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EMO İzmir Şubesi Bülteni'nde 
yayınlanan her türlü haber 

ve yazı izin almak koşulu ile 
kullanılabilir. Yayınlanan yazı-
lardan yazarları sorumludur.

EMO İzmir Şubesi 
üyelerine ücretsiz yollanır.

Özgür Tamer
EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

başyazı

Geçtiğimiz ay üst birliğimiz TMMOB’un kuruluş yıl dönümünü ve Mühendislik, Mimarlık Haftası’nı kutladık. 

Birliğimiz, 68 yıldır mesleğin geliştirilmesi ve toplumun ortak çıkarlarının korunması mücadelesini sürdürüyor. 

Kuruluş kongresinin 18-21 Ekim 1954 tarihlerinde gerçekleştirilmesinin ardından başlayan çalışmalar, bugün 

110 farklı mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplini barındıran 24 ayrı meslek odasında, 630 binin 

üzerinde üye tarafından sürdürülmektedir. Birliğimiz, sanayiden planlamaya, kentleşmeden enerjiye, gıda 

güvenliğinden ormanlara, çevre politikalarından yapı denetime, işçi sağlığından madenciliğe, ulaşımdan 

iletişime kadar her alanda mesleki bilgi ve birikimini, Anayasa’dan aldığı güçle, ülke çıkarları doğrultusunda 

kullanmaktadır. Bir bütün olarak örgütümüz, bilimin ve tekniğin toplumdan yana kullanılması anlayışıyla 

çalışmalarını sürdürmektedir.

Odalarımız merkezi ve yerel yönetimlerle işbirlikleri geliştirdikleri gibi raporları ve uyarılarıyla ya da dava 

açarak hatalı uygulamaların düzeltmesine de katkı sağlamaktadır. Örgütlerimiz, temel gayeleri bir sonraki 

seçimi kazanmaya odaklanan bazı merkezi ve yerel politikacılar tarafından zaman zaman engel olarak 

tanımlanmaktadır. 1954 yılından bu yana defalarca kısıtlamalar dile getirilmiş, defalarca kanun değişikliği 

hazırlığı yapılmış ancak Anayasa’nın meslek örgütlerine verdiği hak ve yetkiler nedeniyle bu değişiklikler hayata 

geçirilememiştir. AKP iktidarları döneminde ise 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2020 yıllarında 

tam sekiz kez kanun değişikliği hazırlığı yapmasına bu çalışmalar taslak halinde kalmış ve yasalaştırılmamıştır. 

Anayasal düzenin gereği; meslek örgütleri, kamu idaresinin parçasıdır ve mesleklerin kamu yararına 

yürütülmesinden sorumludurlar. Anayasa’nın meslek örgütlerine çizdiği çerçevenin yasalar ile daraltılması, 

dernekler gibi konumlandırılmaları olanaklı değildir. Örgütlerimiz, mesleğin sağlıklı yürütülmesi için kurallar 

oluşturarak, mesleki denetim uygulamalarıyla yaşama geçirmektedir.  Norm ve standartların oluşturulması 

ve gelişen teknolojiye göre güncellenmesi için her yıl yüzlerce bilimsel ve teknik etkinlik düzenlenmektedir. 

Odalarımız, can ve mal güvenliğinin sağlanması ve mühendislik hizmetinin toplum yararına ve en iyi şekilde 

alınmasının güvencesidir. Örgütlerimizin sınırlandırılması, teknolojik gelişimin çok hızlı olduğu bu dönemde 

bir çok alanda hayati öneme sahip mesleki kuralların silikleştirilmesine neden olabilecek, tehlikeli bir girimdir. 

Odalarımızın kamu yararını korumak amacıyla açtığı davalardan da kurtulmayı hedefleyen bu girişimlerde 

başta mesleki denetim gelirleri olmak üzere Odalarının işleyebilmesi için hayati öneme sahip gelirlerinin 

sınırlandırılması da amaçlanmaktadır. Merkezi bütçeden pay almayan Odamız elde ettiği gelirleri, denk bütçe 

ilkesiyle, mesleğin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde kullanılmaktadır. 

Bugün üyenin “öz” yönetimiyle idare edilen Odalarımızda, mesleki kurallardaki değişiklikler de dahil olmak 

üzere tüm çalışmalar, uzun erimli tartışma ve karar alma süreçleri sonunda hayata geçmektedir. En basit 

faaliyetimiz bile yüzlerce meslektaşımızın görüş ve önerileriyle şekillenmekte, yine onların katkıları ve emeğiyle 

hayata geçmektedir. Mesleki mevzuatlar ise bizzat üyenin kendisi tarafından geliştirilmekte ve Genel Kurul 

kararlarıyla uygulanmaktadır. Bugüne kadar hazırlanan taslakların en sorunlu bölümünü; Odalar üzerindeki 

“idari ve mali denetimin” artırılarak, vesayet altına alma girişimleridir. Bu değişikliklerle, Anayasaya aykırı 

olacak şekilde, ilgili Bakanlığa kalıcı olarak, Odalar yerine idari düzenleme yapma, mevzuat oluşturma yetkisi 

verilmek istenmektedir.

TBMM gündemine taşınacağı beyan edilen bu kanun teklifine karşı 2020 yılında olduğu gibi tüm üyelerimizle 

kararlı bir karşı duruş göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Üst birliğimiz TMMOB ve Odamız, son 

yıllarda yoğunlaşan vesayet altına alınma girişimlerinden hep güçlenerek, dayanışmasını büyüterek, çıkmıştır. 

Otoriter, hiyerarşik bir vesayet sistemine karşı hukuki ve fiili mücadelemizi tüm yurttaşlarına da içine alacak 

şekilde örmeye devam edeceğiz. Kuşkusuz, örgütümüz, ülkemize, anayasal, demokratik kazanımlarımıza, 

emeğimize, mesleğimize, her şart altında sahip çıkmaya devam edecektir. 

Yağma Yok, Bu Ülkenin Mühendisleri Var!

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelemiz!

Odalarımızı Vesayet Altına Almaya 
Gücünüz Yetmez


