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Bugüne kadar mesleki bilgi ve birikimini kamu ya-
rarı doğrultusunda ortaya koyan ve iktidarların hu-
kuksuz girişimlerine karşı yargı başta olmak üzere 
her platformda mücadele yürüten, emek ve demokrasi 
kuruluşlarıyla birlikte hareket eden TMMoB ve bağlı 
odaları, AKP Hükümeti`nin hazırladığı Torba yasa Tas-
lağıyla yeniden hedefe konuldu. Aralarında TMMoB 
yasası`nın da bulunduğu 12 yasada değişiklik yapan 
3194 Sayılı İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı üzerine TMMoB görüşlerinin Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı`na iletileceği 18 Aralık 2014 
Perşembe günü Türkiye`nin dört bir yanından gelen 
TMMoB üyeleri Güvenpark`ta buluştu. Güvenpark`ta 
toplanan kitle, dövizleri, pankartları, flamaları, slogan, 

alkış ve ıslıklarıyla AKP Hükümeti`ne tepkilerini iletme-
ye çalıştılar.

Ankara dışından da katılım sağlayan EMo merkez 
ve şube yöneticileri, üyeleri ve çalışanları ile birlikte 
İzmir Caddesi`nden Güvenpark`a kadar sloganlarla yü-
rüyüş gerçekleştirdi. Kitlenin toplanmasının ardından 
polis Güvenpark`ın yaya trafiğine kapatılmaması ge-
rekçesiyle eylem yapanların Milli Müdafaa Caddesi`ne 
çekilmesini istedi. Polis aracından yapılan anonslara 
kitle tarafından “TMMoB`ye değil, hırsızlara barikat”, 
“Polis defol, bu sokaklar bizim” sloganları ve yuhlama-
larla yanıt verildi. Güvenpark`ta toplanılmasına dahi 

izin vermeyen polisin biber gazlı ve coplu saldırısıyla 
kitle Milli Müdafaa Caddesi`ne doğru itelendi. yine de 
kitle Güvenpark`tan tamamen çekilmedi. Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı önüne yürüyüşe izin verilmemesinin 
ardından TMMoB yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
SoĞANCI tarafından Güvenpark`ta açıklama yapıldı. 
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yapılması planlanan yasal değişiklikler hakkında 
16 Aralık Salı günü TMMoB Samsun İKK Sekreteri ve 
Şube yK Saymanımız  Adnan KorKMAz tarafından ba-
sın açıklaması yapılarak Samsun Kamuoyuna bilgi ve-
rildi. Söz konusu değişikliklerin ana teması;

• Kentsel topraklara el koyma amaçlı kentsel dönü-
şüm/rant projeleri sürecini merkezileştirmek ve hızlan-
dırmak, 

• Halka ait özel mülkiyet varlıklarına mülksüzleştir-
me yoluyla el koymak, 

• “Kamulaştırma”yı yeni sermaye birikim süreci için 
kullanmak, 

• Bütün kamusal ülke kaynaklarını metalaştırmak, 

• yapı ve kent mimarisini AKP’nin eklektik, öykün-
meci, dinsel ideolojik motifleriyle bezemek, 

• yapı üretim sürecini ve mühendislik, mimarlık, şe-
hir planlama hizmetlerini kimliksizleştirmek ve kural-
sızlaştırmak, kamusal denetimi ortadan kaldırmak,

• Anayasal dayanağı bulunan kamu kurumu niteli-
ğindeki, özerk, demokratik, yerinden yönetim kuruluş-
ları olan TMMoB ve bağlı odalarını yapısal dönüşüme 
uğratmak, 

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

• yapı üretim sürecinde şehir planlama, mimarlık ve 
mühendisliğin tasarım sürecini teknik müşavirlik fir-
malarının faaliyet alanına sokarak önemsizleştirmek. 

Tasarı, Birliğimiz TMMoB ile odalarımızı bütünlük-
lü merkezi yapılarından ve halkımızdan uzaklaştırarak 
bölmeyi, parçalayarak küçültmeyi, üyelerin odalarla 
ilişkisini mesleki denetim boyutundan çıkarmayı, kısa-
ca odaların yapılarını tamamen değiştirmeyi hedefle-
mektedir. AKP iktidarı böylece, özellikle 2007 yılından 
sonra hedefine yerleştirdiği, 2011 yılındaki kanun hük-
münde kararnamelerle tırmandırdığı, Taksim Gezi Par-
kı-Haziran Direnişinin ardından doruğa ulaşan meslek 
odalarını etkisizleştirme doğrultusundaki adımlarını 
kendince tamamlamış olacaktır. 

AKP iktidarının Anayasa‘nın 135. maddesine açıkça 
aykırılık oluşturan bu girişiminin, TMMoB‘nin, bağ-
lı odalarının ve Şubelerinin devasa rantların önünde 
engel oluşturması, kısaca sömürü-rant-yağma içerikli 
ekonomik sosyal dönüşüme direnmesi ile doğrudan 
ilintilidir. 

TMMoB ve bağlı odaları, kent içerisinde halkın ya-
şadığı sorunlara, doğal alanlardaki tahribatlara karşı 
mücadele etmekte, kamusal yarar ve değerleri korumak 
amacıyla yürütülen dava süreçlerinde öncü rol üstlen-
mektedir. Bilimsel bilgi ışığında görüş ve eleştirileri-
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ni kamuoyu ile paylaşarak yerel veya genel iktidarın 
bilinçli bir şekilde halktan gizlediği gerçekleri halka 
aktarmaktadır. Hatalı planlamalar, kentsel dönüşümde 
yaşanan haksızlıklar, çevre sorunları, enerji politikaları 
gibi çok çeşitli alanlarda TMMoB daima kamu yararın-
dan yana tavır almış, iktidarda hangi siyasi irade olursa 
olsun doğruları söylemiş ve yanlışlara karşı mücadele 
etmiştir. Bu nedenle, geçmişte olduğu gibi bugün de, si-
yasi iktidarların hedefi haline gelmiştir. 

Samsun ve yakın çevresinde TMMoB ve bağlı oda-
ların; kamu kaynaklarının, doğal ve kültürel mirasın, 
çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla verdiği 
hukuksal mücadelelerden birkaç kısa örnek verecek 
olursak;

• Sheraton otel inşaatı, yapımı hukuka aykırı olarak 
halen devam etmekte olan kıyı-kenar çizgisinin değişti-
rilmesi, ayrıcalıklı imar hakkı verilmesine karşı,

• Canik-Havaalanı arasında farklı seviyeli kavşak ve 
katlı yol uygulamaları ile nazım planına aykırı olarak 
kamusal kaynakların heba edilmesine karşı,

• Kurupelit-Marina-Bafra Kuş Cenneti arasında 
doğa katledilerek ve kamu kaynakları heba edilerek 
sürdürülen yol çalışmasına karşı,

• İstiklal Caddesi – Çiftlik başlangıcında otopark ala-
nında kat artışı ile haksız rant sağlanmasına karşı,

• Tarım Meslek lisesinin taşınarak arazisine el ko-
nulması ve Protokol Camii yapılmasına karşı,

• oMV Enerji santralının tarım alanlarına ve çevreye 
verdiği zararlara karşı,

• Terme’de yapılması planlanan kömürlü termik 
santrala karşı yürütülen mücadeleler.

Şimdi Samsun halkına soruyoruz;
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ve tabiat varlıklarının talanına, çevrenin katledilmesin-
den fikir ve sanat eserleri hakkında düzenlemelere, kıyı 
kanunu değişikliği ile kıyıların talanının önü açılmaktadır. 
İşte TMMOB’nin bu torba yasa ile tamamen işlevsiz hale 
getirilmesi bu nedenledir. Zira TMMOB ve bağlı odaları 
ülke insanı ve kentlerin talanına, çevrenin korunmasına 
kadar neoliberalizme ciddi bir direnç olarak iktidarı ve 
destekçisi sermaye kesimlerini rahatsız etmektedir.

“Yeni Türkiye” Tiranlığı’nın duvarları Torba Yasalarla her 
geçen gün yükseliyor. Duvarların gölgesi ışığımızı her 
geçen gün biraz daha azaltırken, ortaçağ gericiliğinin 
şiddet ve öfke krizleri tepeden tırnağa üzerimize yağıyor. 
Bizler bu karanlığa boyun eğmeyeceğimizi, kamunun 
çıkarlarını korumaya, bilim sanat ve kültüre dair iyi, gü-
zel ne varsa ondan yana durmaya, yaşam alanlarımızı 
aydınlık tutmaya kararlı olduğumuzu 18 Aralıkta Güven 
Parkta bütün dünyanın gözü önünde gazlı-tomalı teröre 
rağmen söyledik. 

Değerli Meslektaşlarım,
Dünya Ekonomik Forumu’nun Cinsiyet Uçurumu 2014 
raporunda kadın-erkek eşitsizliğindeki içler acısı du-
rumumuz bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. 
2014’te 142 ülke arasında 125. Sıradayız, Ekonomi-
ye katılım fırsat eşitliğinde 132. sıradayız. İşgücüne 
katılımda ise 128. sıraya inmişiz. Neredeyse nüfusunun 
yarısını çalıştırmayan bir ülkeyiz. Özellikle son yıllarda 
meslek alanımızda kadın istihdamında ve kadın yönetici 
sayısında çok büyük gerilemeler yaşıyoruz. Ama kadın 
üyelerimizin de bu gidişatı tersine çevirmek için emek 
ve meslek örgütleri içerisinde çok daha etkin rol almaları 
gerektiğini de belirtmek gerekiyor.

Şube bültenimizin bu sayısında; Terme Kömürlü Termik 
Santral Projesi, Birlik Başkanımız Mehmet SOĞANCI’nın 
ziyareti, TMMOB Mühendislik ve Mimarlık Haftası Etkin-
likleri, MÜGEP Eğitimlerimiz, Kültürel, Sanatsal ve Sosyal 
Etkinliklerimiz ve EMO-Genç Etkinliklerimiz öne çıkan 
konular. Bu bültenle birlikte, 15. Dönem Şube Yönetimi 
olarak sizlerin de katılımı ve desteği ile dopdolu bir yılı 
geride bırakıyoruz.

Bizler, birbirinin hakkına saygı duyarak su içen karıncalar 
gibi kızlı-erkekli omuz omuza, tuttuğumuz rotalardan 
ve bugünkü tercihlerimizden gelecek kuşaklara karşı so-
rumlu olduğumuzu, sadece kendimiz için yaşamadığımızı, 
bugün açtığımız patikanın yarın arkadan gelen gen-
çlerimize yol olacağını biliyoruz. Kazanılan hiçbir alan 
kaybedilmemeli ve sonuna kadar savunulmalı. 
Tüm ülkeyi kapsayacak şekilde, toplumun üstüne çöken 
karanlığı dağıtmanın başka yolu da yok. Tüm ülkeyi 
kapsayacak şekilde, toplumun üstüne çöken karanlığı 
dağıtmanın başka yolu da yok. O nedenle Thomas 
Jefferson’un “Özgürlüğün bedeli halkın sürekli te-
tikte olmasıdır.” dediği gibi TMMOB tetikte olacak ve 
“kral çıplak!.” demeye devam edecektir..

Değerli Meslektaşlarım,
Barış ve aydınlık içinde, demokratik ve özgürlükçü bir 
Türkiye özlemi ve hedefiyle yeni yılınızı kutlar, 2015 
yılının size ve sevdiklerinize sağlık ve esenlik getirmesini 
dilerim.

Mehmet ÖZDAĞ 
EMO Samsun Şubesi

Yönetim Kurulu Başkanı

TETİKTE MİYİZ?

Ülkemiz, Mesleğimiz ve Geleceğimiz için... 


