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TMMOB’YE BAĞLI 24 ODA’DAN ORTAK AÇIKLAMA: 
BİRLİĞİMİZ TMMOB VE MİMARLAR ODASI İLE TAM BİR 

DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ
TMMOB`ye bağlı 24 Oda, 1 Temmuz 2015 tarihinde ortak bir açıklama yaparak iktidarın ve yandaş medyanın 
son günlerde TMMOB ve Mimarlar Odası’na dönük saldırılarına cevap verdi.

TMMOB‘ye Bağlı 24 Oda‘dan Ortak Açıklama:

Birliğimiz TMMOB ve Mimarlar Odası ile Tam Bir 
Dayanışma İçindeyiz

Ne İktidarın Baskıları Ne de Yandaş Medyasının 
Yalan ve Tehditleri Bizleri Kamusal, Toplumsal, 
Mesleki Yararları Savunmaktan Alıkoyamaz

Kamuoyu, siyasi iktidarın Türk Mühendis ve Mimar Oda-
ları Birliği (TMMOB) ve bağlı Odalarını etkisizleştirmeye; 
kamusal hizmet, kamusal denetim, kamusal-toplumsal 
yarar fonksiyonlarından arındırmaya ve rant yağmasının 
önünde oluşturduğumuz engelleri yıkmaya yönelik gi-
rişimleri ile bu yöndeki mevzuat değişikliği hamlelerini 
bilmektedir.

Şimdi de yandaş medya ve bazı köşe yazarları, hatta 
Cumhurbaşkanı’nın bir danışmanı ile bir milletvekili, son 
10 gündür ağız birliği etmişçesine, neredeyse aynı cüm-
leler ile üst birliğimiz TMMOB ve Mimarlar Odası‘na 
yönelik, kendi kültürlerine uygun düzeysiz, yalan, ifti-
ra, hakaret ve suçlamalarda bulunmaktadır. Ve bir mil-
letvekili, “Odaların denetiminin Sayıştay‘da olduğunu 
ama bu denetimin de yapılmadığını zannettiğini” söy-
leyerek, kamu işleyişinden bihaber olduğunun harika 
bir örneğini veriyor! Bir başkası, Odaların yetkilerinin 
Cumhurbaşkanı’nda bile olmadığı gibi kargaların bile gü-
leceği sözler söyleyebiliyor.

Dertleri, TMMOB ve Mimarlar Odası ile TMMOB‘ye 
bağlı bütün Odaların tarih, kültür, doğa, kent ve kır, 
enerji, maden, tarım, gıda rantları önünde engel oluştur-
mamız, sanayisizleştirme süreci ve özelleştirme talanına 
dur dememizdir. Kurulduğu tarihlerden bu yana, iktidar-
ların karar ve tasarruflarını toplumsal yarar ve mesleki 
fayda süzgecinden geçiren, mesleki-bilimsel doğruları 
dayanak alarak muhalif tavrını ülkenin en karanlık dö-
nemlerinde bile sergilemekten geri durmayan TMMOB 

ve bağlı Meslek Odaları, AKP iktidarının ve yandaş med-
yasının önde gelen hedeflerinden biridir. Ancak bilin-
mesini isteriz ki, rant politikaları ile kentlerimizi, yaşam 
alanlarımızı, doğayı ve tüm çevremizi talan eden AKP‘ye 
karşı çıkan TMMOB ve bağlı Odaları, Anayasa ve hukuk-
tan aldığı güçle kamusal ve toplumsal yarar ilkesinden asla 
taviz vermemiş, bilimsel-mesleki kabullerin taşıyıcısı, sa-
vunucusu olmuştur.

TMMOB ve bağlı Odaların, AKP ve yandaşlarının havsala-
sının almayacağı ölçüde temiz olduğu kamuoyunca bilin-
mektedir. 12 Mart ve 12 Eylül gibi baskı dönemlerine na-
sıl direndi isek, AKP iktidarının baskılarına da onurlu bir 
şekilde direneceğimiz açıktır, kesindir. AKP‘nin TMMOB 

ve Odalarına yönelik baskıcı bir zihniyetle vesayet kur-
mak üzere yaptığı tüm düzenlemelerin geri alınması, 
Odaların özerk ve bağımsız yapılarının güçlendirilmesi ve 
kamu-toplum yararı ile kamusal hizmet üretimi için mü-
cadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

Kamuoyuna sesleniyoruz. Ellerimiz temiz, alnımız ak, ba-
şımız diktir. TMMOB‘ye bağlı Odalar Anayasa‘nın 135. 
maddesine göre kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarıdır, demokratik meslek Odalarıdır. 
Her bir Odamızın Anayasa‘dan ve 6235 sayılı TMMOB 
Yasası‘ndan aldığı yetkiyle oluşturduğu uygulama yönet-
melikleri doğrultusunda Genel Kurulları, Yönetim Kurul-
ları, Onur Kurulları, Denetleme Kurulları bulunmaktadır. 
Bu kurullar, Anayasa‘nın amir hükümleri doğrultusunda 
Odaların her türlü idari ve mali denetimlerini gerçekleş-
tirmektedir. Her bir kuruşa kadar gelir ve giderlerimizin 
denk bütçe esasıyla yapılan bütün dökümü, genel kurul 
çalışma raporlarında, dönem içlerinde hazırlanan rapor-
larda yer almakta ve web sayfalarımızda yayımlanmak-
tadır. İddia ediyoruz, TMMOB‘ye bağlı meslek Odaları, 
AKP hükümeti ve Sayıştay denetiminden kaçırılan tüm 
kurum ve kuruluşlardan daha şeffaf ve temizdir.

Ne iktidarın baskıları ne de yandaş medyasının yalan ve 
tehditleri bizleri kamusal, toplumsal, mesleki yararları 
savunmaktan ve gerçekleri teşhir etmekten alıkoyama-
yacaktır. Meslek Odaları susmadı, susmaz; güneş balçıkla 
sıvanamaz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri 
Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Fizik 
Mühendisleri Odası, Gemi Makinaları İşletme 
Mühendisleri Odası, Gemi Mühendisleri Odası, 
Gıda Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası, İçmimarlar Odası, İnşaat 
Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, 
Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri 
Odası, Maden Mühendisleri Odası, Makina 
Mühendisleri Odası, Metalurji ve Malzeme 
Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri 
Odası, Mimarlar Odası, Orman Mühendisleri 
Odası, Petrol Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları 
Odası, Şehir Plancıları Odası, Tekstil Mühendisleri 
Odası, Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB’YE VE MİMARLAR ODAMIZA SALDIRANLARA!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB ve Mimarlar Odası’na yönelik olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberler üzerine 29 Haziran 2015 tarihinde bir açıklama yaptı.

Birkaç gündür, karanlığın sesi olan görsel ve yazılı basını-
nızda, sosyal medyanızda TMMOB’ye karşı büyük(!) bir 
kampanya yürüttüğünüzü gördük, görüyoruz.

TMMOB sizin kim olduğunuzu, kimliklerinizi biliyor. Gel-
diğiniz ve bulunduğunuz yeri biliyor. Derdinizi de biliyor. 
Sizler, hepiniz birden bu ülkenin karanlığının sesisiniz.

Sizler de TMMOB’yi bilin:

70’lerde Sevgili Başkanımız Teoman Öztürk söylemişti:

“Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı 
ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci 
içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgen-
lerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için 
her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı 
ve kararlıyız.”

TMMOB bugün de söylüyor:

Karanlığa karşı aydınlığı; baskıcı, otoriter yönetim anla-
yışına karşı, özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve milliyetçi 
anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe 
ve barış içinde yaşamayı; her şeyin para-kâr olduğu piyasa 
anlayışına karşı eşitliği savunmaya devam edeceğiz.

Eşit, özgür, demokratik bir Türkiye mücadelesinde, te-
mel hak ve özgürlüklere sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Asla “padişahım çok yaşa” diyenlerle saf tutmayacağız, 
aksine “kral çıplak” demeye her daim devam edeceğiz.

Çabalarınız ve tehditleriniz boşuna:

TMMOB, bağlı odaları ve kadroları karanlığınıza asla tes-
lim olmayacak.
 Mehmet Soğancı
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB: BAŞBAKAN, İÇİŞLERİ BAKANI VE 
İSTANBUL VALİSİ’NE 1 MAYIS SUÇ DUYURUSU

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB; baskı, adaletsizlik ve hukuksuzluğu ilke edinen, başta Başbakan, İçişleri Bakanı 
ve İstanbul Valisi olmak üzere, 1 Mayıs’ta yurttaşların haklarını kullanmasını engelleyen kamu görevlileri hak-
kında 22 Haziran 2015 tarihinde İstanbul Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu. 

DİSK Genel Merkezi’nde TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Soğancı, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 
KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TTB Merkez Kon-
seyi İkinci Başkanı Prof Dr. Mehmet Raşit Tükel, DİSK 
Yönetim Kurulu üyeleri, sendika genel başkan ve yöneti-
cileri ve avukatların katılımıyla komuoyuna duyurulan suç 
duyurusuna ilişkin basın açıklaması metni şöyle:

1 MAYIS’TA TAKSİM’İ YASAKLAMAK SUÇTUR!

Emekçilerin mücadelesi ve ödediği çeşitli bedellerle öz-
gürleştirdiği Taksim 1 Mayıs Alanı’nın 2013’te AKP ikti-
darınca yeniden yasaklanması, bu alanı kullanmak isteyen 
emekçilere tüm yasal, anayasal ve uluslararası anlaşma-
lara aykırı olarak polis zoru ile saldırılması, gözaltı yapıl-
ması ve yaralama olayları bir AKP klasiği haline gelmiştir. 
Aynı şekilde 1 Mayıs 2015 için; DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB olarak, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü 
anma ve kutlamalarının, Taksim’de yapılması için yaptı-
ğımız başvurunun hukuka aykırı bir şekilde reddedilmesi 
sonrasında, 1 Mayıs 2015 Cuma günü, İstanbul’da adeta 
sıkıyönetim uygulayan, yolları kesen, tüm kent ulaşımını 
durduran ve en temel haklarını kullanmak üzere çağrımı-
za uyarak, ellerinde karanfilleri, türkülerle, halaylarla ve 
talepleriyle Taksim’e çıkmak isteyen yüzlerce kişiyi, bin-
lerce polisle, onlarca TOMA’yla, biber gazlarıyla, plastik 
mermileriyle, yurttaşları yerlerde sürükleyerek, şiddetle 
gözaltına alan AKP iktidarı aynı hukuksuzluğu sürdürmüş-
tür.

Çeşitli hukuk kurumlarının oluşturduğu “kriz masası”nın 
tespit edebildiği 450’nin üzerinde yurttaş özgürlüğünden 
çeşitli biçimlerde mahrum bırakılmış, birçoğuna işkence 
yapılmış, hukuksuz bir şekilde gözaltında tutulmuşlardır.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün o süreçte yaptığı basın 
açıklaması ile de bildirdiği gibi, 1 Mayıs 2015 tarihinde 
gözaltına alınanlara İç Güvenlik Paketi ile yürürlüğe soku-
lan yeni yasal düzenlemeler uygulanmıştır.

Nitekim 1 Mayıs günü ayrıca;

Hukuka aykırı yakalama işlemlerine müdahale etmek 
isteyen avukatlar ve insan hakları gözlemcilerine yapılan 
fiili müdahalelerle görevlerini yerine getirmeleri engel-
lendiği gibi kimi avukatlar darp edilmiştir.

Avukatların, yakalama ve gözaltı işlemlerine itiraz iş-
lemleri, avukatların adliyeye, savcılık koridorlarına giriş-
leri polis barikatlarıyla önlenerek engellenmiş, görevini 
yapmaya çalışan avukatlar, savcının sözlü ve fiziki saldırı-
larına maruz kalmışlardır.

Avukatların, soruşturma dosyalarını incelemeleri en-
gellenerek, gözaltında bulunanlara hukuki yardımda bu-
lunmaları engellenmiştir.

Gözaltına alınan kişiler uzun süre otobüslerde tutula-
rak kötü muameleye maruz bırakılmışlardır.

Gözaltı işlemi yapılmadan üç gün boyunca bir depoda 
hukuksuz bir şekilde tutulmuşlardır. Adliye içerisinde tu-
tulan bazı kadınlara yönelik çıplak arama, tuvalete götür-
meme işkencesi uygulanmıştır.

Polis müdahalesi ve gözaltılar sırasında 1 Mayıs katılım-
cılarına saldıran “siviller”e polis teşekkür ederek sırtlarını 
sıvazlamıştır.

AKP iktidarı “İç Güvenlik Paketi”yle katmerli hale getir-
diği baskıcı, otoriter polisiye uygulamaları hukuk alanında 
da kurumsallaştırmaya çalışmaktadır.

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi barışçıl bir gösteri-
nin engellenmesi için AKP Hükümeti’nin ve İstanbul 
Valiliği’nin engelleme gerekçelerini yetersiz ve “fara-
zi” bulmuştu. 2012 yılında alınan İHAM kararı, Taksim 
Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamasının düzenleyici kurumlar 
açısından bir hak ve sorumluluk olduğunu ifade etmişti. 
Mahkemenin bu kararının Anayasa’nın 90. maddesine 
göre bağlayıcı olduğunu yetkililere defalarca söyledik. 
Ancak ülkeyi ve kenti yönetenler, suç işlemekte ısrarcı 
oldular ve 2014 1 Mayıs’ıyla ilgili olarak hakkımızda dava 
bile açtılar. Ama bu davada da beraat ettik ve İstanbul 28. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği gerekçeli kararla bir 

kez daha 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasının suç olmadı-
ğı karar altına aldı.

Nitekim, Anayasa Mahkemesi’nin 18.06.2013 tarihli Res-
mi Gazete’de yayımlanan ve bireysel başvuru üzerine 
verilmiş kararında İHAM kararlarına atıf yapılarak top-
lantı ve gösteri yürüyüşü hakkı güvence altına alınmakta, 
barışçıl amaçlarla bir araya gelmiş kalabalıkların toplantı 
hakkını kullanırken kamu düzeni açısından tehlike oluş-
turmayan ve şiddet içermeyen davranışlarına devletin sa-
bır ve hoşgörü göstermesi çoğulcu demokrasinin gereği 
olduğu vurgulanmıştır.

1 Mayıs 2015 Komitesi’ni oluşturan kurumlar, DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB olarak 1 Mayıs 2015’te ve de-
vamında yaşanan bu hukuksuzlukları protesto ettiğimizi, 
bu ihlallerin ısrarlı takipçisi olacağımızı çeşitli defalar du-
yurmuştuk.

Geçmiş yıllarda yaptıklarının hesabını nasıl sormuşsak, 
sokakları, meydanları bu yasakçı anlayışa teslim etmeye-
rek direnmiş AKP iktidarının demokrasi maskesini düşür-
müşsek, bundan sonra da aynı anlayışla fiili ve keyfi yasak-
lara meydan okuyacağız. Hak, hukuk, adalet tanımayan 
bu anlayış, daha önce yine bizlerin girişimi ile uluslararası 
mahkemelerde nasıl hesap vermişse, bu yaptıklarının he-
sabını da verecek! AKP iktidarının işçi düşmanı, demok-

rasi ve barış düşmanı gerici faşizan bir hükümet olarak 
tarihe kazınması için elimizden ne geliyorsa yapacağız.

Başta Başbakan, İçişleri Bakanı, İstanbul Vali ve Emniyet 
Müdürü olmak üzere, 1 Mayıs’ta yurttaşların haklarını 
kullanmasını zorla engelleyerek suç işleyen, İstanbul hal-
kının en temel özgürlüklerini engelleyerek işkence çek-
tiren kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulu-
nacağız.

AKP’nin yargı üzerindeki baskıları nedeniyle göste-
re göstere işlenen bu suçlar cezasız kalırsa, önce Ana-
yasa Mahkemesi’ne sonra da İnsan Hakları Avrupa 
Mahkemesi’ne başvuracağımızı şimdiden ilan ediyoruz.

Şimdiden ilan ediyoruz ki emekçilerin 1 Mayıs alanı olan 
Taksim’i, 1 Mayıs meydanımızı er ya da geç özgürleştire-
cek ve her koşulda önümüzdeki yıl da mutlaka Taksim’de 
olacağız!

1 Mayıs’ta 1 Mayıs meydanında olmak için,

Sendikal hak ve özgürlükler için, adalet için, eşitlik için, 
barış için, demokratik bir Türkiye için mücadeleye de-
vam!

Yaşasın işçi sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü!

Yaşasın 1 Mayıs!
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DİSK, KESK, TMMOB, TTB: EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİ 
DİYARBAKIR HALKININ YANINDADIR!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eşbaşkanı Lami 
Özgen ve TTB Merkez Konsey Üyesi Şeyhmuz Gökalp, Diyarbakır’da yaşanan olaylar üzerine 13 Haziran 2015 
tarihinde Diyarbakır’da bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Emek ve Meslek Örgütleri heyeti; 5 Haziran’da İstas-
yon Meydanı’nda gerçekleştirilen HDP mitingindeki 
patlama sonucunda 5 kişinin yaşamını yitirdiği yere 
karanfiller bırakarak basın toplantısını burada gerçek-
leştirdi. Heyet adına açıklama, KESK Eşbaşkanı Lami 
Özgen tarafından okundu. Heyet, Diyarbakır’da DTK 
Eşbaşkanı Hatip Dicle ve Diyarbakır Büyükşehir Bele-
diyesi Eşbaşkanı Fırat Anlı ile ayrı ayrı görüşmelerde 
bulundu.

EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİ DİYARBAKIR 
HALKININ YANINDADIR!

Aradan 25 yıl geçtikten sonra, bir kez daha 1990’lı yıl-
ların özel savaş konsepti hayata geçirilmek isteniyor.

Ağrı/Tendürek provokasyonunun, Mersin-Adana 
bombalamalarının, Bingöl’de seçim aracı şoförü-

nün işkence yapılarak 30 kurşunla katledilmesinin, 
Erzurum’da aracıyla birlikte şoförün yakılmasının, 5 
Haziran Diyarbakır katliamının ve en son 9 Haziran’da 
Diyarbakır’da gerçekleşen infazların aynı planın ve 
tezgâhın parçaları olduğunu düşünüyoruz. Bismil Be-
lediye Eş Başkanının ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın 
Selahattin Demirtaş’ın evinin polis ve özel timlerce ba-
sılması ve “yanlışlık oldu” diyerek olayın kapatılmaya 
çalışılmasını da unutmamamız gerekiyor.

Maşalar ve tetikçiler kim olursa olsun arkasındaki or-
ganizatörün aynı olduğu gelişmelerden anlaşılmakta-
dır.

AKP devletinin derin yüzü, 90’lı yıllardaki kontrgerilla 
saldırılarının simgesi haline gelen “beyaz reno” ve ar-
kadan tek el atış yöntemine geri dönüş yapmıştır. AKP 

medyasının yayınları ise 90’lı yıllardaki Perde Arkası 
programını aratır cinstendir. Yandaş medya kışkırtıcı, 
yanlı ve kan kokan bir yayın politikasıyla olayların üze-
rine sis perdesi örtmekte, HDP yönetici ve üyelerini 
hedef haline getirmektedir.

Bu sürecin 7 Haziran genel seçiminde devreye so-
kulması arkasındaki siyasi gücü göstermektedir. 7 
Haziran genel seçimleri sürecinde nefret, şiddet ve 
ötekileştirme dili kullanan AKP ve Cumhurbaşkanı 
tehlikeli bir kutuplaşma ortamı yaratmak istemiş, halk-
larımızın sağduyusu ile boşa çıkarılınca bu kez saldırı-
lar ve linç girişimleri başlamıştır. Tercihini barıştan ve 
halkların kardeşliğinden yana koyan Diyarbakır halkı 
bu saldırılarla adeta cezalandırılmak istenmektedir. 7 
Haziran’da bölge illerinde silinen AKP, Diyarbakır şah-
sında Kürt halkına ve barıştan yana tavır koyan tüm va-
tandaşlarımıza gözdağı vermekte, Ortadoğu’da devam 
eden etnik ve mezhepsel savaşın ülkemize taşırılacağı 
mesajıyla tehdit etmektedir.

Diyarbakır’da Yeni İHYA-DER Başkanının suikastla 
katledilmesi, sonrasında 3 vatandaşımızın öldürülmesi, 
2’si ağır 8 kişinin yaralanması, sokaklarda uzun namlu-
lu silahlarla gövde gösterileri yapılması, sağa sola ateş 
açılması ve polisin seyretmesi, esnaf dükkânlarının 

taranması darbe öncesi günleri çağrıştırmaktadır. 
Amaçlanan da böylesi bir ortamın yaratılmasıdır.

12 Eylül darbeci generalleriyle aynı zihni yapıda oldu-
ğunu kanıtlayan AKP, oluşturulacak kaos ortamında 
“kurtarıcı” rolüne soyunmak istemektedir. Ancak bu 
kirli ve kanlı oyunlar amacına ulaşamayacaktır.

Çünkü katledilenler, tehdit edilenler ve üzerinde 
oyun oynanmak istenenler sadece Diyarbakır halkı 
değil yeni bir yaşam, barış ve demokrasiden yana ter-
cihini yapan bizler, tüm Türkiye vatandaşlarıdır.

Çünkü halklarımız 7 Haziran seçimlerinde otoriter 
ve dikta rejime karşı özgürlüklerden ve demokrasi-
den ve halkların kardeşliğinden yana bir irade ortaya 
koymuştur.

AKP seçim sonuçlarını iyi okumalı, demokrasiden ve 
barıştan yana ortaya konan iradeye saygı duymalıdır.

Yaşanan olaylar tüm boyutlarıyla açığa çıkarılarak ka-
ranlıkta kalan tek bir nokta bırakılmamalıdır.

Yaşamını yitiren vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı 
ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyor, herkesi sorumlu 
ve sağduyulu davranmaya çağırıyoruz.                                                    

 DİSK-KESK-TMMOB-TTB

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yayın deposuna 2013 yılında baskın yapılarak bilimsel yayınların bandrolsüz olduğu 
gerekçesiyle dönemin Şube Başkanı Ali Hakkan hakkında fikri ve sınaî haklar mahkemesince 10 ay hapis cezası ve 
mesleğini 5 yıl yapamayacağına, seçme ve seçilme hakkını kullanamayacağına  dair karar verilmiş ve ceza hükmün açık-
lanmasının geriye bırakılması ilkesince 5 yıl ertelenmiştir.

Mimarlar Odası Ankara Şubemizin eski başkanı hakkında verilen bu ceza tamamıyla siyasi bir karardır.

Bilimsel birikimimizi topluma aktarmak için yaptığımız yayınlar üzerinden ceza kesilerek Örgütümüze verilmeye çalışı-
lan gözdağı, bizi toplum yararına mücadelemizden geri koymayacaktır.

TMMOB, bağlı 24 odasıyla birlikte mesleki birikimini toplumla buluşturmaya ve emekten, özgürlüklerden yana müca-
delesine yılmadan devam edecektir.

        Mehmet Soğancı
       TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ESKİ BAŞKANINA 
YAYINLAR NEDENİYLE VERİLEN CEZA TAMAMIYLA SİYASİDİR
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TMMOB  Yönetim Kurulu Başkanı  Mehmet  Soğancı  
davetli  olarak  katıldığı  toplantının açılışında yaptığı ko-
nuşmada katılımcılara TMMOB yasası,  yapısı, ilkeleri  ile 
TMMOB Meslek  İçi  Eğitim  ve  Belgelendirme  Yönet-
meliği  ve  bu yönetmeliğin işleyişi ile ilgili bilgilendirme-
lerde bulundu.

Toplantıya IEA Yönetim Grup Başkanı Mr. Basil Wake-
lin ve  Başkan Yardımcısı Dr.  David  Holger’in  yanısıra  
Washington  Accord,   Sydney  Accord, Dublin Accord,  
International  Professional  Engineers  Agreement, APEC 
Engineers  Agreement, International  Engineering Tech-
nologists Agreement başkanları da katıldı.

International Engineering Alliance (IEA), mühendislik, 
mühendislik teknolojisive teknisyen eğitim programları  
akreditasyonlarının  uluslararası tanınırlığı, mühendis  ve  

TMMOB IEA TOPLANTISINA KATILDI
TMMOB,  International  Engineering  Alliance  (IEA)  çatı  örgütünün  22-26 Haziran  2015  tarihlerinde  
MÜDEK’in  (Mühendislik  Eğitim  Programları Değerlendirme  ve  Akreditasyon  Derneği)  ev  sahipliğinde 
İstanbul’da gerçekleştirilen  toplantısına  katıldı.  

teknologların  uluslararası  dolaşımının sağlanması  konu-
sunda Washington Accord (WA), Sydney Accord (SA), 
Dublin Accord (DA), International Professional Engi-
neers Agreement (IPEA), APEC Engineers Agreement 
(APEC), International Engineering Technologists Agre-
ement (IETA) tarafından oluşturulmuş bir çatı örgütlen-
mesidir. 

Toplantıda, TMMOB ve FEANI’nin çalışmaları  hakkında  
karşılıklı  görüş  alışverişinde  bulunuldu.  Görüşmede ay-
rıca, FEANI Başkanı tarafından, TMMOB’nin FEANI’ye 
üyelik başvurusunda bulunmasına çağrıda bulunuldu. FE-
ANI Başkanı, Mehmet Soğancı’yı 7-8 Ekim 2015  tarih-
lerinde  Lizbon-Portekiz’de yapılacak National Members 
Forum toplantısına davet etti.

Avrupa  Ulusal  Mühendislik  Birlikleri  Federasyonu  FE-
ANI (Fédération Européenne Associations Nationales 
Ingénieurs/European Federation of National Engineering 
Associations)  32 Avrupa ülkesinin ulusal mühendislik bir-
liklerini  barındıran  bir profesyonel mühendislik  federas-
yonudur. 1951 yılında kurulan FEANI bugün 3,5 milyo-
nu aşkın mühendisi ilgilendiren bir yapı haline gelmiştir.  
FEANI  Avrupa  ülkelerinde mühendislerin mesleki ve 
akademik yeterliliklerinin tanınması  için  çaba  sarf  eden,  
mühendislerin mesleki kimliğini geliştiren ve onaylayan 

TMMOB, FEANI İLE GÖRÜŞME YAPTI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, FEANI Başkanı Prof. Dr. Jose Manuel Pereira Vieira 
ve Genel Sekreteri Dr. Dirk G. Bochar ile 22 Haziran 2015 tarihinde İstanbul’da  görüştü. 

bir federasyondur. FEANI, profesyonel mühendisler  için 
tanımladığı  EUR ING (Eurepean Engineer) kimliği ile Av-
rupa ülkelerinde mühendislik yeterliliklerinin karşılıklı ta-
nınmasını, mühendislerin  sorumluluklarının ve rollerinin 
güçlendirilmesini amaçlamaktadır. FEANI’nin yönetim 
faaliyetleri 1997 yılından beri Brüksel-Belçika’dan yürü-
tülmektedir.

SİVAS’I UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Sivas katliamının yıldönümü dolayısıyla 1 Temmuz 2015 
tarihinde bir açıklama yaptı.

Bu yıl Sivas katliamının 22. yılı. 

Bundan 22 yıl önce, 2 Temmuz 1993 günü Madımak 
Oteli’nde aydınlık yüzlü insanlarımız yakılarak katledilir-
ken emekten ve demokrasiden yana fikirler de yakılarak 
yok edilmek istendi.

Sivas katliamı, emekçi sınıfların baskısız ve sömürüsüz 
bir dünya kurma mücadelesini sindirmek ve yok etmek 
amacıyla, gerici-faşist zihniyetin planlı ve programlı bir 
şekilde devreye soktuğu kanlı provokasyonlardan biridir.

Tıpkı, Çorum ve Maraş katliamlarında olduğu gibi Si-
vas katliamında da bu ülkede eşitlikten ve özgürlükten 
yana bütün düşlerin karartılması hedeflemiştir. Madımak 
Oteli’nde, ülkemizin aydınlık yüzlü insanları, kardeşliğin, 
bir arada yaşamın, barışın, demokrasinin, eşitliğin, özgür-
lüğün ve umudun sembolleri ateşe verilmiştir.

Toplumsal belleğimizde derin bir yara bırakan Sivas katli-
amı, geçen zaman içerisinde egemenler tarafından unut-
turulmak istenmiş ancak tüm çabalara rağmen unutturu-
lamamıştır.

Sivas katliamını Türkiye’nin aydınlığına, çağdaşlığına, de-
mokrasiye, halkların kardeşliğine, eşitliğe, özgürlüğe ve 
bir arada yaşama kültürüne yapılan bir saldırı olarak gö-

ren TMMOB, faşizme ve gericiliğe karşı Türkiye’nin ay-
dınlık yüzünü savunmaya devam edecektir.

Sivas katliamını unutturmak isteyenlere inat; o gün yanan 
o aydınlık yüzlerin ışığını söndürmeye, emekçi sınıfların 
yeni bir dünya kurma yolundaki umutlarını yok etmeye 
çalışanlara inat TMMOB her 2 Temmuz’da olduğu gibi 
bu yıl da dost örgütlerle birlikte omuz omuza duracak, 
alanlardan “Başka Bir Yaşam, Başka Bir Türkiye, Başka 
Bir Dünya” özlemini dile getirecektir.

Sivas katliamını unutmadık, unutmayacağız, unutturma-
yacağız...

 Mehmet Soğancı
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Merzifon Çevre Platformu üyesi yaklaşık 30 kişilik temsilci 
grup, ellerinde termik santrale karşı döviz ve pankartlarıyla şu 
an ÇED sürecinde olan santral projesini istemediklerini dile 
getirdi. Santralin Soma’da 301 madencinin yaşamını yitirdiği 
katliamda madenin sahibi olan Soma Holding’e bağlı Gürmin 
Madencilik A.Ş. tarafından yapılacağına dikkat çeken heyete 
TMMOB adına; TMMOB Yürütme Kurulu üyeleri Mehmet 
Besleme ve Mehmet Torun, Genel Sekreter Dersim Gül, 
EMO Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Hüseyin Önder, EMO 
Müdürü Emre Metin, TMMOB Ankara İKK Sekreteri Özer 
Akkuş destek verdi.

TMMOB, TERMİK SANTRAL İSTEMEYEN MERZİFONLULARIN YANINDA!
Amasya’nın Merzifon ve Suluova ilçelerinin sınırındaki Yeni Çeltek’te yapılması planlanan termik santrale 
karşı çıkan bölge halkı Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önünde 29 Haziran 2015 tarihinde bir eylem 
gerçekleştirdi.


