünde çalışmalar yürütmesini, kamu yararını, halk sağlığını 
ve can güvenliğini gözetmemesini, her şeyin sermaye birikim süreçlerine tabi olmasını istemektedirler. Ancak bu 
kapsamlı ve bilime, insana, ülke, kamu, halk çıkarlarına düşman olan bu politikalara karşı direnmek, bilinmeli ki 
bizler için bir onurdur. 

Bugünkü TMMOB‘yi bizlere miras bırakan, 1974-1980 dönemi TMMOB‘sinin Başkanı sevgili Teoman Öztürk‘ün 
19. ölüm yıldönümünde özel olarak belirtmek isteriz ki, hiçbir güç TMMOB ve bağlı Odalarını halkçı, toplumcu, 
kamucu değerlerinden uzaklaştıramayacaktır. 

İktidar TMMOB‘yi geriletemeyecek, mücadelesini asla durduramayacaktır. 

Mesleğimize, örgütümüze, ülkemizin kamusal zenginliklerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. 

Yaşasın Taksim Gezi Parkı Direnişimiz! 
Yaşasın TMMOB! 

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 



İç Mimarlar Odası 
İnşaat Mühendisleri Odası 
Jeofizik Mühendisleri Odası 
Jeoloji Mühendisleri Odası 
Kimya Mühendisleri Odası 
Maden Mühendisleri Odası 
Makina Mühendisleri Odası 
Metalurji Mühendisleri Odası 
Meteoroloji Mühendisleri Odası 
Mimarlar Odası 
Petrol Mühendisleri Odası 
Peyzaj Mimarları Odası 
Şehir Plancıları Odası 
Tekstil Mühendisleri Odası 
Ziraat Mühendisleri Odası 
11.07.2013 

26 Temmuz 2013 TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Yunus Emre Kavşağı`nda teleferik 
istasyonu inşaatı nedeniyle sökülen ağaçlarla ilgili basın açıklaması yaptı. 

AĞACA DÜŞMAN, HALKA DÜŞMAN, VAR OLAN SADECE YALAN VE TALAN… 

23 Temmuz`da Ankara, Yenimahalle, Yunus Emre Kavşağı`nda tüm ağaçlar yine bir gece yarısı operasyonuyla 
yerlerinden söküldü!... Bu gece yarısı operasyonunun gerekçesi; Ağacını ve yaşam alanını koruyan halkına 
düşman, iktidarın ve iktidarın uzantısı Ankara Büyükşehir Belediyesinin iddialarına göre; Ankara`nın ulaşım 
problemine çözüm olacak teleferik projesinin bir parçası olan istasyonun yapımı. 

TMMOB`ye bağlı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları olarak, Ankara`nın kötü yönetilmesi sonucu oluşan kent 
içi ulaşım problemlerinin, kentin bütününü gözeten bakış açısı olmaksızın, Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih 
Gökçek`in çok sevdiği, akşamdan sabaha aklına geliveren projeler yoluyla çözülemeyeceğini, bilimin ve aklın 
gereklerine uygun önerilerle her platformda dile getirdik.  Savunduğumuz değerlerin başında gelen kamu yararı 
ilkesine aykırı, sorunları çözmek yerine, yeni sorunlar yaratan projelere karşı, yürüttüğümüz hukuki mücadeleyi, 
dava konusu işlemlerin yürütmesinin durdurulmaması nedeniyle oluşan geri dönüşü zor durumlara rağmen 
kazandık, kazanmaya devam ediyoruz. 

Yenimahalle Halkı`nın, Gezi Parkı direnişinin verdiği güç ve bilinçle de beslenen, ağaç katliamına karşı haklı 
tepkisine katlanamayan zihniyet, kent içi ulaşım argümanı olmaktan yoksun, "Teleferik Projesi`ni" 
gerçekleştirmek için savaş pozisyonu almıştır. Milyon dolarlık sahte projelerini "oldubitti" ye getirmek amacıyla, 
Polis TOMA`larının korumasında, gece yarısı operasyonuyla ağaç katliamı gerçekleştirilmiştir. Uygulanacak 
projede kamu yararı olmadığını söyleyen, Anayasa ile göevli Meslek Odalarına rağmen, yerel seçim öncesi 
yandaşlara peşkeş çekilecek bir ihalenin hayata geçirilmesi için, yerel ve genel idare, kolluk kuvvetlerini de 
yanına alarak elbirliğiyle  çalışmıştır. 

Bilindiği gibi; Ankara`nın gelişimini yönlendiren 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı içerisinde, "Tüm ulaşım 
türleri ve ulaşıma dair sorunların kent bütünü planlaması ile eşgüdümlü olarak irdeleneceği ulaşım ana planının 
ivedilikle yapılmasını sağlamak" açık hükmüne karşın,   Büyükşehir Belediyesi`nce bugüne kadar bu konuda 
ciddiye alınacak hiçbir çalışma yapılmamıştır. Parçacı, günlük nitelikli, bilimsel altlık ve gerekçelerden yoksun 
projelerle ulaşım problemine yönelik müdahaleler, ulaşım problemini çözmek bir yana, kent içi ulaşımını 
çözümsüzlük noktasına getirmiştir. Yıllardır yönetimde olmasına karşın, üç metro hattı inşaatının herhangi 
birisinin dahi inşaatını tamamlayamayan, olmayan metro inşaatı için kullanılan yurt dışı kredilerinin hesabını 
veremeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, metro yapımı konusundaki sorumluluğunu Bakanlığa devredince, 



geçmişte kent merkezinde katlı kavşaklarda yaptığı gibi, şimdi de teleferik projesiyle Ankara`yı yeni bir ulaşım 
çıkmazına ve yeni bir borç batağına sürüklemektedir. 

Mahkeme kararlarına da altlık teşkil eden, İmar Kanunu`nda üst ölçekli planlarla alt ölçekli plan ve projelerin 
uyumu birincil gereklilik olarak ortaya konmuşken, Ankara Büyükşehir Belediyesi`nce başlatılan "teleferik 
projeleri" üst ölçekli plan kararlarında yer almamasına rağmen hukuksuz bir şekilde uygulanmaktadır. Ayrıca 
taşıma kapasitesi incelendiğinde basit ve ucuz bir kent içi ulaşım aracı ile karşılanabilecek düzeydeki teleferik 
hatlarının yolcu taşıma kapasitesizliği yanında, yoğun konut alanlarının üzerinden geçişi sırasında ortaya 
çıkacak güvenlik, gürültü, araç ve yaya trafiği içinde yaratılan yeni ulaşım kaosu vb. bir çok sakınca ile birlikte, 
bu hatların inşası için ödenecek yüksek maliyetlerin varlığı, hiç bir somut çözüme hizmet etmeyecek, bilimsel 
dayanaktan yoksun bu projenin kamu yararına aykırılığını açıkça ortaya koymaktadır. 

Oldu bittilerle Ankara halkına dayatılmaya çalışılan, yüksek ihale bedelleri nedeniyle yapanın ihya edilmesi 
dışında yarar içermeyen, Ankara`nın zaten son derece yetersiz kamusal ve yeşil alanlarının gaspı, kamu 
yararının, planlama ilkeleri ile bilimin gereklerinin açık ihlali anlamındaki bu projeye karşı, örgütümüzün 
bileşenleri olan, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak 
yürütmenin durdurulmasını da talep eden dava dilekçesi, Ankara İdare Mahkemesi`ne sunulmuş ve dava halen 
devam etmektedir. Kısa süre önce bilirkişi keşfi gerçekleştirilen dava için mahkeme, Bilirkişi Raporu sonrasında 
yürütmeyi durdurma talebinin değerlendirileceğini Davacı Odalarımıza bildirmiştir. Tüm itirazlara karşın projeyi 
biran önce hayata geçirmeye çalışan belediyenin ilk hamlesi olan ağaç katliamı,  25 Temmuz Perşembe günü 
ilgili Odalarımızca mahkemeye taşınarak, küçük bir umut da olsa durdurulmaya çalışılmıştır. 

23 Temmuzdan bu yana, Yunus Emre Kavşağı`nda emniyet kuvvetleri tarafından ağacını, yeşilini korumaya 
çalışan mahalle sakinlerine orantısız güç kullanılmaktadır. Biber gazı ve kimyasal destekli tazyikli su sıkarak 
müdahalelerde bulunan polis, şiddet kullanarak Yenimahalle Halkı`nın yağmaya karşı yükselen sesini bastırmaya 
çalışmaktadır. 

Bilime, tekniğe aykırılığın yanı sıra, halkın talepleri ve hukukun gerekleri hiçe sayılarak dava süreci devam 
ederken, İktidarın uzantısı Ankara Büyükşehir Belediyesi`nce yürütülen, Yenimahalle halkı tarafından on yıllardır 
kullanılan ve aidiyet duygusu kurdukları Yunus Emre Kavşağındaki ağaçları yok eden teleferik projesi ve kentteki 
diğer yağma projeleri biran önce durdurulmalıdır. 

Kamuoyuna duyuruyoruz ki! 

Yurdun her köşesinde, Kamu yararına ve halkın demokratik taleplerine aykırı, yandaşlarına rant sağlama amaçlı 
bu uygulamalar, kamusal malların ve değerlerin tümüne düşman bir zihniyetin ürünüdür ve bu tür her 
uygulaması karşısında İktidar ve uzantıları, halkın yükselen sesini ve örgütlülüğünden aldığı güçle TMMOB ve 
bağlı odalarını karşısında bulacaktır. 

Saygılarımızla 

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 

 

 

 


