
Değerli Meslektaşlarım;
Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Şeffaflık Derneği ve İsveç Konsolosluğunun ortaklaşa 
düzenledikleri “Hukuk ve İktisat İlişkisi: Özgürlüğün Toplumsal Refah Boyutu” 
konferansı tamamlandı.

Konferanstan gazetelere yansıyan ve TMMOB ve Odamızı ilgilendirdiğini düşündüğüm 
hususlar üzerinde durmak gerektiğini düşünüyorum. Zira bu etkinlikte demokrasi, örgüt-
lülük ve kurumsal yapıların ülkelerin demokratik yaşamına doğrudan etkisi tartışıldı. 

Kurumsal yapılar; Meslek Odaları, Barolar/Yargı Kurumları, Merkez Bankası, Borsa, 
Siyasi Partiler, Bakanlıklar, İşçi ve İşveren Sendikaları, Kızılay, Yeşilay, Futbol Federa-
syonu ve aklınıza gelebilecek diğer tüm kurumlar bir ülkenin demokrasiye, hukuk dev-
letine, zenginliğe, yaratıcılığa, her alanda yenileşmeci bir toplum düzlemine geçme-
sinin önkoşullarından biridir ve “zenginliğe giden yol ile hukukun üstünlüğü+demokrasi 
arasındaki bağın da temel zinciridirler. Kuruluşu Anayasa ile tanımlanmış olan Meslek 
odaları da; ülkemizin demokrasi ve hukuk devleti olabilmesi için siyasal iktidarın elinde 
silaha dönüşme potansiyeli taşıyan devlet aygıtı ile kamu yapısı arasında denge unsu-
rudurlar.

Gelişmiş demokrasilerde yaşayanlar, tarihsel mücadele sürecinde bedel ödeyerek de-
mokrasi kültürünü oluşturmuşlardır. Bu nedenle devlet aygıtını kullanan iktidarlar, ül-
kedeki demokrasi kültürüne saygılı davranmak zorundadırlar. Gelişmiş ekonomi ve de-
mokrasilerin temel yapısı “kurumsal yönetim rejimleridir.” 
Bir ülkenin barış içinde üreten ve üretiminden hak ettiği kadar pay alan toplum 
yapısıyla zenginliğe, yaratıcılığa, her alanda yenileşmeci bir toplum düzlemine geçme-
sinin önkoşulu hukuk ve adaletin herkes için eşit uygulanabilmesinden geçmektedir. 
Gelişmiş ekonomi ve demokrasilerin temel yapısı “kurumsal yönetim”e dayanır. Kurum-
sal yönetimlerin karşısındaki seçenek ise baskıcı, faşizan uygulamaları eksen alan “lider 
rejimidir.”

Lider rejimlerinde; özgün ve kendi gerçeği ışığında politika ve kararlar üretecek 
kurumların varlığına tahammül yoktur. Hiç kimseye ve hiçbir alana, kendisinin kontrolü 
dışında özgürlük alanları açmamak için diretir. Bu durumda kurumsal yapıların fazla bir 
anlamı kalmaz, yaratıcılıkları, ülkeye, devlete katkıları, kendilerinden en çok beklenen 
yenilikçi yaklaşımları da ortadan kalkar. Artık efendi/kul ilişkisi söz konusudur. 

Değerli Meslektaşlarım,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve birlik çatısı altındaki 24 meslek odasından 
biri olan Elektrik Mühendisleri Odasının 1954 yılında, Anayasanın 135. Maddesinde 
tanımlanan “kamu kurumu niteliğinde” bir meslek odası olarak kuruluşunun 60. Yıl 
dönümünü kutluyoruz.

Ülkemizin en önemli kurumsal meslek örgütü konumunda olan TMMOB ve bağlı Odaları, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kendi içinde tutarsız çelişki ve belirsizliklerle 
dolu; sipariş üzerine hazırlandığı izlenimini veren 14 adet kanunda değişiklik öngören 
“Torba” yasa ile kimliksiz, kişiliksiz ve değerlerinden kopartılmak isteniyor. 

Bu torba yasa içinde TMMOB’nin de yer alması ise meralardan kentsel talana, sermayenin 
çıkarına yatırımları için köylünün topraklarına kamulaştırma ile el konulabilmesine, kültür 
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TETİKTE MİYİZ?
Ülkemiz, Mesleğimiz ve Geleceğimiz için... 


