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ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu, 11 
Temmuz 2013 tarihinde Odaların serbest müşavir mü-

hendislik ve büro tescil belgesi vermesine yönelik mevzuatının 
yok sayılarak, mesleki denetim yetkisinin ortadan kaldırılmak 
istenildiğine dikkat çeken bir basın açıklaması yaptı. “İmar 
Yasası’na eklenen bir paragraflık madde de mesleki denetim 
uygulamamız başta olmak üzere hiçbir faaliyetimizi engelle-
meyecektir” ifadeleri ile kararlılık vurgusu yapılan açıklamada, 
“Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!” denildi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 9 Temmuz 
2013’te gece yarısı önergeyle görüşülmekte olan Torba Yasa 
içerisine meslek odalarını, mesleği ve meslektaşları ilgilen-
diren kimi hükümlerin eklendiği vurgulanan açıklamada, 
“AKP iktidarının demokrasi karşıtı uygulamalarının yeni 
bir örneği olan bu yasa hükmüyle, Odalarımızın mesleki 
denetim yapma yetkileri ortadan kaldırılmak istenilmekte, 
serbest müşavir mühendislik ve büro tescil belgesi verme-
sine yönelik mevzuatı yok sayılmaktadır” denildi.

Suskun Kalmayacağız!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ve 
yasa önerisinin görüşülmesi sırasında iktidar milletvekilleri 
tarafından yapılan konuşmalarda, mesleki denetim uygu-
lamasının mimar ve mühendisler tarafından istenmediği, 
çok sayıda şikayete neden olduğu ve haksız olarak alınan 
denetim bedelinin ortadan kaldırıldığının iddia edildiğine 
dikkat çekilen açıklamada, şöyle değerlendirme yapıldı:

“Çeşitli nedenlerle mesleki denetim uygulamasına karşı 
olan meslektaşlarımızın bulunması, demokratik bir ortam-
da son derece olağan bir durumdur. Ancak serbest çalışan 
meslektaşlarımızın mesleki faaliyetlerinin bir güvencesi 
olan ve kamusal denetim sağlanan mesleki denetim uygu-
lamasının meslektaşlarımızın onay ile yürütülmektedir. Bu 
yönde Odamıza ulaşan ve halen ulaşmaya devam eden yüz-
lerce imzalı başvuru metni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
gönderilmiş olmasına rağmen, meslektaşlarımızın iradesi 
yok sayılmıştır. Diğer yandan meslek örgütlerimiz kendi 
üyelerinden elde ettiği gelirler dışında hiçbir kaynaktan 
yardım almamaktadır ve hiçbir zaman kamu kaynağı da 
kullanmamıştır. Odalarımızın bütün iktidarlardan bağımsız 
olarak sözünü söylemesi ve tavrını ortaya koyabilmesi adına 
titizlikle uyulan yardım almama ilkesi, bundan sonra da 
Odalarımızın temel duruşu olacaktır. Odalarımız bağımsız-
lığını yitirmeyecek, meslektaşlarımızla, onların tek birleşik 
örgütü arasına hiçbir güç de giremeyecektir.” 

“Mühendisin Mevzuatı Yok Sayılamaz”
Odaların her kademesindeki yöneticilerin herhangi bir ücret 
almadan gönüllü olarak görevlerini yürüttüklerinin hatırlatıldığı 
açıklamada, “Bu gerçeğe rağmen, TBMM çatısı altında ‘vekil’ 
olarak bulunan bazı kimselerin TMMOB’yi bir gelir kapısı gibi 
göstermesi karşısında suskun kalmayacağız” denildi.

Gece yarısı operasyonuyla Odalara yapılan darbenin hukuk-
suz olduğunun altı çizilen açıklamada, “Meslek örgütü olarak 
Anayasa, kuruluş yasası olan 6235 sayılı TMMOB Yasası ve 
yine Anayasa’nın 124. Maddesi’nden aldığımız yetkiyle yü-
rürlüğe koymuş olduğumuz yönetmeliklerimizi yok saymak 

hiç kimsenin haddine olmadığı gibi buna kimsenin gücü de 
yetmeyecektir. Odalarımızın mevzuatı ve uygulamaları halen 
yürürlüktedir. İmar Yasası’na eklenen bir paragraflık madde 
de mesleki denetim uygulamamız başta olmak üzere hiçbir 
faaliyetimizi engellemeyecektir” ifadeleri yer aldı.
Gece yarısı TMMOB ve Odalara karşı yapılan operasyonun asıl an-
lamının, demokratik topluma yapılan bir saldırı niteliği taşıdığının 
vurgulandığı açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

“Uzunca bir süredir meslek odalarımızın ve diğer tüm 
demokratik kitle örgütleri yok sayılmaktadırlar. Varlığımızı 
doğrudan ilgilendiren bir konuda gece yarısı getirilen bir 
önergeyi hırsla, hınçla, kinle yasalaştırmak, AKP İktida-
rı’nın demokrasiyi rafa kaldırdığının göstergesidir. Artık 
bundan sonra bu siyasal iktidardan demokratik adımlar 
beklemenin, mesleğimiz, meslektaşlarımız ve kamu yara-
rına düzenleme yapacağı sanısına kapılmanın yeri yoktur. 
Odalarımızın, demokratik bir şekilde meslektaşlarımızın 
kararıyla yürürlüğe koymuş olduğu uygulamaları ‘25 oda 
yöneticisinin işi’ olarak gösterme telaşına düşen iktidar 
sahiplerine, meslektaşlarımızın gerçek duruşunu göster-
mek de kaçınılmaz olmuştur. Önümüzdeki süreçte tüm 
meslektaşlarımız, bizlerle birlikte aynı sorunları yaşayan 
diğer meslek örgütleri ile demokratik kitle örgütleri ve 
duyarlı toplum kesimleriyle hukuki ve demokratik müca-
delemizi beraberce vereceğiz. Odalarımızın mevzuatına, 
kararlarına, uygulamalarına, sözüne karşı iktidar tarafın-
dan yürütülen yok etme çabasını boşa çıkartacağız.”

Meclis AKP Komisyonu’na Dönüştü
AKP İktidarının TBMM’yi adeta bir parti komisyonu gibi ça-
lıştırdığına işaret edilen açıklamada, düzenlemelere muhalefet 
partilerinin etki etmemesi için her türlü önlemin alındığı kayde-
dildi. Açıklama, “AKP milletvekilleri işaret ile oy veren görevlilere 
dönüştürülmüştür. Var olan hali ile TBMM’ye olan toplumsal 
güven yok olmuş, vekil imzaları bile tamamlanmadan verilen 
önergeler torbanın içine katılarak, mühendislerin yıllar içinde 
demokratik mekanizmalar içerisinde geliştirdiği mevzuat yok sa-
yılmaya çalışılmıştır. Madem bizleri yok saydılar, biz de kendimizi, 
üyelerimizin gücü, bilimin ve tekniğin gücü ile sokakta-mahke-
mede-şantiyede-çalışma alanlarında var etmeye devam edeceğiz. 
Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!” çağrısı ile bitirildi. 

EMO Yönetim Kurulu’ndan Meslektaşların Kararı ile Oluşturulan 
Yönetmeliklerin Yok Sayılmasına Tepki...

GECEYARISI DARBESİ MÜHENDİSLERİ 
ENGELLEYEMEYECEK!


