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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ülkemizde iş 
cinayetlerinin ve yolsuzlukların üzerine toprak 
atılırken; bu canların hesabını soran ve rant 
dağıtımına karşı toplumsal faydanın peşinde koşan 
TMMOB ve bağlı Odaları yeni bir torba yasaya 
ekleyerek tahakkümü altına almak istiyor
.
Bugün Torba Yasa içerisinde gündeme getirilen 
düzenleme; TMMOB’nin örgütlülüğünü dağıtarak, 
parçalanmış bir yapıyla ülkemizin mühendis ve 
mimarlarının toplumdan yana gür sesini kesmek 
istemektedir.

Bir anlamda unutamadığı Gezi Parkı yenilgisinin 
rövanşını TMMOB›den almak istemektedir.

Ülke genelinde hükümetlerin, kent ve kır ölçeğinde yerel 

yönetimlerin hatalı uygulamalarına, halkın çıkarlarını 

gözetmeyen faaliyetlerine dair bilimsel-teknik bilgiyi 

kamuoyu ile buluşturan ve sorunlara çözüm üretmeye 

çalışan TMMOB ve Odalarımız etkisizleştirilmeye 

çalışılmaktadır.

12 yıllık iktidarı boyunca AKP hükümetleri, farklı 

düşünceleri bastırmaya, eleştirileri göz ardı etmeye ve 

itibarsızlaştırmaya çalışmıştır.

TMMOB ve bağlı Odaları, kent içerisinde halkın yaşadığı 

sorunlara, doğal alanlardaki tahribatlara karşı mücadele 

etmekte, kamusal yarar ve değerleri korumak amacıyla 

yürütülen dava süreçlerinde öncü rol üstlenmektedir. 

Hatalı planlamalar, kentsel dönüşümde yaşanan 

haksızlıklar, çevre sorunları, enerji politikaları gibi çok 

çeşitli alanlarda TMMOB daima kamu yararından yana 

tavır almış, iktidarda hangi siyasi irade olursa olsun 

doğruları söylemiş ve yanlışlara karşı mücadele etmiştir. 

Bu nedenle, geçmişte olduğu gibi bugün de, siyasi 

iktidarların hedefi haline gelmiştir.

AKP daha da ileriye giderek, hukuku, bilimi yok 
sayan bir perspekti$e, mühendisleri, mimarları ve 
şehir plancılarını itibarsızlaştırmayı kendisine görev 
edinmiştir. AKP iktidarı, bu çerçevede yeni bir torba 
yasa tasarısı ile on iki yasada yapacağı değişikliklerle 
kamusal alanlara el koyma ve rant süreçlerinin 
önündeki son engelleri kaldırma ve çevre sorunlarına 
dair algı yönetme hazırlığındadır. 

Torba Yasa;

“3194 Sayılı İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı”; imar, yapı denetimi, kamu kurum 
ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmet tarifeleri, 
iskan, kültür ve tabiat varlıkları, çevre, tapu, tapu ve 
kadastro genel müdürlüğü,  kat mülkiyeti, iller bankası, 
belediye gelirleri yasaları  ve  TMMOB Yasası’nda 

yapılması öngörülen değişiklikleri içermektedir.

Söz konusu değişikliklerin ana temalarını şöyle 
özetleyebiliriz:

Kentsel topraklara el koyma amaçlı 
kentsel dönüşüm/rant projeleri sürecini 
merkezileştirerek hızlandıracak, tıkanan 
ekonomiyi seçim öncesi yeni yağma ve talanlarla 
şişirmeye çalışacak.

Halka ait özel mülkiyet varlıklarına 
mülksüzleştirme yoluyla el koyacak, Acil 
kamulaştırma adı altında malımıza, mülkümüze 
el koyabilecekler.

Bu tasarıyla emsal değişikliği yaptık, yol geçirdik, 
evinizin yakınına park yaptık sizin de evinizin 
değeri arttı diyerek, değer artışı payı isteyecekler,

Bütün kamusal ülke kaynaklarını metalaştırmak, 
Meralar, otlaklar, ormanlar satılacak, halkın malı 
olmaktan çıkarılacak.

Yapı üretim sürecini ve mühendislik, mimarlık, 
şehir planlama hizmetlerini belediyelerdeki 
bir komisyona bağlayarak kimliksizleştirip ve 
kuralsızlaştırarak, Meslek Odalarının kamusal 
denetimini ortadan kaldıracaklar,

Anayasal dayanağı bulunan kamu kurumu 
niteliğindeki, özerk, demokratik, yerinden 
yönetim kuruluşları olan TMMOB ve bağlı 
Odalarını yapısal dönüşüme uğratıp, 
işlevsizleştirecekler,

Özel teknik müşavirlik şirketleri yoluyla meslek 
alanlarımızı uzman olmayan özel şirketlerin 
pazarı haline getirecekler,

AKP iktidarı TMMOB’yi, yeni liberal dönüşüm programları 

uyarınca yıllardan beri hedefine koymuştu. Bizzat 

dönemin Başbakanı Erdoğan, 2008’in Aralık ayında, 2009 

Mart ayındaki yerel seçim kampanyasını başlattığı bir 

konuşmasında, TMMOB’ye bağlı Odaların yürüttüğü yargı 
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nereye dava açarlar. Bunlar yapılmasın derler. Bir de 
belediyelerimiz bunlarla uğraşır. Yapılacak olan birçok 
şeyi şu anda yapamıyorsak inanın bu Odalar sebebiyle 
yapamıyoruz…” diyordu.

TMMOB ve Meslek Odalarına o kadar tahammülsüzler ki 18 

aralıkta Güvenpark›ta yapılacak olan basın açıklamasına 

daha başlamadan biber gazı ve coplarla saldırdılar. 

Yeni değişikliklerle; mühendislik, mimarlık, şehir 
planlama hizmetleri ve ilgili meslek örgütlerinin, 
böl-parçala-küçült-etkisizleştir-yönet yaklaşımıyla 
demokratik ve merkezi yapılardan rekabetçi yerel 
yapılara dönüştürülmesi, siyasi iktidarın yönetimine, 
bakanlıklara bağlanması amaçlanmaktadır. 
Kısaca Odaların bağımsızlığı ortadan kaldırılmak 
istenmektedir.

AKP iktidarı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, insanca barınma 

hakkı, yapı denetimi, kent politikaları,   enerji, tarım, 

orman, su kaynakları gibi alanlarda mühendislik, mimarlık, 

şehir planlamanın mesleki denetim ve bilimsel–teknik 

kriterlerini devre dışı bırakmakta, kanun hükmünde 

kararnameler ve torba yasalarla yargı kararlarını 

gözetmeyen mevzuat düzenlemeleri yapmakta, evrensel 

bilimsel mesleki gereklilikleri tasfiye etmektedir.

Aslında bu bir mülksüzleştirme, doğal ve kültürel 
varlıkları yağmalama yasası. Tek başına yasa AKP’ye 
oy veren dar gelirli insanların da kabul etmeyecekleri 
bir yasa. AKP kendi tabanına ve kamuoyuna karşı bu 
büyük el koyma yasasına TMMOB’yi ekleyerek hedef 
şaşırtmak istiyor.

Adalet yoksa hırsızlıkla krallık arasında fark yoktur 
der bir düşünür.

AKP’nin adaletinin olmadığı yüzlerce mahkeme 
kararıyla kanıtlanmış, hatta TMMOB Metalurji ve 
Malzeme Mühendisleri Odası; Seydişehir Aluminyum 
tesisleri özelleştirmesinin iptali için sürdürdüğü 
hukuk mücadelesinde; dönemin başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan, beş bakan ve iki bürokratı tazminat 
ödemeye mahkum ettirmiş, kesinleşen karar 
sonucu tazminat miktarını tahsil etmiştir. (Esas No: 
2012/15867  Karar No: 2013/14819)

TORBA YASADAN SONRA ŞİMDİ  DE TORBA TEBLİĞ

AKP her geçen gün yeni bir düzenleme ve uygulamayla 

Birliğimizi etkisizleştirmenin yeni adımlarını atıyor. Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı’nın 24 Aralık 2014 tarihli Resmi 

Gazete’ de yayımladığı Tebliğ ile TMMOB ve bağlı Odaları 

Bakanlığın alt birimine dönüştürülmek isteniyor.

Anayasaya aykırı bir şekilde, Bakanlık kendini mühendis, 

mimar ve şehir plancılarının şikayet ve ihbar makamı 

olarak organize etmeye çalışıyor. Tebliğe göre Bakanlığa 

yapılacak şikayet ve ihbarları öncelikle Valiler inceleyecek, 

hazırlanan raporlar Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş 

Başkanlığınca değerlendirilecek.

Gene Tebliğ ile 12 Eylülcülerin bile uygulama ihtiyacını 

hissetmediği bazı yasal düzenlemeler de 30 yıl sonra 

uygulamaya konuluyor. Yurtdışına çıkacak olan Oda 

yöneticilerinin en az 15 gün önceden Bakanlığa 

bildirileceği, Bakanlığın değerlendirmesi sonucunda 

uygun görülenlere yurtdışı çıkış izni verileceği Tebliğ 

hükmü haline getiriliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teftiş Kurulları, kendi 

bakanlıklarındaki usulsüzlükleri ve yolsuzlukları bir yana 

bırakarak, Birliğimiz ve Odalarımız hakkındaki ihbar ve 

şikayetleri inceleyeceklermiş!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tebliğe ilişkin 
açıklamasında TMMOB Yasası’na 12 Eylül 
darbecilerinin ilave ettiği maddeyi yazıyor:

“Amaçları dışında faaliyet gösteren birlik ve odaların sorumlu 

organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine 

yenilerinin seçilmesine, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 

veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi 

üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule 

göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay 

içinde sonuçlandırılır. Görevlerine son verilen organların 

yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler 

eskilerin süresini tamamlarlar. İlgili Bakanlıkların bu Kanun 

Hükmünde Kararname uyarınca birlik ve oda organlarının 

karar ve işlemleri hakkındaki tasarru�arına, birliğin ve 

odaların görevli organları tarafından uyulması zorunludur.”

Oysa TMMOB ve Meslek Odaları Anayasanın 135. 
maddesinde dayanağını bulan 6235 sayılı yasa 
ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek 
kuruluşlarıdır.
Amaçları dışında faaliyet göstermeyen Birliğimizi 
ve Odalarımızı bu tehditler korkutmaz. TMMOB 
bilimin ve tekniğin ışığında, tüm birikimlerini halkın 
yararına kullanmak için var gücüyle çalışmaya devam 
edecektir.

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ 

ODASI YÖNETİM KURULU


