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YİNE AYNI SENARYO! BİRLİĞİMİZİN 
SİYASAL İKTİDAR TARAFINDAN 
HEDEF GÖSTERİLMESİNE İZİN 

VERMEYECEĞİZ!

Kurulduğumuz günden bu yana meslektaşları-
mızın haklarını, toplumun çıkarlarını ve kamusal 
varlıklarımızı korumayı görev edinmiş Birliğimiz, 
ilgili ya da ilgisiz her konuda siyasi iktidar tarafın-
dan hedef gösterilmeye devam ediyor. Adalet Ba-
kanı Bekir Bozdağ tarafından bugün bir kez daha 
“Birliğimiz hakkında hazırlıklar yapıldığı” dile ge-
tirilmiştir.

Bakan Bozdağ’ın sözünü ettiği “hazırlıklar” 20 
yıldır devam eden AKP İktidarının değişmeyen 
gündemlerinden birisidir. AKP iktidarı, 20 yıldan 
bu yana ülkenin kamusal varlıklarını özelleştir-
meyi, doğal alanlarımızı ve kentsel mekanlarımızı 

yağmalamayı esas alan bir gündeme sahiptir. Bir-
liğimiz, AKP’nin ranta ve sömürüye dayalı bu po-
litikaları karşısında mücadele verdiği için orman-
larımızı, madenlerimizi, parklarımızı, doğamızı 
koruduğumuz için hedef alınmaktadır.

Meslek alanlarımıza ilişkin politikaların ve uy-
gulamaların toplumun genel çıkarlarına uygun 
gelişmesini sağlamak Anayasa’nın 135. Maddesi 
tarafından Birliğimize verilen görevdir. Birliğimiz 
kurulduğu günden Anayasa ve yasalar tarafından 
kendisine verilen görev ve yetkiler ışığında faaliyet-
lerini sürdürmektedir.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ`ın “TTB ve TMMOB yasalarının değiştirilmesine yönelik 
hazırlık yapıldığı” doğrultusundaki beyanlarına dair TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz tarafından 27 Ekim 2022 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.
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NETCAD “GIS /İLERİ SEVİYE ANALİZLER 
EĞİTİMİ” ve “UZAKTAN ALGILAMA 

UYGULAMALARI EĞİTİMİ” DÜZENLENDİ

Siyasi iktidar kendi sözü ve iradesi dışındaki 
hiçbir görüşe ve anlayışa yaşam şansı vermek is-
temiyor. Demokratik seçimler ile ele geçiremediği 
kurumları ve o kurumlarda temsil edilen meslek-
taşlarımızın iradelerini antidemokratik yol ve yön-
temlerle kontrol altına almaya çalışıyor. Birliğimizi 
işlevsizleştirmeye ve kontrol altına almaya yönelik 
hiçbir girişime izin vermeyeceğiz.

Birliğimizin anayasa tarafından tanımlanmış sta-
tüsünün ortadan kaldırılmasına, yasalarla güvence 

altına alınma hak ve yetkilerinin aşındırılmasına ve 
600 bini aşkın meslektaşımızın iradesinin yok sayıl-
masına bütün gücümüzle karşı çıkacağız.

AKP`nin demokrasiyi, hukuku ve kamusal var-
lığımızı çiğnemesine izin vermeyeceğiz. Mesleğimi-
ze, meslektaşlarımıza ve ülkemize sahip çıkmaya, 
demokrasiyi, özgürlükleri ve çoğulculuğu savun-
maya devam edeceğiz.

EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

‘Netcadkampüs Sertifika Eğitim Programla-
rı’nın Odamız bünyesinde düzenlenerek üyele-
rimize çeşitli avantajlarla sunulmasına yönelik 
imzalanan protokol kapsamında 10-11 Ekim 
2022 tarihlerinde “GIS İLERİ SEVİYE ANALİZ-
LER”  ve 20-21 Ekim 2022 tarihlerinde  “Uzak-
tan Algılama Uygulamaları Eğitimleri” gerçek-
leştirildi. 

Çevrimiçi olarak ve ücretleri odamız tarafın-
dan karşılanan eğitime çok sayıda üyemiz ve 
JeoGenç öğrencisi katıldı.


