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

Bu çalışma dönem içerisinde geçmiş siyasi iktidarlarda dahil olmak üzere tüm iktidar 
sahiplerince besletilerek büyütülen bir çetenin Ordu içinde yer alan uzantıları 15 Temmuz 
2016 tarihinde ülke insanımıza karşı kanlı bir kalkışma (darbe girişimi) içine girmiş, çıkan 
çatışmalar sonucunda yüzlerce yurttaşımız yaşamını yitirmiş, binlercesi ise yaralanmıştır. 
Mevcut siyasi iktidar  bu kanlı darbe girişimine karşı 20 temmuz 2016 tarihinde ilan ettiği 
OHAL ve OHAL kapsamında düzenlenen KHK ile anayasal düzeni tamamen askıya ala-
rak sadece darbecileri değil kendine muhalif gördüğü tüm kesimler üzerinde ağır bir baskı 
oluşturmuş, binlerce kamu çalışanı, gazeteciler, akademisyenler, milletvekilleri, belediye 
başkanları, sokaktaki düşünen vatandaşlar hakkında soruşturmalar açılmış, binlercesine 
herhangi bir suç istinadı olmadan yıllardır hapislerde tutulmaktadır. Yapılan bu uygulama-
lar ile adaletin, hukukun, insan haklarının, özgürlüklerin tamamen ayaklar atına alındığı, 
anayasa mahkemesinin verdiği kararların hiçe sayıldığı, yani anayasanın askıya alındığı bir 
dönemden geçmekteyiz.

Odamız  darbe girişime, şube başkaları ile oda organlarının dönem çalışma programı 
taslağının değerlendirilmesi toplantısı esnasında  karşı karşıya kalmış, Odamıza sahip çık-
mak amacıyla 15 Temmuz 2016 gecesini odamızda geçirmiştir.16 Temmuz 2016 günü saba-
hı şube başkanları ile toplantı yapan yönetim kurulumuz ülke insanına karşı girişilen kanlı 
darbe girişimini lanetlemiştir. Daha sonra ilan edilen OHAL ve getirilen düzenlemelere 
karşı “ Ne Darbe, Ne Dikta, Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye”  söylevi ile emekten, demokrasi-
den, adaletten, hukukun üstünlüğünden, özgürlüklerden, laik ve çağdaş bir yaşamdan yana 
olan tavrını belirtmiş, bu çerçevede mücadele yürüten diğer bileşenlerle ortak tavır almıştır.

Yine tamamladığımız bu iki yıllık çalışma dönemi, Odamızı, mesleğimizi ve toplumu 
doğrudan etkileyen olayların hızlı bir değişim ve gelişim gösterdiği bir dönem olmuştur. 
Çalışma dönemimiz içinde, 6235 sayılı TMMOB Kanunu değişiklikleri siyasi iktidar tarafın-
dan yeniden gündeme getirilmiştir. Ülkemizin, halkımızın, mesleğimizin, mühendislerin, 
mimarların, şehir plancılarının ve örgütümüzün aleyhine düzenlemeleri içeren, TMMOB`-
nin örgütlülüğünü dağıtarak, parçalanmış bir yapıyla ülkemizin mühendis ve mimarlarının 
toplumdan yana gür sesini kesmek istenmektedir. Mevcut siyasi iktidar, 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 altı-
na alarak Bakanlığın alt birimine dönüştürmek istemektedir. Bir kez daha vurgulamak iste-
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riz ki, TMMOB`nin ve Odamızın mali bir denetimden çekineceği bir durum olmadığı gibi, 
bütün işlemleri ve uygulamaları şeffaf, denetlenebilir ve üyeleri tarafından hesap sorulabilir 
bir süreç içerisinde gerçekleştirilmektedir. Asıl karşı çıktığımız, bağımsızlığımızın ortadan 
kaldırılarak, Odalarımızın Bakanlığın bir şube müdürlüğüne dönüştürülüp idarenin vesa-
yeti 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 üstünü örtmeye yetmeyecektir.  TMMOB ve 
Odamız tüm birikimlerini halkımızın yararına kullanmaya, AKP iktidarının yarattığı rant 
düzenini meslek alanımızdan teşhir etmeye, ülkemizi aydınlık geleceğe taşımak için var 
gücüyle çalışmaya devam edecektir.

Bu kapsamda “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının” TMMOB Kimya Mühendisle-
ri Odası Yönetim Kurulunun görevden alınması konusunda açtığı davaya müdahil olmuş, 
odalarımızın vesayet altına alınarak bakanlıkların birer şube müdürlüğüne dönüştürülme-
sine karşı mücadele edilmiştir.

Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından odamız için başlatılan müfettişlik incele-
melerine karşı durulmuş, hem idari, hemde hukuki davalar açılarak  gerekli mücadeleler 
yürütülmüştür.

 Diğer taraftan, barış sürecinin bitirilmesinden sonra ilçe merkezlerinde başlatılan 
uzun sokağa çıkma yasakları ve operasyonlar sonucunda ölümlerin artması, IŞİD çetele-
rince gerçekleştirilen Diyarbakır, Suruç, Ankara katliamları, İstanbul Sultanahmet bom-
balamaları 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 savunulma-
sını, barışçıl ve demokratik yollarla çözüm için gerekli adımların atılması taleplerini sürek-
li gündemde tutmuş, Odamız buna yönelik etkinliklerde toplumsal sorumluluğunu diğer 
meslek ve emek örgütleri ile birlikte TMMOB çatısı altında yerine getirmeye gayret etmiştir. 

Yine, plansız HES’lerin  ve termik santrallerin yarattığı tahribatlar başta olmak üzere 
yapılan eylem ve etkinliklere 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 Odaların denetimi ile 
TMMOB yasası çerçevesinde düzenlenen olağanüstü gündemle yapılan toplantılara katıla-
rak ilişkin oda görüşlerimiz aktarılmıştır. 

Yine dönem içerisinde TPAO’nun özelleştirilerek yok edilmesi ve personelin özlük hakla-
rının elinden alınmasına karşı TMMOB Türkiye Petrolleri Raporu’nun sekretaryası da oda-
mız tarafından yürütülmüş, Ekin 2017 tarihinde yayınlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bu dönem çalışmaları kapsamında TMMOB  tarafından düzenlenen CBS Kongresi, TM-
MOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Eğitim Çalıştayı, 2.Bilirkişilik Çalıştayı, 5. Kadın 
Kongresi, 2. Kadın Sempozyumu, Kent Sempozyumları gibi etkinliklere etkin bir şekilde 
katılım sağlanmıştır.



26. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

269

ONBİNLER 1 MAYIS`TA 
ALANLARA ÇIKTI
1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Günü başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak 
üzere Türkiye`nin dört bir yanında on bin-
lerin katılımıyla kutlandı.
Ankara`da DİSK, KESK, TMMOB, TTB 
ve Türk-İş`e bağlı sendikaların katılımıyla 
gerçekleştirilen miting için Kurtuluş mey-
danında toplanılarak Kolaj Meydanı‘na yü-
rüyüş yapıldı. Ankara mitinginde kortejin 
önünde 10 Ekim Barış ve Dayanışma Der-
neği yer aldı ve alana 10 Ekim katliamında 
hayatını kaybedenlerin fotoğraflarıyla girdi.
1 Mayıs İstanbul`da bu yıl Bakırköy halk 
pazarı alanında kutlandı. DİSK, KESK, TM-
MOB ve TTB`nin çağrısıyla düzenlenen 
miting saat 13.00‘te başladı. Bakırköy Halk 
Pazarı‘ndaki kutlamalar sırasında renkli gö-
rüntüler ortaya çıktı. 
İzmir‘de 1 Mayıs mitingi, DİSK Ege Bölge-
si Temsilciliği, Türk-İş‘e bağlı sendikalar, 
KESK İzmir Şubeler Platformu, TMMOB 
İzmir İl Koordinasyon Kurulu ve İzmir 
Tabip Odası çağrısıyla Gündoğdu Meyda-
nı‘nda yapıldı. Alsancak Limanı, Konak ve 
Cumhuriyet Meydanı‘nda toplanan katılım-
cılar, üç ayrı koldan Gündoğdu Meydanı‘na 
yürüdü.
1 Mayıs kutlamaları boyunca atılan slogan-
lar ve alanlarda yapılan konuşmalarda laik, 
demokratik, özgürlükçü bir ülke talebi öne 

çıktı. Katliamları ve savaş politikalarını pro-
testo eden işçiler ve emekçiler, kıdem tazmi-
natına yönelik saldırılara ve özel istihdam 
bürolarına tepkilerini de dile getirdi.

ANKARA VE İSTANBUL 
İKK`LARDAN ULUSLARARASI 
İŞGÜCÜ YASA TASARISINA 
PROTESTO 
TMMOB Ankara ve İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulları, TMMOB ve bağlı 
odaların üyeleriyle, Uluslararası İşgücü 
Kanun Tasarısı‘nı protesto etmek için 12 
Temmuz 2016 tarihinde eş zamanlı olarak 
Ankara‘da TMMOB önünde buluşarak 
Sakarya caddesine yürüdüler, İstanbul‘daysa 
Galatasaray Meydanı‘nda kitlesel basın 
açıklaması yapıldı. 
 
Ankara‘daki basın açıklamasını TMMOB 
Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu 
okudu. Ardından TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, tasarıyı 
değerlendirerek oluşabilecek mesleki hak 
kayıplarına ve ülkemizin uğrayacağı zarara 
dikkat çekti. “İşsiz kalmak, düşük ücretlerle 
çalışmak istemiyoruz!”, “Diplomalı ve 
“nitelikli” işsiz olmak istemiyoruz!” 
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sloganlarının ardından eylem sona erdi. 
10 EKİM’DE TREN GARI 
ÖNÜNDE OLACAĞIZ VE 
KAYBETTİKLERİMİZİ ANACAĞIZ
DİSK - KESK - TMMOB - TTB - 10 Ekim 
Barış ve Dayanışma Derneği, 10 Ekim Kat-
liamının yıldönümü nedeniyle 8 Ekim 2016 
tarihinde bir basın açıklaması yaparak belir-
lenen etkinliklerin programının değişmedi-
ğini belirttiler.

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB’DEN 
CUMHURİYET`E DESTEK
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Ankara 
birimleri Cumhuriyet gazetesine yönelik 
operasyon üzerine 31 Ekim 2016 tarihinde 
gazetenin Ankara bürosu önünde bir basın 
açıklaması yaptı.

ODAMIZDAN CUMHURİYET 
GAZETESİNE DESTEK ZİYARETİ
Yönetim Kurulu Bakanımız Hüseyin Alan 
başkanlığındaki Oda heyeti Cumhuriyet ga-
zetesine yönelik tutuklamalar üzerine 8 Ka-
sım 2016 tarihinde gazetenin Ankara büro-
sunu ziyaret ederek, Ankara haber Müdürü 
Ayşe Sayın ile görüştü.
Yönetim Kurulu Bakanımız Hüseyin Alan 
başkanlığındaki Oda heyeti Cumhuriyet ga-
zetesine yönelik tutuklamalar üzerine 8 Ka-

sım 2016 tarihinde gazetenin Ankara büro-
sunu ziyaret ederek, Ankara haber Müdürü 
Ayşe Sayın ile görüştü.
Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan, 
Cumhuriyet gazetesine yönelik baskı ve tu-
tuklamaları kınıdaklarını belirterek, “Biz 
Oda olarak Cumhuriyet gazetesi ile daya-
nışma içinde olduğumuzu bildirmek, halkın 
haber alma ve ifade özgürlüğüne sahip çık-
mak için burdayız” dedi.
Cumhuriyet gazetesi Ankara haber Müdürü 
Ayşe Sayın‘da ziyaretin anlamlı bir destek 
olduğunu belirterek, toplumun her kesimin-
den büyük bir destek aldıklarını belirterek “ 
tüm baskı ve tutuklamalara rağmen işimizi 
yapmaya, gazetemizi çıkarmaya devam ede-
ceğiz” dedi.

TMMOB KMO YÖNETİCİLERİ 
HAKKINDA AÇILAN DAVANIN İLK 
DURUŞMASI YAPILDI
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı`nın suç 
duyurusu üzerine TMMOB Kimya Mühen-
disleri Odası Yönetim Kurulu`nun görevden 
alınması yönünde açılan davanın ilk duruş-
ması 15 Haziran 2017 tarihinde Ankara Ad-
liye Ek Binasında gerçekleştirildi.
AKP iktidarının TMMOB`ye yönelik yü-
rüttüğü politikanın bir devamı olarak açılan 
dava, Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkeme-
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sinde görüldü. Davanın ikinci duruşması 
için 10 Temmuz 2017 saat 10.00`a tarih ve-
rildi.
TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri, Oda Yö-
netim Kurulu başkanları ve üyeleri, TM-
MOB ve Oda avukatlarının katıldığı duruş-
maya TMMOB`ye destek vermek amacıyla, 
TTB Merkez Konsey Genel Sekreteri Sezai 
Berber, ODTÜ Mezunları Derneği YK Baş-
kanı Seyhan Çamlıgüney, Tüketici Hakları 
Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar da 
katıldı.

TMMOB SGK PROTOKOLÜNÜN İPTA-
LİNE KARŞI SOKAĞA ÇIKTI
TMMOB ve SGK arasında imzalanan asga-
ri ücret protokolünün SGK tarafından tek 
taraflı iptaline ilişkin, TMMOB 6 Temmuz 
2017 tarihinde tüm Türkiye‘de sokağa çıkt.  

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB`DEN 
ORTAK FORUM
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin yürüttü-
ğü “OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz” kam-
panyası kapsamında 2 Aralık 2017 tarihinde 
Ankara’da “FORUM” gerçekleştirilecek.
“Emek ve Demokrasi Güçleri OHAL`i Sor-
guluyor” sloganıyla İMO Teoman Öztürk 
Salonu’ndan gerçekleştirilecek olan foruma 
düzenleyici dört örgütün yanı sıra siyasi 

partiler ve diğer emek-meslek örgütleri de 
katılacak. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
Genel Başkanlarının konuşmalarıyla başla-
yacak olan forumda OHAL Döneminin bi-
lançosunu yansıtan ortak raporun sunumu 
gerçekleştirilecek.
Davet edilen kurum başkanlarının konuş-
malarıyla devam edecek olan forumda 16 
aydır devam eden Olağanüstü Hal uygula-
masının yarattığı tahribatın tüm boyutlarıy-
la gösterilmesi, toplumun geniş kesimleri-
nin OHAL’in derhal kaldırılması yönündeki 
isteğinin açığa çıkartılması hedefleniyor.

TMMOB 5. KADIN KURULTAYI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından 
ilki 2009 yılında düzenlenen TMMOB Ka-
dın Kurultayı`nın beşincisi “OHAL’de Ka-
dınız” başlığıyla İnşaat Mühendisleri Odası 
Teoman Öztürk toplantı salonunda  25 Ka-
sım 2017 tarihinde başladı.
Kısa film gösterimi ile başlayan Kurul-
tay, TMMOB Kadın Çalışma Grubu  Başkanı 
Hanze Gürkaş`ın açılış konuşmasıyla devam 
etti. Sonrasında Divan seçimi gerçekleştiril-
di. Necla Özkaplan Yörüklü’nün Divan Baş-
kanlığında Fulya Üçyıldız Bankoğlu, Gamze 
Karademir, Zemzem Fedani Banli ve Emine 
Uzun Divan üyeleri olarak görev yaptı.
Sonuç Bildirgesi Komisyon seçiminin ar-
dından TMMOB Kadın Çalışma Grubunun 
sunumu yapıldı. Sunum, çalışma grubunu 
temsilen Işık Gürbulak tarafından paylaşıl-
dı. 
TMMOB 5. Kadın Kurultayı programı çer-
çevesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla 
hazırlanan “OHAL`DE HER HALDE KA-
RANLIĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ” baş-



26. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

272

lıklı basın açıklaması geniş katılımla saat 
12.00`de gerçekleştirildi.
İlk gün; İstanbul ve Adana İKK’larınca ha-
zırlanan “TMMOB’de Kadın Örgütlenmesi”, 
Trabzon ve Zonguldak İKK’larınca hazır-
lanan “Kamu Kurumları ve Özel Kuruluş-
larda, Yer Altı, Arazi, Şantiye, Fabrika, Ofis 
Vb İşyerlerinde Çalışan MMŞP Kadınların 
Çalışma Yaşamında Karşılaştıkları Sorunlar 
Ve Çözüm Önerileri”, Mersin İKK’nın hazır-
ladığı “Eğitimde Cinsiyetçilik” ve son olarak 
Diyarbakır ve İzmir İKK’larınca hazırlanan 
“Olağanüstü Hal Koşulları, Kanun Hük-
münde Kararnameler İle Yapılan Düzenle-
meler Ve İşten Atmalar, Anayasa Değişikliği, 
Savaş Koşulları, Zorlu Göç Vb. Güncel Siya-
sal Gelişmelerin TMMOB Örgütlülüğüne ve 
Mühendis Mimar Şehir Plancı Kadınlarına 
Yansımalar” sunumları yapıldı.
İkinci gün 4. Kadın Kurultayında görüşüle-
meyen önergeler görüşülüp karara bağlandı. 
Sonrasında 5. Kadın Kurultayına sunulan 
önergeler görüşülerek onaya sunuldu.
Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı Kadınla-
rın sorunlarına ve çözüm önerilerine eğilen 
TMMOB 5. Kadın Kurultayı 350 delegenin 
katılımıyla başarıyla sona erdi.

TMMOB TTB’YE DAYANIŞMA 
ZİYARETİNDE BULUNDU
TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkan-
ları, mahkeme tarafından şartlı olarak ser-
best bırakılan Türk Tabipleri Birliği Başkanı 
Raşit Tükel ve Merkez Konseyi Üyelerini zi-
yaret edip geçmiş olsun dileklerini ileterek 
TTB ile dayanışma içerisinde olduklarını bir 
kere daha dile getirdiler.
Ziyarete; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, II. Başkan Züber Akgöl, Yö-
netim Kurulu Üyeleri Ekrem Poyraz, Kemal 

Zeki Taydaş, Cemalettin Küçük, Genel Sek-
reter Yardımcısı Gülsüm Sönmez, TMMOB 
Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu, Teknik 
Görevli Eren Şahiner, Odalardan; Hüseyin 
Önder (EMO), Yusuf Songül (GIDAMO), 
Mustafa Erdoğan (HKMO), Bahattin Sarı 
(İMO), Faruk İlgün (JMO), Ali Uğurlu 
(KMO), Y. Necmi Ergin (MADENMO), Ali 
Ekber Çakar (MMO), Ahmet İrfan Türkko-
lu (METMALZMO), Sinan Tütüncü (MO), 
Ayşegül Oruçkaptan (PEYZAJMO), Orhan 
Sarıaltun (ŞPO) katıldı.


