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“Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş`ın 
toplumun çeşitli kesimlerini hedef 
alan söylemlerine yönelik Ankara 
Barosu`nun yaptığı açıklama üzeri-
ne, kimi gazetelerin köşe yazarları 
ve sosyal medya trolleri tarafından 
alevlendirilen ‘Cuma hutbesi’ tartış-
maları konusunda, AKP Genel Başkanı 
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Mayıs 
2020 tarihinde partisinin MYK top-
lantısında; Ankara Barosu, Tabip Odası 
başta olmak üzere Anayasa’nın 135. 
maddesi uyarınca kurulmuş olan mes-
lek odalarının seçim sistemi ve mev-
zuatlarının değiştirilmesini gündeme 
getirmiştir.”

Ekonomik krizin derinleştiği bir 
dönemde iktidarın meslek örgütlerini 
gündeme taşımasının “akıl tutulması” 
olarak değerlendirildiği açıklamada, 
şöyle denildi: 

“Krizi fırsata dönüştürmek isteyen 
siyasi iktidar, küresel salgınla mü-
cadelenin ilk günlerinde toplumun 
içinde bulunduğu panik ortamından 
ve yaşadığı büyük şaşkınlıktan yarar-
lanmış; Kanal İstanbul Projesi ihale-
sini gerçekleştirmiş,  SİT alanlarını 
ve tarımsal alanları kullanıma açan 
yönetmeliği çıkarmıştır. Siyasi iktidar, 
18 Mart 2020 tarihinde, koronavirüse 
yönelik alınması gereken ilk tedbir pa-

ketini açıklamıştır. 19 maddelik tedbir 
paketi içinde sıralanan hiçbir madde 
işin ciddiyetinin anlaşılmadığını gös-
termiştir. Salgın sürecinde açıklanan 
diğer tedbir amaçlı alınan kararlar 
da aynı mantıkla sürdürülmüştür. 
Anlaşıldığı kadarıyla, ‘hızlandırılmış 
bir koronavirüs çıkış programı’ uygula-
yan hükümet, Ülkemizde uzun süredir 
yaşanan ekonomik krizi de bir şekilde 
kapatmanın yollarını aramaktadır.”   
Vurguna Karşı Mücadeleye Devam 

AKP’nin iktidara geldiği 18 yıl için-
de meslek odalarının faaliyetlerinden 
duyduğu rahatsızlığı çeşitli zamanlar-
da gündeme getirerek, sonradan vaz-
geçtiği yasa değişikliği talakları hazır-
ladığının hatırlatılarak, şöyle denildi:

“TMMOB ve odalardan neden 
rahatsızlık duyulmaktadır? Çünkü; 
TMMOB ve bağlı odaları, kuruldukları 
günden bu yana en zor dönemlerde 
bile iktidarların karar ve tasarrufları-
nı toplumsal yarar ve mesleki fayda 
süzgecinden geçirip, bilimin ve ak-
lın ışığında sadece gerçeklere dayalı 
çalışmalar yürütmüşlerdir. Toplumun 
geleceğini yok eden ve halkımızın yüz 
yılda biriktirdiklerini ‘Özelleştirme’ adı 
altında, yerli ve uluslararası sermaye 
gruplarına peşkeş çeken iktidara karşı 
durmuşlardır. Türk Telekom`da yapılan, 

artık sağır sultanın bile duyduğu, yol-

suzluk ve vurguna, enerji sektöründe 

yapılan özelleştirmeler ve izlenen ne-

oliberal politikalara karşı çıkmışlardır. 

Çıkmaya da devam edeceklerdir.” 

TMMOB’a bağlı Odalarının uzman-

lık alanlarına ilişkin Anayasal görev-

lerini yerine getirdiğine vurgu yapılan 

açıklamada, dinsel motiflerle kullanıl-

sa da saldırının arkasında uluslarara-

sı sermaye grupların bulunduğuna 

dikkat çekilerek, mücadele kararlılığı 

şöyle dile getirildi:  

“Meslek odalarımıza yapılan mü-

dahaleyi, sadece meslek odalarına de-

ğil, Ülkemizde yıllarca büyük bedeller 

ödenerek oluşturulan demokrasi kül-

türüne, toplumsal yaşam tarzına da bir 

müdahale olarak değerlendiriyoruz. 

Bizler, mesleki bilgi birikimini, kamu 

yararı doğrultusunda ortaya koyan 

ve her platformda mücadele yürüten, 

meslek odalarımıza yönelen bu tür 

müdahaleleri kabul etmiyoruz. Yasa 

teklifine karşı, tüm demokrasi güçle-

riyle birlikte mücadelemizi sürdüre-

ceğiz. Bizler, bu ülkenin ve toplumun 

ortak çıkarlarını, kamu yararı ilkesin-

den vazgeçmeden savunmaya devam 

edeceğiz.”

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 46. Dönem Yönetim Kurulu, meslek birliklerinin yasalarını değiştirmeye yönelik 
girişime ilişkin 12 Mayıs 2020 tarihinde bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın meslek birliklerinin ku-
ruluş kanunlarını değiştirmeye yönelik açıklamalarının ardında, iktidar partisinin kanun teklifini hızla parlamentonun 
gündemine taşınmaya hazırlandığına vurgu yapılan açıklamada, gelişmeler şöyle özetlendi: 

“Toplumun Ortak Çıkarlarını, Kamu 
Yararını Korumaya Devam Edeceğiz!”

MÜDAHALEYİ KABUL ETMİYORUZ!
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