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Sayın Konuklar, Sevgili Arkadaşlar, 

Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum.  

Biliyorsunuz 3 haftadan bu yana ülke olarak fiilen bir savaşın içerisindeyiz. Türk Silahlı 

Kuvvetleri, başka bir ülke topraklarında askeri operasyon yürütüyor. Türkiye toplumu olarak 

hepimiz biliyoruz ki savaş sadece cephede olup biten bir durum değildir. Savaş, toplumun 

tümünün hem ekonomik, hem siyasal hem de duygusal olarak seferber edilmesidir. 

Operasyonlar başlamadan önce TMMOB olarak yaptığımız açıklamalarda, AKP’nin 

içinde bulunduğu yönetme krizi nedeniyle ilan ettiği OHAL’in bile artık kendisine yeterli 

gelmediğini, bu krizi örtbas edebilmek için Olağanüstü Hali bir savaş haline çevirmek 

istediğini dile getirmiştik. Ne yazık ki yaşadıklarımız bir kez daha bizleri haklı çıkardı. 

Kurulduğu günden bu yana daima toplumsal kutuplaşmadan, çatışmadan ve şiddetten 

beslenen AKP, Afrin’e yönelik başlattığı operasyonla kitlesini yeniden konsolide etmeyi 

amaçlamaktadır. AKP barıştan yana, kardeşlikten yana kim varsa hedef göstermekte ve sınır 

içinde de büyük bir operasyon yürütmektedir. OHAL döneminde zaten büyük ölçüde budanan 

düşünce ve ifade özgürlüğü, tamamen ortadan kaldırılmış durumdadır. En barışçıl, en insani 

çağrılar bile büyük bir şiddetle bastırılmak istenmektedir. Barıştan, demokrasiden ve 

özgürlüklerden yana emek ve meslek örgütleri, hükümet yetkililerinin, güvenlik güçlerinin, 

yandaş medyanın ve sosyal medya trollerinin saldırısı altındadır. 

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla TTB 

ile birlikte Birliğimizi de terör örgütlerine destek olmakla itham etti. Bizlerin ülkedeki 

mühendis, mimar ve şehir plancılarının temsilcisi olamayacağımızı ileri sürdü. 

Cumhurbaşkanının talimatıyla şimdi meslek örgütleri hakkında yeni bir düzenleme yapmaya 

başladılar.  

Bu meslek örgütlerinin tamamı, Anayasanın 135. maddesinde “Kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşları” olarak zikredilerek anayasal statüye kavuşturulmuştur. Söz 

konusu anayasa maddesi bizlere meslek mensuplarımızın müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, 

mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini 

sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni 

hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak görevi ve yetkisi vermektedir. 

Meslek örgütlerimizin bu anayasal statüleri ve yasal dayanakları, bizleri diğer derneklerden ve 

meslek kuruluşlarından ayırmaktadır. Dolayısıyla cumhurbaşkanının açıklamasında dile 

getirdiği gibi her anlayışın kendi meslek örgütünü kurması yasal olarak mümkün değildir.  

Meslek örgütlerinin yönetimlerinin nasıl oluşacağı kendi yasalarında açık biçimde 

düzenlenmiştir. Her üyemiz, seçim süreçlerinde yer alarak birlik politikalarının ve yönetim 

kurullarının belirlenmesinde söz sahibi oluyor. Herkesin özgürce katıldığı demokratik 

seçimlerle de yönetim kurulları belirleniyor. 
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AKP, demokratik seçimlerle ele geçiremediği her kurumu iftiralarla karalamayı ve 

baskılarla sindirmeyi gelenek haline getirmiştir. Üyeler nezdinde hiçbir inandırıcılığı olmadığı 

için genel kurullar sürecinde başarı kazanamayanlar, yukarıdan aşağı operasyonlarla ilerici 

meslek örgütlerine müdahale etmeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. İftiralarla 

örgütlerimizin yıpratılmak istenmesine, ilerici ve toplumcu değerlerimizin ortadan kaldırılmak 

istenmesi izin vermeyeceğiz! 

Değerli Arkadaşlar, 

Geride bıraktığımız iki yıllık çalışma dönemi boyunca, Türkiye tarihinin en çalkantılı 

siyasal ve toplumsal anlarına tanıklık ettik. Toplumu bütünüyle kuşatan şiddet ortamı, 

muhaliflere yönelik baskılar, darbe girişimi, olağanüstü hal rejimi, kanun hükmünde 

kararnameler, belediyelere atanan kayyumlar, antidemokratik anayasa değişikliği ve 

ekonomik krizin birbirini izlediği büyük bir kaosun içinden geçiyoruz. Yaşadığımız bu 

kaosun sorumlusu, ülkeyi tek adam rejimiyle yönetmek isteyen AKP iktidarıdır. Anayasayı 

çiğneyerek, kanunları yok sayarak, parlamentoyu askıya alarak, yargı organlarını kendine 

bağlayarak, medyayı teslim alarak, gündelik yaşamı kriminalize ederek, toplumu saflaştırarak, 

ülkenin tüm zenginlikleri kendi ihtiyaçları için kullanarak yarattıkları bu ortam, ülkenin 

huzurunu ve geleceğini tehdit etmektedir. 

TMMOB olarak geçtiğimiz iki yıllık çalışma dönemimiz, tek adam rejimine karşı 

mücadele etmek ve AKP’nin yıkım politikalarına karşı ülkemizi, mesleğimizi ve 

meslektaşlarımızı savunmakla geçti. Hukuki, mesleki ve toplumsal alanda bütünlüklü olarak 

yürüttüğümüz bu mücadele, siyasal iktidarın topyekûn saldırısı karşısında hem kendi 

örgütlülüğümüze hem de emek ve demokrasi güçlerine büyük bir umut kaynağı oldu.  

İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde TMMOB örgütlülüğü olarak demokrasiye, 

özgürlüklere, bağımsızlığa, laikliğe ve toplumculuğa olan bağlılığımızdan asla taviz 

vermedik. 15 Temmuz Darbe Girişimine nasıl karşı çıktıysak, AKP’nin darbe bahanesiyle 

yürürlüğe koyduğu sivil darbesine de aynı kararlılıkla karşı çıktık. Güçler ayrılığına ortadan 

kaldırarak tek adam rejimini fiilen uygulamaya geçiren OHAL rejimine karşı emek ve 

demokrasi güçleriyle birlikte ortak basın açıklamaları, eylemler ve kampanyalar 

gerçekleştirdik. Kanun Hükmünde Kararnamelerle haksız ve hukuksuz biçimde işlerinden 

atılan mühendis, mimar ve şehir plancılarının işlerine geri dönmeleri için girişimlerde 

bulunduk. Hukuk devleti anlayışını yok eden, halk iradesini yok sayan KHK’lerin iptal 

edilmesi için mücadele ettik. 

Sevgili Arkadaşlar, 

Bu kararlı ve mücadeleci tutumumuz nedeniyle son iki yıl boyunca iktidarın çok yönlü 

saldırılarıyla karşı karşıya kaldık. Geçtiğimiz dönemde örgütlülüğümüze yönelik saldırıların 

belki de en ciddisi, 2014 yılından bu yana devam eden ve “Denetleme” adı altında kurumsal 

özerkliğimizi ortadan kaldırmaya yönelik girişimdir. TMMOB’ye anayasa ve yasalarla 

tanınan kamusal görev ve yetkileri sınırlandırmak amacıyla yürütülen bu girişim, geçtiğimiz 

aylarda yeni bir boyut kazanmıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Birliğimize bağlı 

Kimya Mühendisleri Odasına karşı açtığı davada mahkeme, Kimya Mühendisleri Odası 

Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasına karar vermiştir. 

 



3.3 

 

Hukukun tümüyle ayaklar altına alındığı, yüksek mahkeme başkanlarının “Saray” 

salonlarında el pençe divan durduğu bu dönemde mahkemenin verdiği bu karar bizleri 

şaşırtmamıştır. Hukukla ilgili değil, tamamıyla AKP’nin siyasal çıkarlarıyla ilgili bu karara 

karşı daima Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulumuzun yanında olduk ve Odamızın 

seçim süreçlerini olağan haliyle tamamlaması kararlılığımızı koruduk. Birliğimize ve 

Odalarımıza yönelik sistematik biçimde yürütülen tüm bu saldırılara karşı mücadelemizi tüm 

meşru zeminlerde yürütmeye devam ediyoruz. 

Birliğimizin çalışmalarını ve yetkilerini sınırlandırmaya yönelik adımların bir diğer 

boyutu da yönetmelik değişiklikleriyle odalarımızın kamu adına yürüttüğü mesleki denetim 

faaliyetlerini sınırlandırma çabalarıdır. Odalarımızın faaliyet alanlarını sınırlandırmak için 

işgüzarlıkla yapılan değişiklikler, hizmet alanlarındaki denetimi, güvenliği ve kaliteyi ortadan 

kaldırarak telafisi mümkün olmayan kamusal zararlara yol açmaktadır. 

Örgütlülüğümüze yönelik saldırılar Odalarımızla ve mesleğimizle sınırlı kalmamış, 

meslektaşlarımızın haklarına da yönelmiştir. Bunun en somut örneği, Sosyal Güvenlik 

Kurumu ile Birliğimiz arasında 2012 yılında yapılan asgari ücret belirleme protokolünün tek 

taraflı olarak feshedilmesidir. İşsizliğin, enflasyonun ve hayat pahalılığının bu denli arttığı bir 

dönemde, meslektaşlarımızı düşük ücretlerle kayıtdışı biçimlerde çalışmaya, geleceklerinde 

ise düşük emeklilik ücretlerine mahkûm etmeye zorlayan bu karar, AKP’nin emek düşmanı 

yüzünün en önemli göstergelerinden biridir. 

Örgütlülüğümüze ve meslektaşlarımıza yönelik tüm bu saldırılara, yandaş basının ve 

cumhurbaşkanının tüm hedef göstermelerine rağmen bizler hiç boyun eğmeden, hiçbir 

üyemizin boynunu eğdirmeden mücadele etmeye devam ettik, bundan sonra devam edeceğiz. 

Sevgili Arkadaşlar, 

TMMOB’nin eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, laiklikten ve barıştan yana toplumcu 

mücadele çizgisini yarınlara taşıyabilmek için kişisel ihtiraslarını ve dar grup çıkarlarını 

TMMOB’nin ihtiyaçlarının önüne koymadan mücadele edecek tüm ilerici, çağdaş, yurtsever 

mühendis, mimar ve şehir plancılarının ortak aklına, dayanışmasına ve birlikteliğine 

ihtiyacımız var. Genel kurullar sürecinde TMMOB örgütlülüğünün ve üyelerinin bu 

sorumlulukla hareket edeceğine inancım tamdır. 

Bu inanç ve kararlılıkla, Türkiye’nin içinden geçtiği bu karanlık dönemde, ülkemize, 

mesleğimize ve değerlerimize sahip çıkmak konusunda en ufak bir tereddüt yaşamadan 

mücadele eden tüm arkadaşlarımızı dostlukla kucaklıyorum. 

Genel Kurulumuzun eşit, özgür, demokratik bir Türkiye mücadelemize, üreten, 

sanayileşen ve hakça bölüşen bir ülke özlemimize katkı vermesi dileğiyle hepimize 

kolaylıklar diliyorum. 

 


