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Merhaba Değerli Meslektaşlarımız, 

Bilimi ve mühendisliği dışlayan yaklaşımlarını çeşitli eylem ve etkinliklerle her defasında ortaya 

koyduğumuz iktidar, halkın taleplerini dışlayan, sokakta demokratik tepkilerini dile getiren herkese 

polis şiddetiyle karşılık vermektedir. Bu tutumuyla iktidarın, seçim sürecine doğru halkı daha da 

bölen, ayıran ve kutuplaştıran bir anlayışı hayata geçirmeyi amaçladığı, gerçek ve kalıcı bir barış 

getirmek niyetinde olmadığı görülmektedir. Diğer taraftan halk, artan polis şiddetine rağmen 

sürdürdüğü barışçıl eylemlerle iktidarın bütün planlarını bozmuştur. 

Son yıllarda yapılan mevzuat değişiklikleri ile meslek disiplinlerimizin uygulama alanları adım adım 
daraltılmıştır. Kanun Hükmünde Kararname’lerle kamu yönetimi tekelci/otoriter nitelikte yeniden 
düzenlenmiş ve mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı ile TMMOB mevzuatı, Anayasa ve yasalara 
açıkça aykırılık oluşturacak bir şekilde iktidar bürokrasisi tarafından düzenlenir hale gelmiştir. En son, 
1983 yılında çıkarılmış ancak 17 ayrı hükümet tarafından uygulanmayan bir KHK maddesi, mevcut 
Bakanlar Kurulu Kararı ile devreye sokuldu ve Orman Mühendisleri Odası’nın idari ve mali denetimi 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na verildi. TMMOB’ye bağlı, Odamız dahil 11 Odanın ise Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın idari ve mali denetimi altına alınmasıyla ilgili kararın da bugünlerde 
açıklanması bekleniyor. Askeri vesayeti ortadan kaldırmakla övünen bir siyasi iktidarın, bu ülkenin 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü üzerinde 12 Eylül düzenlemesini esas alan bir vesayet 
ilişkisi tesis etmesini kabullenmek mümkün değildir. 
 

Her şeye karşın TMMOB ve bağlı Odaları, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı disiplinlerinin 

gerekleri ve ülkemiz, halkımız, kentlerimiz, kıyılarımız, tarım ve orman alanlarımız, koruma 

alanlarımızın korunması ve yeni sermaye birikim politikalarına bağlı olarak talanına karşı çıkmaya 

devam edecek, toplumsal muhalefet-direniş odakları içinde yer almaya kararlılıkla devam edecektir.  

2003 yılında, Odamızın 4 sicil no'lu değerli üyesi Uçak Yüksek Mühendisi Necdet Eraslan'ı anmak 

amacıyla başlattığımız "Necdet Eraslan Proje Yarışması”nın altıncısını, Havacılık ve Uzayda Yenilikçi 
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Konferans Salonu'nda gerçekleştirdik. Necdet Eraslan’ın oğlu Arsev Eraslan’ın da hem Bilim Kurulu 

Üyesi olarak hem de sunum yaparak katkı koyduğu yarışmada, birinci seçilemezken, iki tane ikincilik 

ödülü ve üç tane üçüncülük ödülü verildi. 

Odamız, yakında başlayacak olan genel kurullar sürecinde demokrasi için halk iradesinin tek seçenek 

olduğunu ve bu iradenin her alanda oluşturulması, geliştirilmesi, güçlendirilmesi gerektiğini 

vurgulayacak, Oda örgütlülüğümüzün bu kapsamda ve birlik içinde geliştirilmesi gerekliliği eşliğinde 

genel kurulları örgütleyecektir.  

Üyelerimizi, bilimi ve teknolojik gelişmeleri halkımızın hizmetine sunmak için yürüttüğümüz 

çalışmalara destek vermeye, şube genel kurullarına ve seçimlerine katılarak demokratik haklarını 

kullanmaya, iktidarın her türden gerici, baskıcı,  faşizan uygulamalarına karşı ülkemize, Birliğimize ve 

Odamıza sahip çıkmaya çağırıyoruz. 

Dergimizin geçmiş sayılarında olduğu gibi 137. sayısında da, tesisat mühendisliğine ilişkin güncel 

konularda makaleler yer almaktadır. Tesisat Mühendisliği Dergisi elektronik ortamda, 

www.mmo.org.tr web sayfamızda yer alan “Yayınlar” bölümünden de takip edilebilir.  

Esenlik dileklerimizle. 

http://www.mmo.org.tr/
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