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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ`ın “TTB 
ve TMMOB yasalarının değiştirilmesi-
ne yönelik hazırlık yapıldığına” yönelik 
açıklamalarına TMMOB aynı gün tep-
ki gösterdi. TMMOB’dan yapılan açık-
lamada meslek odalarının etkisizleş-
tirmeye yönelik hazırlıkların 20 yıldır 
iktidarın gündeminde olduğunu vurgu 
yapılarak, TMMOB’un Anayasa’nın 
135. Maddesinde verilen görevleri ye-
rine getirdiği için hedef haline getiril-
mek istendiği ifade edildi. 

 TMMOB, 27 Ekim 2022 tarihinde 
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yasa 
değişikliğine yönelik açıklamasına 
tepki gösterdi. TMMOB’un Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz imza-
sıyla gerçekleştirdiği basın açıklama-
sında, şöyle denildi:   

“Kurulduğumuz günden bu yana 
meslektaşlarımızın haklarını, top-
lumun çıkarlarını ve kamusal var-
lıklarımızı korumayı görev edinmiş 
Birliğimiz, ilgili ya da ilgisiz her konu-
da siyasi iktidar tarafından hedef gös-

terilmeye devam ediyor. Adalet Bakanı 
Bekir Bozdağ tarafından bugün bir kez 
daha ‘Birliğimiz hakkında hazırlıklar 
yapıldığı’ dile getirilmiştir.

Bakan Bozdağ’ın sözünü ettiği 
‘hazırlıklar’ 20 yıldır devam eden AKP 
İktidarının değişmeyen gündemlerin-
den birisidir. AKP iktidarı, 20 yıldan 
bu yana ülkenin kamusal varlıklarını 
özelleştirmeyi, doğal alanlarımızı ve 
kentsel mekanlarımızı yağmalama-
yı esas alan bir gündeme sahiptir. 
Birliğimiz, AKP’nin ranta ve sömürü-
ye dayalı bu politikaları karşısında 
mücadele verdiği için ormanlarımızı, 
madenlerimizi, parklarımızı, doğamızı 
koruduğumuz için hedef alınmaktadır.

Meslek alanlarımıza ilişkin poli-
tikaların ve uygulamaların toplumun 
genel çıkarlarına uygun gelişmesini 
sağlamak Anayasa’nın 135. Maddesi 
tarafından Birliğimize verilen görevdir. 
Birliğimiz kurulduğu günden Anayasa 
ve yasalar tarafından kendisine veri-
len görev ve yetkiler ışığında faaliyet-
lerini sürdürmektedir.

Siyasi iktidar kendi sözü ve ira-
desi dışındaki hiçbir görüşe ve anla-
yışa yaşam şansı vermek istemiyor. 
Demokratik seçimler ile ele geçire-
mediği kurumları ve o kurumlarda 
temsil edilen meslektaşlarımızın ira-
delerini antidemokratik yol ve yön-
temlerle kontrol altına almaya çalı-
şıyor. Birliğimizi işlevsizleştirmeye ve 
kontrol altına almaya yönelik hiçbir 
girişime izin vermeyeceğiz.

Birliğimizin anayasa tarafından 
tanımlanmış statüsünün ortadan kal-
dırılmasına, yasalarla güvence altına 
alınma hak ve yetkilerinin aşındırıl-
masına ve 600 bini aşkın meslektaşı-
mızın iradesinin yok sayılmasına bü-
tün güzümüzle karşı çıkacağız.

AKP`nin demokrasiyi, hukuku ve 
kamusal varlığımızı çiğnemesine izin 
vermeyeceğiz. Mesleğimize, meslek-
taşlarımıza ve ülkemize sahip çıkma-
ya, demokrasiyi, özgürlükleri ve çoğul-
culuğu savunmaya devam edeceğiz.”

Yine Aynı Senaryo!

BİRLİĞİMİZİN SİYASAL 
İKTİDAR TARAFINDAN 
HEDEF GÖSTERİLMESİNE 
İZİN VERMEYECEĞİZ!


