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TMMOB 44. DÖNEM III. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİH
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44. Dönem TMMOB III. Danışma Kurulu toplantısı, 
27 Mayıs 2017 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası 
Teoman Öztürk toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Danışma Kurulu, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz’ın açış konuşmasıyla başladı. Ardından 
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, 2. Danışma kurulu 
sonrası TMMOB’ye bağlı Odalar, İl Koordinasyon 
Kurulları, örgüt içi toplantıları, etkinlikler ve yayınlar 
konusunda geniş kapsamlı bir sunum yaptı. 

"Referandum süreci ve sonuçlarının değerlendirilmesi, 
güncel gelişmeler ve TMMOB" gündemiyle toplanan 
3. Danışma Kuruluna Odamız Yönetim Kurulu üyeleri 
Ferhat Yaşar ve Ünal Oray katıldı. Oda başkanlarının 
gündeme ilişkin konuşmalar yaptığı toplantıda açılış 
konuşmasını TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz'ın açılış 
konuşmasından bazı bölümler şöyle:

Sayın Başkanlarım,
Sayın Onur ve Denetleme Kurulları Üyeleri,
Birlik ve Odalarımızın Sayın Yöneticileri,
Sayın Meslektaşlarım,

44. Dönem Üçüncü Danışma Kurulu toplantısına hoş 
geldiniz.

TMMOB Yönetim Kurulu adına sizleri saygıyla, sevgiyle 
selamlıyorum.

Sevgili Arkadaşlar,

Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz II. Danışma Kurulu 
toplantımızı “Anayasa değişikliği referandum sürecine 
ilişkin yürütülecek mücadele programı” gündemi ile 
yapmıştık.

Bu toplantımız geçen toplantının devamı niteliğindedir. 
Toplantımızda “Referandum süreci ve sonuçlarını hep 
birlikte değerlendirecek, güncel gelişmelerin, örgütümüze 
yüklediği görevleri yine hep birlikte oluşturacağız.

Bildiğimiz üzere referandum, ülkemizin anayasal düzenini 
ve siyasi rejimini köklü bir şekilde değiştirerek, tek bir 
kişinin kamu yönetimi ve ekonomi üzerinde sınırsız 
hâkimiyetini kurmayı amaçlamıştır.

Bu süreçte, TMMOB’nin onurlu tarihine iyi bir not 
düşülmüştür. TMMOB ve kadroları ikirciksiz, cesur, tarihi 
bir tavır ortaya koymuştur. Ülkemizin karanlığa teslim 
edilmesi karşısında sessiz kalmayacağımız ve boyun 
eğmediğimiz bir kez daha gösterilmiştir.

Bu nedenle referandum sürecinde seferber olup halkın 
demokratik duyarlılıklarıyla bütünleşen örgütümüze, 
Odalarımıza, İKK’larımıza, Şube ve Temsilciliklerimize, 
bütün birimlerimize, üyelerimize ve örgüt çalışanlarımıza 
teşekkür ediyorum.

İyi ki varsınız, iyi ki TMMOB var. İyi ki emek ve 
demokrasi mücadelesinin yılmaz güçleri var. İyi ki  kent 
meydanlarında açtığımız stantların başında bildiri 
dağıtan TMMOB’nin geçmiş dönem başkanları var. İyi 
ki, tüm etkinliklerimizde yanı başımızda olan eski yeni 
yöneticilerimiz var. İyi ki, ülkenin dört bir yanında, tüm 
baskı, yasak ve tehditlere rağmen HAYIR pankartlarını 
bina duvarlarından indirmeyen inançlı kadrolarımız var. 
İyi ki siziler varsınız. İyi ki memleketimiz sahipsiz değil. 
Hepinize yürekten teşekkür ediyorum.

......................................................................................................

Bütün olumsuzluklara karşın bu referandum süreci, 
ülkemizde demokratik duyarlılıkların geliştiğini, 
toplumun en az yarısının mevcut gidişe hayır dediğini, 
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özgür, yasaksız, baskısız, adil ve demokratik koşullarda bir 
seçim yapılabilse hayır’ın kazanacağını göstermiştir.

Bu noktada görevimiz, ülkemizin felakete sürüklenmesinin 
önünü alacak demokratik duyarlılıkların daha da 
gelişmesi ve giderek ülkemizin geleceğini belirleyecek 
düzeye gelmesi için çalışmaktır.

Cumhuriyet, demokrasi ve laikliği yeniden ve bir 
üst boyutta kazanmak için mücadele ederken 
mesleklerimiz, meslek alanlarımız ve örgütümüz için 
onurlu direngenliğin, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde 
ilerlemek durumundayız.

Birliğimizin, bu iktidarın şevkle uyguladığı kamu 
yararını tasfiye eden neoliberal politikaların ve rant 
imparatorluğunun önünde bir engel olarak görülmesi 
nedeniyle daha fazla baskıya uğrayacağı ve giderek 
tasfiye edilmek isteneceği belirgin bir gerçekliktir.

2009 yılındaki Devlet Denetleme Kurulu Raporu ve 
dönemin Başbakanının 2009 yerel seçim kampanyasını 
başlatan konuşmasından bu yana Birliğimiz açıkça hedefe 
oturtulmuştur.

Farklı tarihlerde Cumhurbaşkanı dâhil iktidar temsilcileri 
tarafından söylenenler, yandaş medya tarafından 
yazılanlar, abuk sabuk ithamlar ve yasa değişikliği 
girişimlerinin hepsi bu öngörünün bariz işaretleridir.

Şimdi ya da çok uzak olmayan bir gelecekte ise, 
referandum sürecinde de ifade ettiğimiz üzere, Anayasa 
değişikliğinin Birliğimize, Odalarımıza ve meslek 
alanlarımıza olası yansımaları gündeme gelecektir.

Nitekim daha önce Cumhuriyet savcılığı tarafından 
takipsizlik kararı verilmesine karşın referandum 
sonrasında Bilim ve Sanayi Bakanlığının itirazı üzerine Sulh 
Ceza Hakimliği savcılığın takipsizlik kararını bozmuştur. 
Kimya Mühendisleri Odamıza, Sanayi Bakanlığı’nın 
(Anayasa’ya aykırı, hukuksuz bir şekilde) gerçekleştirmek 
istediği denetleme girişimine izin vermemesinden dolayı 
Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştır. Bu davada 
Kimya mühendisler Odamızın Yönetim Kurulunun 
görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin 
seçilmesi istenmektedir. İlk duruşma Ankara’da 15 
Haziran 2017  tarihinde saat 11.35 de gerçekleştirilecek. 
Bu konuyla ilgili Oda başkanlarımızla ve hukukçularımızla 
bir toplantı gerçekleştirecek  ve yapılması gerekenleri 
birlikte belirleyeceğiz.

İlk etapta TMMOB’ye bağlı birimlerde çalışan tüm 
hukukçuları, Oda Başkan ve yöneticilerimizi davayı 
izlemek ve davaya müdahil olmak için ilk duruşma 
tarihinde Adliye’ye  bekliyoruz.  Gelişmelerin seyrine 
göre mücadele programımızı kamuoyu ve örgütümüzle 
paylaşacağız.

......................................................................................................

Bu noktada önümüze iki önemli başlık çıkmaktadır. İlk 
başlık genel kurullar süreci de dâhil olmak üzere örgütsel 
düzlemimizde, ikincisi ise toplumsal, siyasal alanda 
gelişmeler karşısında atacağımız adımlardır.

Sevgili başkanımız Teoman Öztürk ve arkadaşlarının 
izinden ilerleyen günümüz TMMOB kadroları açısından ilk 
konu başlığına verilecek yanıt nettir.

Mesleki demokratik kitle örgütü olarak çalışmalarımız 
ve mücadele alanlarımızın içe doğru bükülmesine izin 
vermememiz gerekir. Zira istibdat döneminde gerçekleri 
anlatmak ve savunmaktan geri adım atılamaz.

Dikkat edilirse, iktidara etkisiz bir şekilde muhalefet 
yapan veya iktidara uyumlu sinyaller verenler, taraftarları 
nezdinde itibar kaybetmektedir.

Geri adım atmak düşünülse dahi iktidarın zorbalığından 
kurtulma imkanının olmadığı bilinmelidir.

TMMOB’nin durumu farklıdır, tutumu da farklı olmalıdır.

Her zor önemde ülkemizin sorumluluklarını sırtında 
taşıyarak boyun eğmeden bugünlere gelen TMMOB, 
mücadele süreçleri içinde birçok badireyi aşmasını 
bilmiştir.

Önümüzdeki süreci de yine boyun eğmeden 
aşabileceğimize inanmamız ve Birliğimiz ile emek ve 
demokrasi mücadelesinin niteliksel gücüne ve geleceğine 
güvenmemiz gerekiyor.

Sadece meslek alanlarıyla ilgilenen ve ülkede yaşanan 
gelişmelerden kopuk davranan meslek örgütlerinin 
deneyimi önümüzde durmaktadır. Bazı meslek örgütleri 
izlediği bu yol ile meslektaşlarının sorunlarına dahi yanıt 
üretemeyen, bürokratik yapılara dönüşmüş, iktidar ve 
rant oyunlarına teslim olmuş durumdadır.

Meslek ve meslektaş sorunlarını ülkenin ve halkın 
sorunlarından ayırmadan yürüme tutumunda ısrarcı 
olunmalıdır. TMMOB’yi büyüten, geliştiren, meslektaşları 
ve kamuoyu nezdinde itibarlı, güvenilir kılan bu tutumdur.
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Tarihte hep gördüğümüz gibi hiçbir olumsuzluk, mutlak 
ve kalıcı değildir.

Önümüzde her bir evresinde dirençli ve birlik içinde 
olmamız gereken uzun soluklu bir süreç var.

Bizlerin, bütün emek ve demokrasi güçlerinin mücadelesi 
bu sürecin belirleyicilerindendir. Sorumluluklarımızı bu 
bilinçle yerine getirmeliyiz.

Ayrıca biliyoruz ki, toplumda yoğunlaşan sömürüye, rant 
talanına, eşitsizliklere, adaletsizliklere, hukuk ihlallerine, 
cumhuriyet, demokrasi, laiklik düşmanlığına, savaş 
yanlılığına karşıt birikim ve tepkiler var.

Halkın bütün yaşam alanlarına dokunan meslek 
alanlarımızla yeni rejim arasındaki bağları kurup 
gösterebilmeliyiz.

Tarihsel haklılığımıza inanarak mücadele etmeli, asla 
diz çökmemeli, umutların gerçeklenmesi ile mücadele 
arasındaki bağları önce kendimiz görmeli ve bu yaklaşımı 
genelleştirmeliyiz.

Sevgili Arkadaşlar,

Son olarak, Birliğimiz TMMOB’nin bugünkü tavrının 
bir geleneğin devamı olduğunu belirterek bitirmek 
istiyorum.

Bu yurtsever, demokrat, halkçı, toplumcu geleneği 
bilinçle, inatla, kararlılıkla sürdürmek boynumuzun 
borcu olmalıdır diyerek konuşmamı tamamlıyor, hepinizi 
coşkuyla kucaklıyorum.

Yaşasın haklı mücadelemiz. Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Bu hattın, önümüzdeki dönem Odalarımız başta 
olmak üzere bütün birimlerimizde güçlendirilmesi 
gerekmektedir.

Bu hattın güçlendirilmesi için referandum öncesi ortaya 
çıkan geniş toplumsal tepki ve refl ekslerin doğru bir 
şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

......................................................................................................

Sevgili Arkadaşlar,

Oda yöneticilerimizin toplumdaki siyasallaşmaya ve 
demokratik duyarlılıklara göre konumlanmaları oldukça 
önemlidir.

TMMOB politikalarını oluşturmada önemli bir yeri 
olan Oda Başkanları ve Oda Sekreter/Yazman üyeleri 
toplantıları ile Danışma Kurulu toplantılarının tutum 
ve aktivite düzeyinin referandum dönemindeki gibi 
sürdürülmesi önemlidir.

Her üye ve organımızın katılım ve refl eks düzeyinin 
geliştirilmesini ve sürece aktif biçimde dâhil olmasını 
sağlamalıyız. Gücümüzü örgütlülüğümüzden aldığımızı 
unutmamalıyız.

Diğer yandan Birlik politikalarının belirlenmesi veya 
yürütülmesini sadece TMMOB Yönetim Kuruluna havale 
etmek, yanlış bir bakış açısının ürünüdür. Odalarımızda 
görev alan yol arkadaşlarımızın, önümüzdeki dönem 
Birlik politikalarının oluşturulmasında daha fazla rol 
almalarının sağlanması oldukça önemlidir.

Önümüzdeki dönem Birlik ve Oda politikalarımızı, 
yukarıda değindiğimiz gerçeklikler ve duyarlılıkları 
dikkate alarak belirlemeli, örgütlülüğümüze yönelik 
saldırılara bu temellerde göğüs germeliyiz.

Sevgili Dostlar,

İktidarın şiddet tekeline ve avantajlarına bakarak asla 
karamsar bir tutum belirlememeliyiz.

Bugün, toplumsal muhalefetin ve halkımızın gerçek 
potansiyellerini ve etki gücünü açığa çıkaracak bir 
yaklaşım ve özgüvene gereksinim var.

Korku duvarlarını aşmalı, iktidarın avantajlarından daha 
fazla olan dezavantajlarını ve kendisine karşı dönebilecek 
eğilimleri mutlaka hesaba katmalıyız.


