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ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM

ŞUBE BAŞKANLARI ve ODA KURULLARI 
ORTAK TOPLANTISI NOTLARI

Elektrik Mühendisleri Odası 43. Dönem Şube Başkanları ve Oda Kurulları Ortak Toplantısı, 
Gezi Parkı süreci ve İmar Kanunu’nun 8. Maddesi’nde yapılan gece yarısı değişikliği nedeniyle 
acil olarak 13 Temmuz 2013 tarihinde Ankara’da aşağıdaki gündemle toplanmıştır:

Gündem: 
1. Gezi Parkı Süreci
2. İmar Kanununda Yapılan Değişiklik
3. Mesleki Denetimin Geleceği
4. Üye İlişkileri ve Örgütlenme

Toplantı
Toplantıya tüm kurullardan ve şubelerden katılım sağlanmıştır. Yapılan görüşmeler netice-
sinde aşağıdaki konularda ortaklaşıldığı görülmüştür.
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 kullanı-
labilmesine olanak bırakmamıştır. Tüm bu girişimlerine rağmen, başta İstanbul’da olmak 
üzere halkımız ülke genelindeki meydanlardan uyarılarını sürdürmektedir.
İktidarın sıkıyönetim ilan ederek yürüttüğü Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’na yönelik 
hukuksuz girişimler, sokakta sürek avı düzenlenmesi boyutlarına kadar ulaşmıştır. Arala-
rında Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Beyza 
Metin’in de bulunduğu Taksim Dayanışması temsilcileri gözaltına alınmışlardır.
Siyasi iktidarın, mahkeme kararlarına ve halkının tepkilerine rağmen Taksim Meydanı’nda 
sıkıyönetim uygulamaları ile aklına esen her düzenlemeyi hayata geçiremeyeceği şimdiye 
kadar anlamış olması gerekirdi. Şiddetin 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 devrala-
rak, mücadele bayrağını yükseltecektir. Ülkenin en saygın meslek örgütlerinin yöneticilerinin 
bile gaza ve şiddete maruz kalmadan ifade özgürlüğünü kullanamamasını kınıyoruz.
Demokratik taleplerin yurt çapında yükseldiği bir dönemde tüm gözler Gezi Parkı özelinde 
ülkemizdeki demokrasinin varlığına odaklanmışken; böyle bir ortamda kamu yararını yok 
sayan uygulamalarda gözlerden kaçırılarak hayata geçirilmeye çalışılıyor. 
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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.
3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi’ne 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 tescil-
leri iptal edilemez veya yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü 
ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemez” düzenlemesi getirilmiştir.
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 İktida-
rı’nın demokrasiyi rafa kaldırdığının göstergesidir. Artık bundan sonra bu siyasal iktidardan 
demokratik adımlar beklemenin, mesleğimiz, meslektaşlarımız ve kamu yararına düzenleme 
yapacağı sanısına kapılmanın yeri yoktur.
Odalarımıza yapılmak istenen darbe hukuksuzdur. Meslek örgütü olarak Anayasa, kuruluş 
yasası olan 6235 sayılı TMMOB Yasası ve yine Anayasa’nın 124. Maddesi’nden aldığımız 
yetkiyle yürürlüğe koymuş olduğumuz yönetmeliklerimizi yok saymak hiç kimsenin haddine 
olmadığı gibi buna kimsenin gücü de yetmeyecektir. Odalarımızın mevzuatı ve uygulama-
ları halen yürürlüktedir. İmar Yasası’na eklenen bir paragraflık madde de mesleki denetim 
uygulamamız başta olmak üzere hiçbir faaliyetimizi engellemeyecektir.
Bu nedenlerle;

• Mesleki Denetim Uygulamasının aynı şekilde devam ettirilmesine ve mesleki denetimin 
önemi ile ilgili üyelerin bilgilendirilmesine, bu konuda ayrıntılı bir metnin Şubeler ile 
paylaşılmasına,
• Gazetelere ilan verilmesi için TMMOB düzeyinde girişimde bulunulmasına,
• Hukuki sürecin takip edilmesine,
• Halka açık imza kampanyası düzenlenmesi için TMMOB düzeyinde girişimde bulu-
nulmasına,
• OMDU çalışmalarının ve İKK düzeyindeki ortak çalışmaların ve ortak mekan payla-
şımına,
• Üye aidatlarının toplanması uygulamasının daha aktif olarak sürdürülmesine,
• Üye olmayan meslektaşlarımızın üye yapılması için Oda Merkezi tarafından hazırlanacak 
mektubun meslektaşlarımıza ve çalıştıkları firmalara gönderilmesine,
• SMM üyelere yönelik yapılan imza kampanyasında 3000 imzaya ulaşana kadar çalış-
maların devam ettirilmesine,

• Yapı Denetçisi üyelerimize yönelik başlatılan imza kampanyasında 4000 imzaya ulaşana 
kadar çalışmaların devam ettirilmesine,
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• Sekreteryası Ankara Şube tarafından yapılan EMO Örgütlülüğünün Geliştirilmesi 
Çalıştayı’nın bu süreçte daha da önem kazanması nedeniyle şubelerimizin daha aktif 
çalışma yürütmelerine,
• Örgütlenme komisyonlarının her şubede kurulup aktive edilerek, periyodik üye ziya-
retlerine başlanmasına,
• Üyelerin sosyal-mesleki hakları üzerinden (örneğin Teknik Öğretmenlere Mühendislik 
Tamamlama sınavı) sürekli sosyal medya ve sokak eylemliliklerinin geliştirilmesine,
• SGK Asgari ücret mücadelesinin üye ziyaretlerinde toplantılarında, eğitimlerde vur-
gulanmasına ve bu konuda firmalara yazı yazılmasına,

yönelik yukarıdaki eğilimler oluşmuştur.
Oluşan eğilimler, tartışılan konular; Oda Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karar 
üretilecek ve kurullara/şubelere ayrıca gönderilecektir. 
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