
Bașbakan Recep Tayyip Er-
doğan’ın Kızılcahamam’da 
düzenlenen AKP İstișare ve 

Değerlendirme Toplantısı’nda meslek 
odalarına yönelik suçlamalarına Elekt-
rik Mühendisleri Odası (EMO) Yöne-
tim Kurulu yazılı bir basın açıklaması 
yaparak tepki gösterdi. Açıklamada, 
“Erdoğan, bu ülkede yıllarca eğitim 
görerek yetișen mühendis, mimar 
ve șehir plancılarını suçlarken, hukuk 
devletini de hiçe saydığını bir kez daha 
göstermiștir” denildi.

Yerel seçimler öncesinde Bașbakan 
Recep Tayyip Erdoğan partisinin 
Kızılcahamam toplantısında, AKP’li 
belediyelerin icraat yapamamasının 
nedeni olarak “meslek odalarını ve 
açılan davaları” göstermesi TMMOB 
ve bağlı odaların tepkisine yol açtı. 
EMO 41. Dönem Yönetim Kurulu 
tarafından 2 Aralık 2008 
tarihinde yapılan yazılı basın 
açıklamasında, Bașbakan’ın 
toplumun çeșitli kesimleriyle 
girdiği çatıșmaların içine bir 
yenisini daha eklediği belirtil-
di. “Erdoğan, bu ülkede yıl-
larca eğitim görerek yetișen 
mühendis, mimar ve șehir 
plancılarını suçlarken, hukuk 
devletini de hiçe saydığını bir 
kez daha göstermiștir” deni-
len açıklamada, EMO’nun 
tepkisi șöyle dile getirildi: 

“Öncelikle AKP Hükü-
meti’nin 6 yıllık iktidarı 
boyunca yürüttüğü icra-
atı masaya yatırmasını, 
bunların ne kadarının 
kamu çıkarına olduğunun 
hesabını vermesi gerekir. 
Meslek odalarını halka 
uzak olmakla suçlayan 
AKP iktidarı, ne yazık ki 

AKP, baskı ortamını kișilerden kurumlara doğru genișletiyor...AKP, baskı ortamını kișilerden kurumlara doğru genișletiyor...
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odaları olarak bu tür uygulamalara 
karșı hukuki zeminde mücadeleler 
sürdürülmektedir ve sürdürüle-
cektir. Yargı kararlarıyla hukuksuz 
olduğu belgelenen uygulamaları 
karșısında AKP Hükümeti, dolam-
baçlı yollara bașvurmakta, yargı 
kararlarını dahi yok sayarak hukuk 
dıșı uygulamalarına Meclis’teki 
aritmetik çoğunluğuyla kılıflar 
hazırlamaktadır. Kamu yararı kap-
samında yapılan itirazlara baskıcı 
bir yaklașımla yanıt verilmekte, gö-
revini yapmaya çalıșan kișiler çeșitli 
sindirme politikalarıyla yıldırılmaya 
çalıșılmaktadır. Bașbakan’ın talihsiz 
açıklamaları, bu baskı ortamının 
kișiler üzerinden kurumlara doğru 
genișletildiğini belgelemektedir. 
‘Kendine demokrasi, kendine 
hukuk’ zihniyeti, bu açıklamaların 

’ya dayanarak kurul-

ndan bașka bir 

yüzde 47’lik oyla iktidara gelen hü-
kümetlerin de halkın yararına icraat 
yapmadığının kanıtını olușturmuș-
tur. Meslek odalarının ‘șöyle șöyle 
yapsanız çok güzel olacak’ demesi 
gerektiğini söyleyen Bașbakan’ın 
bugüne kadar meslek odalarının 
sempozyum, çalıștay, kongre gibi 
bilimsel etkinliklerinden, hazırla-
dıkları raporlardan bihaber olduğu 
görülmektedir. Bașbakan’a odaları 
ideolojik yaklașımla suçlamak yeri-
ne, kendi ideolojik önyargılarından 
arınarak meslek odalarının çalıșma-
larını titizlikle incelemesini tavsiye 
ederiz. 
AKP Hükümeti, kamu yararına, 
yasalara, Anayasa’ya aykırı olma-
sına rağmen rant temelli yaklașım 
içerisinde kendine yakın kesim-
leri memnun etmek üzere icraat 
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