
14. TMMOB/ODALAR, SENDİKALAR VE DİĞER 
DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE 
İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

Tamamladığımız bu iki yıllık çalışma dönemi, Odamızı, mesleğimizi ve toplumu doğru-
dan etkileyen olayların hızlı bir değişim ve gelişim gösterdiği bir dönem olmuştur. Çalış-
ma dönemimiz içinde, 6235 sayılı TMMOB Kanunu değişiklikleri siyasi iktidar tarafından 
yeniden gündeme getirilmiştir. Ülkemizin, halkımızın, mesleğimizin, mühendislerin, mi-
marların, şehir plancılarının ve örgütümüzün aleyhine düzenlemeleri içeren, TMMOB`-
nin örgütlülüğünü dağıtarak, parçalanmış bir yapıyla ülkemizin mühendis ve mimarlarının 
toplumdan yana gür sesini kesmek isteyen bu tasarıya karşı etkin bir mücadele yürütülerek, 
konjonktürün de katkısıyla bu tasarının yasalaşması engellenmiştir. Bu girişiminde etkili 
olamayan AKP, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile ilgili odalar üzerinde Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığınca idari ve mali denetim yapılmasına dair çıkardığı bir tebliğ ile 
TMMOB ve bağlı Odaları vesayet altına alarak Bakanlığın alt birimine dönüştürmek iste-
miştir. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, TMMOB`nin ve Odamızın mali bir denetim-
den çekineceği bir durum olmadığı gibi, bütün işlemleri ve uygulamaları şeffaf, denetle-
nebilir ve üyeleri tarafından hesap sorulabilir bir süreç içerisinde gerçekleştirilmektedir. 
Asıl karşı çıktığımız, bağımsızlığımızın ortadan kaldırılarak, Odalarımızın Bakanlığın bir 
şube müdürlüğüne dönüştürülüp idarenin vesayeti altına alınmak istenmesidir. Burada bir 
kez daha ifade etmek gerekirse; TMMOB ve Odalarını hedefe koyan siyasi iktidarın hiçbir 
manevrası, ranta dönük politikalarının ve bu politikaların doğurduğu usulsüzlüklerin üs-
tünü örtmeye yetmeyecektir. TMMOB ve Odamız tüm birikimlerini halkımızın yararına 
kullanmaya, AKP iktidarının yarattığı rant düzenini meslek alanımızdan teşhir etmeye, ül-
kemizi aydınlık geleceğe taşımak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir.

Diğer taraftan, barış sürecinin bitirilmesinden sonra ilçe merkezlerinde başlatılan uzun 
sokağa çıkma yasakları ve opersayonlar sonucunda ölümlerin artması, IŞİD çetelerince ger-
çekleştirilen Diyarbakır, Suruç, Ankara katliamları, İstanbul Sultanahmet bombalamaları 
ile Ankara’daki bombalı araç saldırıları, içeride ve dışarıda savaş politikalarının birbirini 
besleyerek gelişmesi; yaşama hakkı, demokrasi, insan hakları, yargı bağımsızlığı ve basın 
özgürlüğünün giderek daha da daraltılması, ülkede savaşa karşı, barışın savunulmasını, ba-
rışçıl ve demokratik yollarla çözüm için gerekli adımların atılması taleplerini sürekli gün-
demde tutmuş, Odamız buna yönelik etkinliklerde toplumsal sorumluluğunu diğer meslek 
ve emek örgütleri ile birlikte TMMOB çatısı altında yerine getirmeye gayret etmiştir. 
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Yine, plansız HES’lerin yarattığı tahribata karşı yapılan eylem ve etkinliklere, Cerattepe 
eylemliliklerine katılım ve destek sağlanmaya çalışılmıştır. 

Ayrıca gerek mesleki ve toplumsal alanda yaşanan sorunlar, gerekse de bilgilendirme ve 
danışma kurulu toplantılarına odamız eksiksiz katılım göstermiş, bu kapsamda düzenlenen 
Oda Başkanları toplantısı, TMMOB danışma kurulu toplantıları ile TMMOB yasası çerçe-
vesinde düzenlenen olağanüstü TMMOB Genel Kuruluna katılınarak gündeme ilişkin oda 
görüşlerimiz aktarılmıştır. 

Bu dönem çalışmaları kapsamında TMMOB Jeotermal Kongresinin sekretaryasının 
belirlenmesi süreçlerinde yaşanan sorunlar Odamız tarafından açık bir çağrı ile metni ile 
TMMOB, tüm meslektaşlarımız ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

1 MAYIS`TA ALANLARDAYDIK!
Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs’ta TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 
olarak alanlardaydık.

Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs`ta TMMOB Jeoloji Mühendisleri 
Odası olarak alanlardaydık. Bu yıl 1 Mayıs, TMMOB, DİSK, KESK, TTB, sivil toplum ku-
ruluşları ve siyasi partilerin de aralarında bulunduğu on binlerce kişi tarafından Ankara 
Sıhhiye Meydanı’nda kutlandı.

Ankara Tren Garı’ndan yürüyüşle başlayıp Sıhhiye’de yapılan mitingle son bulan 1 Mayıs 
kutlamalarına, üyelerimiz ve odamızın geleceğe açılan kapısı JeoGenç üyeleri yoğun ilgi 
gösterdi. 1 Mayıs ülke genelinde coşkulu etkinliklerle kutlanırken, İstanbul’da Taksim, An-
kara’da Kızılay meydanları ‘yasak’ nedeni ile polis ablukasına alındı. 1 Mayıs’ı Taksim ve 
Kızılay’da kutlamak isteyenler polisin sert müdahalesi ile karşılaştı.
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TMMOB JEOTERMAL KONGRESİ ÜZERİNE 
“TMMOB Yönetim Kurulu tarafından “TMMOB Jeotermal Kongresinin” Sekretaryasının 
Odamıza verilmemesi nedeniyle odamız tarafından TMMOB Yönetim Kurulu`na yönelik 
açık çağrı yayımlandı. TMMOB Yönetim Kurulunun 09.08.2014 tarihinde gerçekleştirdiği 
4 nolu toplantı kararları ilgi yazı ekinde Odamıza bildirilmiştir. Toplantıda alınan 72 nolu 
kararda “TMMOB adına düzenlenecek TMMOB Jeotermal Kongresinin Sekretarya hizmet-
lerinin TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından yürütülmesine “Ercan Bayrak’ın” 
karşı oyuyla” karar verildiği görülmektedir. Bu karar sürecine kadar yapılan çalışmaları kısa-
ca özetlemek isteriz. TMMOB 43. Genel Kurulu’na Odamız ve Maden Mühendisleri Odası 
delegasyonu ile birlikte diğer oda delegeleriyle ortaklaşa olarak 43. TMMOB Genel Kurulu-
na 44. Dönem TMMOB çalışmaları kapsamında “TMMOB Jeotermal Kongresinin” düzen-
lenmesi önerilmiş, bu önerge Genel Kurul tarafından da uygun görülerek kabul edilmiştir. 

TMMOB Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısından sonra TMMOB Çalışma Programı’nın 
oluşturulması amacıyla 13.05.2014 tarihinde yapılan Başkanlar toplantısına katılan Oda 
Başkanımız, “TMMOB Jeotermal Kongresi” sekretaryasının odamızca yürütülebileceğini 
ifade etmiş, bu kongrenin sekretaryasının neden Jeoloji Mühendisleri Odasına verilmesi 
gerektiğine ilişkin de ayrıntılı açıklamalarda bulunmuştur. 

TMMOB Çalışma Programı’nın netleştirilmesinden sonra; TMMOB Jeotermal Kongresi 
sekretaryasının yürütülmesine talip olan Jeoloji ve Maden Mühendisleri Odası ile diğer ilgi-
li Odalarının Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile TMMOB Başkanı Sayın Mehmet SO-
ĞANCI’nın başkanlığında konu ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiştir. Toplantıya Odamız 
adına Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Murat Ateşoğulları ile Odamız Jeotermal Kaynaklar 
ve Doğal Mineralli Sular Komisyonu Başkanı İbrahim AKKUŞ katılarak; “ülkemizde jeoter-
mal kaynak aramacılığının başladığı 1960 yıllarından günümüze kadar gelişen süreç, jeoloji 
mühendislerinin jeotermal kaynak konusundaki görev ve sorumlulukları ile TMMOB Jeo-
loji Mühendisleri Odasının bu kaynakların, ülke insanı yararına kullanılması ve bilinirliği-
nin sağlanması konusunda bugüne kadar yaptıkları çalışmaları” anlatmışlar ve “Jeotermal 
Kongre” sekretaryasının odamız tarafından yürütülmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

 Konu yine 11.07.2014 tarihinde TMMOB Başkanımız Sayın Mehmet SOĞANCI Baş-
kanlığında, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Torun, Oda Başkanımız Sayın 
Hüseyin ALAN ve Maden Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Ayhan YÜKSEL tarafından 
değerlendirilmiştir. Söz konusu toplantıda da “TMMOB JEOTERMAL KONGRESİNİN 
NEDEN JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN sekretaryasında yürütülmesi gerektiği 
Oda Başkanımız tarafından ifade edilmiş, yapılan değerlendirmeler sonucunda; TMMOB 
Jeotermal Kongresi Sekretaryasının Odamızca Yürütülmesi konusunda hemfikirlilik sağ-
lanmıştır. 

JEOTERMAL KONGRESİNDE NEDEN JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
Jeotermal kaynağa ilişkin çalışmalar, jeotermal kaynaklarının aranması, araştırılması, işletil-
mesi ve geliştirilmesi süreçlerinde üretilen veya ihtiyaç duyulan mühendislik hizmetlerinin 
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eğitim formasyonuna dayalı yetki ve sorumluluklarının gözetildiği, mühendislik disiplin-
lerin ilgi alanı içerisinde kalarak birlikte üretiminin sağlandığı multidisipliner bir alandır. 
Bu anlayışı özümsemiş, her meslek disiplininde olduğu gibi ilgi alanına göre uzmanlaşmış 
Jeoloji Mühendisleri de, kaynaklara ilişkin sistematik olarak sürdürülen bu çalışmalarda, 
jeotermal sistemin oluştuğu jeolojik ortamın varlığı, öngörülen hedef alan seçiminden baş-
layarak jeotermal kaynakların arama/araştırma işletme ve geliştirme sürecin her evresinde 
görev almakta ve hizmet üretmektedirler. Yerbilimleri alanındaki diğer disiplinler ise veri 
desteği sağlamak üzere faaliyetin niteliğine ve ilgi alanına göre değişik evrelerde çalışmaya 
katılarak bu hizmetlere katkı koymaktadırlar. 

Günümüz dünyasında gelişmiş ülkeler tarafından kabul edilen gerek Avustralya Birleşik 
Cevher Komitesi (JORC), gerekse Madencilik ve Matalurjik Kuruluşlar Konseyi (CIMMI) 
komitesi tarafından yayınlanan ve tüm dünya tarafından kabul edilen norm ve standartlar-
da “Jeotermal Kaynaklar genelde diğer disiplinlerden veri girişiyle yerbilimsel bilgi teme-
linde bir jeolog tarafından tahmin edilir. Belirlenmiş ve ölçülmüş jeotermal kaynakların 
değiştirilmiş alt gurubu olan jeotermal rezervler, ısı çıkarımı ve enerji dönüşümünü etkile-
yen değiştirici faktörleri gözönünde tutar ve çoğu durumda bir dizi disiplinden veri girişi ile 
tahmin eder” şekilde tarif edilmektedir.

 Yukarıda kısaca tarif edildiği üzere jeotermal kaynak arama, enerjinin açığa çıkarılma 
ve işletilme süreçlerinde, jeoloji mühendisliği bilim ve uygulamaları yadsınamayacak bü-
yüklükte yer almakta ve büyük önem taşımaktadır. Hal böyle iken jeotermal çalışmalarına 
sadece sondaj evresinde katılan maden mühendislerinin, ilgisi, sorumluluğu ve birikimi 
sondaj operasyonuyla sınırlı iken, çalışmanın her evresinde görev alan ve hizmet üreten 
jeoloji mühendislerinin jeotermal kaynakların arama ve işletme süreçlerindeki hizmet ala-
nının büyüklüğünün sağladığı birikimin gözetilmesi halinde diğer odaların da talebinin 
olmadığı- kongre sekretaryasının Odamıza verilmesi beklenirken aksi bir değerlendirmeyle 
bu talebimiz reddedilmiştir.

 Bu durumda TMMOB yönetiminin, kongre sekretaryasını maden mühendislerinin 
ikinci kez üstlenmesine ortam hazırlamasının hangi gerekçeye dayandığını TMMOB`nin 
bileşeni olan jeoloji mühendisleri camiasına açıklamak zorunluluğu bulunduğunu düşü-
nüyoruz. Ülkemizdeki envanter çalışmalarını başlatarak jeotermal kaynak arama ve araş-
tırmalarında sektörün öncüsü olan, 1960’lı yıllardan günümüze kadar bilinen 282 sahanın 
tamamının aranması, araştırılması, tespiti, sondajlarının yapılması, jeolojik, hidrojeolojik, 
jeokimyasal, hidrojeokimyasal çalışmalarının yapılması, kaynak potansiyelinin belirlenme-
si, üretilmesi, kaynağın korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda yapılan tüm 
çalışmaların tamamında jeoloji mühendislerinin alın teri, emeği, bilgi birikimi ve altında 
imzası bulunmaktadır. 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası da kendi mesleki uzmanlık alanlarından biri olan 
jeotermal kaynaklara ve ülke insanının yararına kullanılması konusuna özel önem vermiş 
ve bu kapsamda;

 1-1947’den bu yana her yıl aralıksız olarak düzenlenen ve önümüzdeki yıl 68. sinin dü-
zenleneceği ülkemizin en eski ve sürdürülen bilimsel kurultaylarından biri olan “TÜRKİYE 
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JEOLOJİ KURULTAY”larının ana oturum konularından birini oluşturmuş, mühendislerin, 
bilim insanlarının, araştırmacıların ve uygulayıcıların ürettikleri bilgiler bu kurultaylarda 
tartışmaya açılmıştır. Geçen süre içinde bu kurultaylarda jeotermal kaynak ve enerji ko-
nusunda çalışan, üreten jeoloji mühendisleri 1000`e yakın bildiri sunmuşlardır. Yine bu 
konuda uluslararası kongrelerde en çok bildiri veren, katılan, üreten, uluslararası dergilerde 
yayın yapan ve ülkeyi temsil eden meslek dalı olmuştur. 

2- Yine TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nın jeotermal kaynak ve enerji konusunda 
son on yıllık süreçte yaptıklarına bakıldığında, İki Jeotermal Sempozyumu Üç jeotermal 
kaynaklar ve doğal mineralli sular çalıştayı, Ondört adet Türkiye’nin farklı yerlerinde ya-
pılmış “jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular” eğitim semineri, On kongre ve ça-
lıştaylarda sunum ve panellere katılım, Ülkemizde sayıları 3000’e yakın jeotermal kaynak 
arama ve işletme sahasında 1000’e yakın meslektaşımızın arama ve işletme süreçlerinde üs-
telendikleri teknik sorumluluk ile ülke yararına yaptıkları çalışmalar ile bunların ürettikleri 
mesleki hizmetlerin norm ve standartlarının oluşturulması, Jeotermal kaynakların kamu 
yararı doğrultusunda araştırılması, geliştirilmesi, işletilmesi konusunda sürekli biçimde ça-
lışmalar yürütmek üzere son 10 yıllık sürede komisyon kurup işleten tek oda olduğu, bu 
komisyonun yaptığı çalışmaların “teknik kılavuzlar, standartlar ve formatların” ülkemizde 
yaygın bir şekilde kullanıldığı da bu toplantılarda belirtilerek, TMMOB adına sekretarya 
görevinin JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ GEREK-
TİĞİ BELİRTİLMİŞTİR. 

3-Yine bu toplantılarda; “21-24 Kasım 2007 tarihinde TMMOB düzenlenen 1. Jeotermal 
Kongresi’nin Maden Mühendisleri Odasınca, 23-25 Aralık 2009 tarihinde yapılan 2. Jeo-
termal Kongresi’nin Sekretaryasının Jeofizik Mühendisleri Odası tarafından yürütüldüğü” 
belirtilerek TMMOB Yönetim Kurulunun adalet ve hakkaniyet ölçütleri açısından bakıl-
dığında da TMMOB 3. Jeotermal Kongre Sekretaryası’nın TMMOB Jeoloji Mühendisleri 
Odasınca yürütülmesi gerektiği ifade edilmiştir.

 
BU NEYİN KARARI !!!! 
Süreç yukarıda ifade edildiği şekilde gelişmesine rağmen ilgi yazı ekinde gönderilen ka-
rar Odamız ve meslektaşlarımız arasında tam bir hayal kırıklığına neden olmuştur. Bine 
yakın meslektaşının ülke coğrafyasının her köşesinde bilgiyle, alın teriyle, emekle ürettik-
leri görmezden gelinmiş, haktan, adaletten, emekten, eşitlikten, bilimden yana olduğunu 
bildiğimiz ve her zaman gurur duyarak savunduğumuz TMMOB ilkeleri yok sayılmış ve 
nesnellikten, objektiflikten, hakkaniyetten uzak, hangi gerekçelerle alındığı anlaşılamayan 
bu karar ile zedelenmiştir. 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak sormak ve bilmek istiyoruz? 
1. Yukarıda belirttiğimiz ve son 10 yılda bu ülke ve bu örgüt adına jeotermal kaynaklar 

konusunda ürettiğimiz bilgi, emek, alın terini, TMMOB Yönetim Kurulu dikkate 
almadıysa bu kararındaki kriterleri neler olmuştur? 

2. TMMOB etkinliklerinin sekretaryalarının belirlenmesi nasıl yapılmaktadır, hangi 
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usul ve esaslar işletilmektedir? Bilmediğimiz öznel girişim ve çabalar bu kararda 
etkili olabilmekte midir? 

Bilimden, emekten, haktan, adaletten, eşitlikten ve hakkaniyet ölçütlerinden uzak oldu-
ğunu düşündüğümüz, yapılan görüşmelerde söylenen sözlere ve ilkesel yaklaşımlara aykırı 
olan bu karara saygı duyarak kabullenmemiz mümkün değildir. Bu nedenle kongre düzen-
leme kurulunda Oda olarak yer almayacağımızın bilinmesini isteriz. 

SON SÖZ!!!! 
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası; TMMOB ilkelerine bağlı kalmaya, kendi uzmanlık 

alanlarında bilimle ve emekle ürettiklerini, umut ve inatla ülke insanının yararına sunmaya 
devam edecektir. Ancak bilinmelidir ki, örgütsel bağlılığın Birliğimizin gücünü tam olarak 
ifade edebilmesi için karşılıklı olarak sorumluluklara uyulmasının önemini de unutmamak 
gerekir. Bağlı meslek disiplinlerine karşı objektif ilkeler temelinde yaklaşamayan, karar sü-
reçlerini işin gerektirdiği esaslar yerine sübjektif kriterler çerçevesinde işleten bir Birlik`in 
“birlik ruhu yaralanmış olacaktır”. Saygılarımızla 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

VAN DEPREMZEDELERİNE DESTEK İÇİN BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI
23 Ekim 2011 günü, Richter 
ölçeğine göre 7.2 büyüklü-
ğünde merkez üstü Van’a 
17 kilometre uzaklıktaki 
Tabanlı köyü`nde meyda-
na gelen ve 25 saniye süren 
deprem ile 9 Kasım 2011 
tarihinde Van`ın güneyinde 
Edremit civarında meydana 
gelen 5.6 büyüklüğünde-
ki depremlerin üzerinden 
yaklaşık iki yıl geçmesine 
rağmen o zamandan beri 
konteyner kentlerde kalan 
depremzedelerin başlattığı  
“Barınma hakkı anayasal 
haktır. Sadaka değil hak-
kımızı istiyoruz” diyerek Van`dan Ankaraya yürüyüşü, Ankara dayanışmasının çağrısı ile 
Güvenpark`ta, DİSK, KESK, TTB, TMMOB, İHD, ÇHD ve demokratik kitle örgütlerinin 
katılımı Van’dan Ankara’ya yürüyüş başlatan depremzedelerle dayanışma amacıyla bir basın 
açıklaması düzenledi.
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TEOMAN ÖZTÜRK 
ÖLÜMÜNÜN 20. YILINDA 
ANILDI 

TMMOB`nin bugünkü toplumcu çiz-
gisinin yaratıcılarından, 1973-1980 
dönemi TMMOB Başkanı Teoman Öz-
türk ölümünün 20. yılında (11 Temmuz 
2014) anıldı.

KOBANE İÇİN OTURMA EYLEMİNE KATILIM SAĞLANDI
Ortadoğu`da yaşanan savaşa ve IŞİD`in 
Kobanê`de yaptığı katliamlara karşı 
Ankara Dayanışması’nın düzenlediği 
oturma eylemine katılım sağlandı.

18.30`da Güvenpark`ta başlayan 
oturma eylemi 19.30`a kadar sürdü. 
“Kobanê halkı yalnız değildir”, “Katil 
AKP Ortadoğu`dan defol” sloganları 
atılan eylem de Ankara Dayanışması 
adına basın açıklaması yapıldı. Açıkla-
mada IŞİD`in 49 Türkiyeli rehine kar-
şılığı aldığı veya AKP`nin kendilerine verdiği silahlarla Kobanê halkını vurduğunu hatırla-
tılarak Kobanê`yi ele geçirmeye çalıştığı belirtildi. Kobanê`de insanlar öldürülürken sessiz 
kalınmaması gerektiği belirtilen açıklamada Kobanê halkıyla dayanışma çağrısı yapıldı. 

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB: SAVAŞ TEZKERESİNE HAYIR! 
Hükümete, Irak ve Suriye’de savaş yetki-
si verecek tezkerenin onaylanmak üzere 
TBMM’ye getirilmesine karşı DİSK-
KESK-TMMOB ve TTB çağrısıyla bir-
çok ilde eylemler ve basın açıklamaları 
düzenlendi.

Hükümete Irak ve Suriye`deki sava-
şa dahil olma yetkisi veren ve TBMM`-
de görüşmelerine başlanan ve tezkereye 
karşı TTB, TMMOB, KESK ve DİSK 
Ankara bileşenleri TBMM Dikmen ka-
pısı önünde basın açıklaması yaptı.
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“Biz, DİSK-KESK-TMMOB-TTB emek ve meslek örgütleri olarak; Hükümete Irak ve 
Suriye`de savaş yetkisi verecek olan tezkereye kesin olarak karşıyız ve bu tezkerenin TBM-
M`den onay almasına karşı demokratik tepkimizi alanlarda göstereceğiz” denildi.

TÜM DERELER TRABZON`A  AKTI 
Trabzon`da, 9 Kasım 2014, Pazar günü   
tüm Türkiye`de doğal yaşam alanlarına 
yönelik HESler, Çimento, taş ocakları, 
TESler, Nükleer Enerji Santralleri, Yeşil 
yollar aracılığı ile gerçekleştirilen em-
peryalist talana karşı Derelerin Kardeşli-
ği Platformu`nun çağrısı ile son yılların 
en büyük Çevre Mitingi gerçekleştirildi.

ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI
Kütahya Tunçbilek ve Orhaneli Termik 
Santrallarının kömür sahası ile birlikte 
özelleştirilmesine karşı, 17 Aralık 2014 
Çarşamba günü Saat 14.30’da ihalenin 
yapıldığı Özelleştirme İdaresi Başkanlı-
ğı basın açıklaması yapıldı. Türk Ener-
ji Sen, KESK ESM, TMMOB Elektrik 
Mühendisleri Odası, TMMOB Jeoloji 
Mühendisleri Odası ve TMMOB Maden 
Mühendisleri Odası tarafından yapılan 
ortak basın açıklamasında sendikalar ve 
meslek odaları olarak “Yer altı- yer üstü kaynaklarımızın talanına, enerji güvenliğimizin 
yok edilmesine ve ülkemiz enerji sektörünün dış kaynaklara bağımlılığının daha da artma-
sına yol açacak uygulamalara karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız” denildi.

TMMOB: AKP’NİN TORBA YASASINA HAYIR! 
TMMOB Yasası’nda da değişiklikler 
içeren 3194 Sayılı İmar Kanunu İle Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı üzerine 16 Aralık 2014 
Salı günü İl/İlçe Koordinasyon Kurul-
larının örgütlü bulunduğu 40`ı aşkın 
yerde kitlesel basın açıklamaları gerçek-
leştirildi.
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Ankara`da Yüksel Caddesi`nde, İstanbul`da Galatasaray Lisesi önünde, İzmir`de Kıbrıs 
Şehitleri Caddesi`nde ve birçok kentte toplanan binlerce TMMOB üyesi torba yasaya karşı 
tepkilerini dile getirdi. 

TMMOB`DAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA SİYAH ÇELENK 
Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
önünde yapılan eyleme çok sayıda TM-
MOB ve Oda yöneticisi katıldı. Eylem-
de basın açıklaması TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı tara-
fından okundu. TMOBB üyeleri açıkla-
manın ardından Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı  bahçesine siyah çelenk bıraktı. 

TMMOB ANKARA YÜRÜYÜŞÜ EDİRNE’DEN BAŞLADI 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir-
liği (TMMOB) bileşenleri 11 Şubat 
2015’te saat 12.30’da  TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın da 
katılımıyla 14 Şubat’ta Ankara’da ger-
çekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul 
için yola çıktı. 

Torba yasa tasarısına karşı başlatılan 
yürüyüşün startı, TMMOB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Soğancı, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Makine 
Mühendisleri Odası Başkanı Ali Ekber Çakar’ın da katılımıyla Edirne’den verildi.

TMMOB YASASI DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 
TOPLANDI    
Türkiye’nin dört bir yanından gelen mü-
hendis, mimar, şehir plancılarıyla top-
lanan TMMOB 43. Dönem Olağanüstü 
Genel Kurulu’nda direniş ve mücadele-
nin büyütülmesi vurgusu öne çıktı.

TMMOB Yasası değişikliğine karşı 
Türkiye’nin farklı bölgelerinde 8 koldan 
“Ülkemize, halkımıza ve mesleğimize 
sahip çıkıyoruz” şiarıyla 10 Şubat’ta yo-
lan çıkan yürüyüş kolları, 14 Şubat 2015 
Cumartesi günü Ankara’da buluştu.
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“TMMOB TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE”
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Soğancı, açılışta yaptığı konuşma-
sında, AKP’nin kendi önündeki en bü-
yük engellerden biri olarak TMMOB’yi 
gördüğünü belirterek, bu yüzden de 
TMMOB’yi bölmek, parçalamak için 
yasa değişikliğini gündeme getirdiğini 
ifade etti.

“AKP’nin yeni Türkiye’sinde insan 
yok, AKP’nin yeni Türkiye’sinde emek 
yok, halk yok, gençler yok, kadın yok, 
doğa yok, çevre yok, AKP’nin yeni Tür-
kiye’sinde mühendisler, mimarlar, şehir 
plancıları onların örgütü TMMOB yok, 
AKP’nin yeni Türkiye’sinde insana dair 
ne varsa hiçbiri yok. Onların yeni Tür-
kiye’sinde gericilik var, yağma var, talan 
var, biat etme var, Osmanlılık var, karan-
lık var.  AKP’nin yeni Türkiye’sinde baskı 
var, zor var, toma var, gaz var. AKP’nin 
yeni Türkiyesi gericiliğin Türkiyesi, fa-
şizmin Türkiyesi” diyerek AKP’nin baskı 
politikalarına dikkat çeken Soğancı, “AKP sanıyor ki, örgütümüzü zayıflatacak, yok edebile-
cek. AKP bilmiyor ki TMMOB bu ülkenin taşına, toprağına, suyuna, havasına işlendi. AKP 
bilmiyor ki TMMOB bu ülkede deresine sahip çıkan Emine Teyze demek, AKP bilmiyor ki 
TMMOB bir avuç kömür için bir ömür veren maden işçisi demek, AKP bilmiyor ki TM-
MOB bu ülkenin vicdanı demek. AKP bilmiyor ki  TMMOB, gericiliğin dogmatizmiyle 
ortaçağ karanlığına döndürmek isteyenlere, vahşi kapitalizmin kar hırsıyla tüm insani de-
ğerleri yok etmek isteyenlere karşı bu ülkeyi aydınlığa taşımak için var gücüyle çalışanların 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü. TMMOB padişahım çok yaşa diyenlerle 
asla saf tutmayanların örgütü” diyerek TMMOB’nin kararlılığını vurguladı.

TMMOB’nin Türkiye’nin her yerinde olduğunu; eşit, özgür, demokratik bir Türkiye 
için emek ve demokrasi güçleriyle birlikte omuz omuza mücadele yürüttüğünü ifade eden 
Soğancı, “Bugün TMMOB’yi savunmak demek AKP diktası ve gericiliğine, ülkemizin ta-
lanına, halkımızın sömürülmesine, halklarımızın gasp edilmesine karşı mücadele demek. 
Bugün eşit, özgür, demokratik bir Türkiye mücadelesini yürütmek TMMOB’yi savunmak 
demek” şeklinde konuştu.

İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda toplanan ve sokağa taşan Genel 
Kurul heyecanı, 3 binden fazla kişiden oluşan kortejin Kızılay Güvenpark’a yürüyüşü ve 
burada okunan sonuç bildirisiyle sona erdi.
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SİVAS KATLİAMI UNUTULMADIMAKLIMDA! 
Sivas Katliamının 22. yıldönümünde 
ülkenin dört bir yanında binlerce kişi 
alanlara çıkarak, davası zaman aşımına 
uğrayan katliamı protesto etti

Sivas`ta 33 kişinin katledildiği 2 
Temmuz 1993`ün yıldönümünde birçok 
kentte anma etkinlikleri ve protesto gös-
terileri düzenlendi.

TEOMAN ÖZTÜRK ANILDI 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir-
liği’nin 1973-1980 yılları arasında baş-
kanlığını yapan, mühendis-mimar ha-
reketinin toplumcu bir çizgiye sahip 
olmasında ön saflarda yer alan, TMMOB 
ile bütünleşen Teoman Öztürk 11 Tem-
muz 2015 Cumartesi günü ölümünün 
21. yıldönümünde anıldı. Öztürk için 
önce “Genel Seçimler, Seçim Sonrası 
Türkiye ve TMMOB” başlıklı bir forum 
düzenlendi, daha sonra Karşıyaka’daki 
anıt mezarda anma etkinliği gerçekleştirildi.

Teoman Öztürk için daha sonra Karşıyaka’daki anıt mezarı başında bir anma gerçekleşti-
rildi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Teoman Öztürk’ün çizdiği yolda 
bugün de mücadelenin devam ettiğini belirtti. 

TMMOB 43. DÖNEM 3. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB 43. Dönem 3. Danışma Ku-
rulu toplantısı 12 Eylül 2015 tarihinde 
İMO Teoman Öztürk Toplantı Salonu’n-
da yapıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet Soğancı’nın TMMOB’nin 6 
aylık çalışmalarıyla ilgili verdiği bilgi ve 
Türkiye gündemi üzerine değerlendirme 
konuşması ile başlayan toplantıda Yöne-
tim Kurulu Üyemiz Murat Ateşoğulları 
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yaptığı konuşmaya, ülkede 7 Haziran seçimlerinin ardından yaşanan savaş ortamını tarif 
ederek başladı. Ateşoğulları, “Daha dün, “3-5 füze yollar savaş çıkartırım” diyerek ülkeyi 
sınır dışında savaşa sokamayanlar, bugün savaşı içimize taşıyarak, ülkeyi tam da istedikleri 
derin bir kaosa sürüklediler.

33 gencimizi yitirdiğimiz Suruç katliamı sonrasında, Ceylanpınar da iki polisin öldürül-
mesini bahane ederek, siyasi geleceklerini ve koltuklarını garantiye alma adına başlattıkları 
savaşı, kent merkezlerine kadar yaygınlaştırıldılar” dedi. Yürürlüğe konan savaş politika-
sının ülkeyi büyük bir felaketin eşiğine getirdiğini belirten Ateşoğulları, sorunun çözümü 
için önerilerini şöyle özetledi: “Bir tane daha çocuğumuz, gencimiz ölmesin, analarımız ağ-
lamasın diye elinde silah olan herkese sesleniyor, koşulsuz olarak silahlar sussun istiyoruz. 
Bugünlerin, 90’lı yıllardan bile çok daha kötü günlere gebe olduğunu görerek, her zaman-
kinden daha çok “Barış” istiyoruz. Dili, kimliği, düşüncesi ne olursa olsun, çocuklarımız, 
gençlerimiz ölmesin istiyoruz. 

Kürt sorununda; ölüm, kan ve gözyaşı dışında bir sonuç üretmeyen güvenlikçi politika-
ların terk edilmesini, barışçıl ve demokratik yollarla çözüm için gerekli adımların atılmasını 
istiyoruz..”

Konuşmasının son bölümünde TMMOB’u savaşa karşı mücadeleye çağıran Ateşoğulları 
sözlerini şöyle tamamladı: “TMMB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak; ülkenin barıştan, 
emekten ve demokrasiden yana olan başta TMMOB ve TMMOB’a bağlı Odalar olmak üze-
re, tüm kurumları ve bireyleri, sadece bu savaşa dur demek için değil, bu savaşı engellemek 
için mücadeleye çağırıyoruz.”

  
19 EYLÜL MMŞP DAYANIŞMA GÜNÜNDE “SAVAŞA HAYIR, BARIŞ 
HEMEN ŞİMDİ” DEMEK İÇİN ALANLARDAYDIK 
Mühendis, mimar, şehir plan-
cıları “TMMOB 19 Eylül Mü-
hendis, Mimar, Şehir Plan-
cıları Dayanışma Günü”nde 
“Savaşa Hayır, Barış Hemen 
Şimdi” demek için alanlara 
çıktı.

İKK`ların örgütlü olduğu 
30`dan fazla kent merkezinde 
düzenlenen basın açıklamala-
rında okunan metinde; AKP 
faşizmi, savaş ve kaosa karşı 
toplumsal muhalefetin önün-
deki en önemli görevin barış 
dilinin hakim kılınması, ülkemizin içinde yer aldığı kapitalist cenderenin kırılması ve laikliğin 
toplumsal hayatın düzenlenmesinde belirleyici olmasının sağlanması olduğuna vurgu yapıldı.



25. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

235

CANLARIMIZI UĞURLADIK… 
“10 Ekim Emek, Barış, De-
mokrasi Mitingi”ni kana bula-
yan bombalı saldırıda hayatını 
kaybedenler için Ankara’da 
anma ve uğurlama töreni dü-
zenlendi.

Miting çağrıcısı DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB tem-
silcilerinin de aralarında oldu-
ğu binlerce kişi 11 Ekim Pazar 
günü, patlamanın olduğu Tren 
Garı önüne gelerek hayatını 
kaybedenler anısına karanfil 
bırakmak istedi. Ancak, emni-
yet güçleri kriminal incelemenin sürdüğü gerekçesiyle alana girişe izin vermedi, 

Kitle daha sonra uğurlamanın yapılacağı Sıhhiye Meydanı’na yürüdü. Bir gün önce barış 
türküleri söylemek için girilecek Sıhhiye Meydanı, hayatını kaybedenlerin acısını yüreğinde 
taşıyanların buluşma yeri oldu. Atılan sloganlarla katliam protesto edilirken, sorumlular-
dan hesap sorulacağı dile getirildi.

Katliamda ölenler için birçok kentte anma ve protesto etkinlikleri düzenlendi.

UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ.... 
Emek, Barış ve Demokrasi Mi-
tingi’ni kana bulayan katliamı 
protesto etmek üzere alınan 
grev kararı kapsamında 12 ve 
13 Ekim günlerinde çeşitli et-
kinlikler gerçekleştirildi.

12 Ekim Pazartesi günü 
TMMOB ve TTB üyeleri An-
kara’da İbni Sina Hastanesi 
önünde toplanarak, katliamın 
gerçekleştiği Tren Garı önüne 
yürüdüler.

Saat 12.00’de İbni Sina 
Hastanesi önünde buluşan 
yüzlerce kişi, sloganlar ve alkışlarla katliamı protesto ederek Tren Garı’na ulaştı. Olay yerin-
de örgütler adına Ankara Tabip Odası Başkanı Çetin Atasoy bir açıklama yaptı. Daha sonra, 
hayatını kaybedenler anısına karanfiller bırakıldı.
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13 Ekim Salı günü ise, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından 12.30-13.30 saatleri 
arasında Sakarya Meydanı’nda oturma eylemi gerçekleştirildi. Eylemde örgüt temsilcileri 
tarafından konuşmalar yapıldı ve saldırıda hayatını kaybedenleri isimlerinin yazılı olduğu 
beyaz balonlar uçuruldu.

“ENGELLİ MÜHENDİS,MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI 
SEMPOZYUMUNA” KATILDIK
TMMOB’nin 43. Olağan Ge-
nel Kurulunda alınan karar 
geregince, Peyzaj Mimarla-
rı Odasının sekretaryasında 
yürütülen ve Odamız adına 
düzenleme kurulunda Rıza 
SOYPAK’ın görev aldığı  “En-
gelli Mühendis,Mimar ve Şe-
hir Plancıları Sempozyumu-
na”; Odamız adına Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, 
Mesleki Uygulamalar Üyesi 
Ümit Uzunhasanoğlu ile Sem-
pozyum Düzenleme Kurulu 
üyemez Rıza Soypak katıldılar, Çok sayıda akademisyenin bildirileri ile zenğinleştirdiği et-
kinlikte, Eskişehir Büyükşehir ile Tepebaşı Belediyesi’nin yaptığı  uygulama proje örnekleri 
de gösterildi.

TMMOB YK-ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI 
TMMOB Yönetim Kurulu- Oda başkanları toplantısı mesleki, toplumsal sorunların görüşül-
mesi ile TMMOB Yönetim Ku-
rulunun talepleri çerçevesinde 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca her 
yıl düzenli olarak TMMOB 
Çalışma programı çerçevesin-
de yapılan iş ve işlem konu-
sunda bilgilendirme toplantı-
ları gerçekleştirilmiştir. 

Oda yönetim kurulu TM-
MOB Yönetim Kurulu tarafın-
dan Odamıza bildirilen tüm 
oda başkanları toplantısı ile 
danışma kurulu toplantılarına 
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katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerini aktarmış, TMMOB tarafından planlanan et-
kinlik ve komisyonlarda aktif görev alarak katkısını vermeye devam etmiştir. 

Bu kapsamda özellikle TMMOB Jeotermal Kongresi süreçlerinde yaşanan sorunlar 
Odamız tarafından açık bir çağrı ile metni ile tüm meslektaşlarımız ile TMMOB’ye gönde-
rilmiştir. 

TMMOB YK, ODA BAŞKANLARI ORTAK TOPLANTISI YAPILDI
 TMMOB Yönetim Kurulu ve 
Oda Başkanları ortak toplan-
tısı 5 Mayıs 2015 tarihinde 
Mimarlar Odası toplantı salo-
nunda gerçekleştirildi.

Toplantıda; TMMOB Se-
çim Bildirgesi 2015, TMMOB 
Yasası değişikliğindeki durum, 
Soma- İşçi Sağlığı ve İş Gü-
venliği etkinlikleri, TMMOB 
etkinlikleri, kent sempozyum-
ları, yerel kadın kurultayları, 
asgari ücret çalışmaları, Ko-
bane inşa süreci çalışmaları, 
yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlanması konularında bilgilendirme ve görüş alışve-
rişinde bulunuldu.




