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6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” isimli 

torba yasanın TBMM‘de görüşmeleri devam ederken 9 

Temmuz 2013 tarihinde saat 21.30‘da AKP gece yarısı 

operasyonu ile 3194 sayılı İmar Kanunu‘nda değişiklik 

önergesi verdi ve gece yarısı kabul etti. 12 Temmuz‘da 

torba yasa TBMM‘de kabul edildi. 1 Ağustos‘ta görevini 

yapan Cumhurbaşkanı torbayı onayladı. Torba Yasa 2 

Ağustos 2013 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlandı. 

 

Aksi sürpriz olurdu. AKP’nin on yıldır sürdürdüğü islami 

motifl eri kullanarak toplumu gericileştirme ve ülkenin 

her türlü zenginliğini ranta dönüştürme politikaları 

önünde ülke ve halkın çıkarları doğrultusunda tavır alan 

TMMOB’ye yapılan gece yarısı operasyonu onaylandı. Bu 

12 eylülden sonra ikinci darbe. 12 Eylül darbesi de TMMOB 

yasasına müdahale etmiş bir çok değişiklik yapmıştı. İşe 

yaramadı. Bu da işlerine yaramayacak. Çünkü TMMOB 

halktır. TMMOB gücünü yasalardan değil halktan alır. 

1954’ten beri nice iktidar geldi. Hemen hepsi de TMMOB 

ile çatıştı. Onlar gittiler. TMMOB ayakta. Tarih bu defada 

farklı bir şey yazmayacak.

Anayasanın 135. maddesi ve TMMOB yasası durduğu 

sürece iktidarın çıkarttığı yasalar sadece mevzuat ve kafa 

karışıklığına neden olacaktır.

İktidar bir yandan rant politikaları önünde engel öte 

yandan GEZİ'nin «asli faili» gördüğü TMMOB ve bağlı 

odaların halk adına mesleki denetim hakkını torbaya 

sokmaya çalışırken yine çuvallamıştır. 

Bu yasa maddesini önerenler, oylayanlar, kabul edenler, 

yayımlayanlar bilsinler ki; mühendislik, mimarlık, şehir 

plancılığı mesleği; bu mesleği yapan mühendis, mimar, 

şehir plancıları ve onların Anayasa‘nın 135. maddesine 

dayanarak 6235 Sayılı Yasa ile kurulmuş örgütü TMMOB 

bu yasa maddesi ile dizayn edilemez. 

“TMMOB‘nin hak ve yetkilerini kısıtladık” diyenler, 

“TMMOB‘den rövanşı aldık” diyenler, biliniz ki; bu meslek 

ve bu örgüt, bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir 

plancıları sizin torbanıza sığmaz.

Sığmaz. Çünkü Anayasa’nın 135. maddesine dayanan 

TMMOB yasası açık;

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu 

Kanun No. 6235 Kabul Tarihi: 27 Ocak 1954

Madde 2 - Birliğin kuruluş amacı ile yapamayacağı 

faaliyetler ve işler aşağıda gösterilmiştir. Birliğin kuruluş 

amacı:

c) Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, 

müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini 

kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak 

gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle 

ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim 

kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlâkını korumak için 

gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde 

bulunmak;

A. İrfan Türkkolu Metalurji Mühendisi

Anayasanın 135. maddesi ve 

TMMOB yasası durduğu sürece 

iktidarın çıkarttığı yasalar sadece 

mevzuat ve kafa karışıklığına neden 

olacaktır.

12 Eylül darbesi de TMMOB 

yasasına müdahale etmiş bir çok 

değişiklik yapmıştı. İşe yaramadı.
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le d) Meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde resmî makamlarla işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve teklifl erde bulunmak, 

meslekle ilgili bütün mevzuatı normları, fennî şartnameleri incelemek ve bunlar hakkında görüş ve düşünceleri ilgililere 

bildirmektir.

Bu ülkede hukuk varsa, şimdi ne olacaktır?

Torba Yasa, Ana Muhalefet Partisi tarafından Anayasa Mahkemesi‘ne götürülmek durumundadır. Dileriz; Anayasa 

Mahkemesi de 6235 sayılı TMMOB Yasası yürürlükte iken ve Birliğin görev ve yetkileri kendi yasasında yazılıyken, 

TMMOB‘nin görevlerini 3194 sayılı İmar Yasası‘na bir bent eklemesiyle kısıtlamaya çalışan bu anlamsızlığa son verir. 

Diyoruz ki

Şüphesiz 6235 Sayılı Yasa‘nın verdiği yetki ve görevler TMMOB‘nin önemli dayanaklarından biridir. Ancak TMMOB, asıl 

gücünü geleneğinden, ilkelerinden, bugüne dek yürüttüğü örgütlü mücadelesinden almaktadır. TMMOB asıl gücünü 

örgütlü üyesinin ülkesine, halkına, meslek alanlarına ve mesleğine sahip çıkan mücadelesinden almaktadır.

TMMOB, yüreğindeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci 

içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için, her çabayı 

güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıdır. Mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürecektir.

“TMMOB‘nin hak ve yetkilerini kısıtladık” diyenler, 

“TMMOB‘den rövanşı aldık” diyenler, biliniz ki; bu meslek ve bu 

örgüt, bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları sizin 

torbanıza sığmaz.




