
MESLEKLER ĐMĐZE, ODALARIMIZ VE B ĐRLĐĞĐMĐZE SAHĐP ÇIKIYORUZ. 
KAPALI KAPILAR ARDINDA HAZIRLIKLARI YAPILAN TMMOB’S ĐZ TMMOB 

YASASINI KABUL ETMEYECE ĞĐZ 
 
Son yıllarda gündeme gelen Odalarımız ve üst Birliğimiz Türk Mühendis Mimar Odaları 
Birli ği-TMMOB‘nin mevzuatını düzenlemeye yönelik adımlar, bugün doğrudan TMMOB 
Yasasını değiştirmeye yönelmiştir. Anayasa‘nın 123, 124 ve özellikle 135. maddelerinden 
hareketle yayımlanan 6235 sayılı TMMOB Yasasının değiştirilmesi yoluyla TMMOB 
örgütlülüğü ve mühendis, mimar, şehir plancılığı disiplinlerinin meslek örgütlülükleri, kapalı 
kapılar ardında yapılan hazırlıklarla tasfiye edilmek üzeredir. 
 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu‘nun ülkemizdeki bütün meslek kuruluşlarıyla 
ilgili 29.09.2009 tarihli, 799 sayfa ve 1.062 sayfa eki bulunan raporunun Başbakanlığa 
gönderilmesinin ardından 2011 yılında çıkarılan birçok Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 
ile kamu yönetimi tekelci otoriter bir tarzda yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda gerek 
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri ve gerekse TMMOB mevzuatının Anayasa 
ve yasalara açıkça aykırılık oluşturacak bir şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu düzenlemeler, Anayasa ve Đdare Hukuku çerçevesinde 
merkezi idare ile özerk yerinden yönetim kuruluşları arasında olması gereken vesayet 
denetimini aşan, tekelci otoriter bir yönetim anlayışı ile bazı özerk kamu tüzelkişiliklerinin 
özerkliği ortadan kaldırılmış, bazıları da doğrudan bazı bakanlıkların bünyesine katılmıştır. 
 
Bugün ülkemizde egemen olan sermaye birikim politikaları, sanayide gerçekleşen dönüşüm,  
fason üretimin artması, 2B ile kamu arazileri ve kentsel dönüşüm süreçleri, bütün ülkenin 
imara açılması gibi rant yönelimli politikalar, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı 
hizmetlerini doğrudan olumsuz olarak etkilemektedir. Bu meslek disiplinleri ile kamusal 
hizmet ve kamusal mesleki denetim esaslı örgütlülüklerinin, şekli yapılara dönüştürülerek 
tasfiye edilmesi amaçlanmaktadır. Kamuoyuna tarafsız ve bilimsel temellerle gerçeklikleri 
aktaran; gerektiğinde etkin bir biçimde hukuk yolunu kullanarak yapılan yanlışlarla mücadele 
eden TMMOB‘ye yönelik tasfiye politikaları da bu kapsam içindedir. 
 
Bu noktada öncelikle belirtmek isteriz ki, TMMOB Yasasını değiştirme ya da ortadan 
kaldırmaya yönelik girişimler mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerini kamusal 
niteliğinden arındırarak rant politikalarına açma amacını gütmektedir. Ayrıca hazırlanış 
süreci, şekli ve içerik itibarıyla TMMOB‘siz TMMOB Yasası de ğişikliklerini yüz 
binlerce üyemizin ve bizlerin asla kabul etmeyeceği bilinmelidir. 
 
Yapılacak yeni değişikliklerle mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri ve ilgili 
meslek örgütleri, böl-parçala-küçült-yönet-etkisizleştir yaklaşımıyla demokratik ve merkezi 
yapılardan rekabetçi yerel yapılara dönüştürülerek merkezi kamu yönetimine bağlanacaktır. 
Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, bugüne kadar izin vermediğimiz siyasi iktidarların ve 
siyasi partilerin rant ve rekabet temelli müdahalelerine açık bir yapıya ve arka bahçelerine 
dönüştürülecektir. 
 
Diğer yandan belirtmek isteriz ki, mühendislik bilimleri ile mimarlık ve şehir plancılığı bilim 
ve disiplinleri, multi disipliner (çok disiplinli-çokbilimli) mesleki hizmetleri gerektirmekte ve 
gerek kendi içlerinde gerekse aralarında mesleki, bilimsel, teknik geçiş gereklilikleri 
bulunmaktadır. Dolayısıyla meslek alanlarının ve hizmetlerinin tarifi, sınırı ve ülke 
genelindeki ortak uygulamaları, ancak TMMOB‘nin mevcut yapısı gibi bütünsel bir kurum 
tarafından gerçekleştirilebilir. 



 
Bu nedenle meslek alanlarımızın ve aralarındaki ilişkilerin düzenlenmesi otoriter ve rekabetçi 
bir kanun yapma zihniyeti ve böl-parçala-küçült-aşırı parçalı yapıları yönet yaklaşımıyla 
düzenlenemez. Meslek alanlarımız ve aralarındaki ilişkilerin, bilim, teknik ve toplumsal yarar 
doğrultusunda ancak TMMOB ve Odalarımızın demokratik işleyişi içinde belirlenebilir, 
düzenlenebilir bir konu olduğu unutulmamalıdır. 
 
Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri gerçekte bilim, teknoloji, Ar-Ge, 
inovasyon, sanayi, tarım, orman, enerji, ulaşım, madenler, tüm doğal kaynaklar, gıda, çevre ve 
kentleşme politikalarının dinamik gücüdür, böyle olması gerekir. Ancak ne yazık ki bu 
gerçekler hemen hemen tüm siyasi iktidarlar tarafından hep ikinci plana itilmiş, bazı alanlarda 
yetkiler uluslararası sermaye kuruluşlarına devredilmiş, bazı alanlar ise neredeyse ortadan 
kaldırılmıştır. Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin ana sektörleri kamusal 
fayda anlayışından çıkarılıp serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin arpalıkları haline 
getirilmiştir. Kentler, tarım arazileri, kamu arazileri, madenler, enerji ve tüm alanlar rantlara 
göre şekillendirilmiş ve plansızlık egemen kılınmıştır. 
 
Aynı zamanda çalışma yaşamının büyük kısmı işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin 
dışında tutulmakta, insanca barınma hakkı ve deprem gerçeğinin gerektirdiği yapı denetimi, 
enerji, tarım, orman, su kaynakları ve kentlerin yönetimi gibi alanlarda mühendislik-
mimarlık-şehir plancılığının mesleki denetim ve bilimsel-teknik kriterleri devre dışı 
bırakılmakta, KHK‘lerle, yasa ve yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle bilimsel-teknik 
mesleki gereklilikler tasfiye edilmektedir. Bu nedenle iş cinayetlerinden yapı 
denetimsizliğine, depremlerin toplumsal yıkımlara dönüşmesine dek bir dizi acı olay artık 
kanıksanır hale gelmektedir. Bu koşullarda ülkemize, halkımıza, mesleklerimize karşı 
bilimsel-toplumsal sorumluluklarımızı terk etmeyeceğimizi, TMMOB‘siz TMMOB Yasasını 
değiştirmeye yönelik girişimlere karşı biz aşağıda imzası bulanan TMMOB‘ye bağlı 
Odalarımız olarak, birlik içinde karşı çıkarak mücadele edeceğimizi, bağımsız ve demokratik 
meslek kuruluşlarının tasfiyesine dur demenin kamusal bir görev olduğunu;  iktidarın söz 
konusu girişimleri askıya alarak sesimize kulak vermesi gerektiğini kamuoyuna duyururuz. 
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Bilgisayar Mühendisleri Odası 
Çevre Mühendisleri Odası 
Elektrik Mühendisleri Odası 
Fizik Mühendisleri Odası 
Gemi Makinaları Đşletme Mühendisleri Odası 
Gıda Mühendisleri Odası 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Đçmimarlar Odası 
Đnşaat Mühendisleri Odası 
Jeofizik Mühendisleri Odası 
Jeoloji Mühendisleri Odası 
Kimya Mühendisleri Odası 
Maden Mühendisleri Odası 
Makina Mühendisleri Odası 
Metalurji 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 
 


