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TMMOB’yi ve Odalarımızı dönüş-
türme çabasının kamu yararının 
tasfiyesi girişimleri doğrultusunda 
gündeme geldiğini en başta be-
lirtmek gerekir. Kamu idari yapısı 
ile Türkiye’nin toplumsal formas-
yonunda yıllardan beri gerçekleş-
tirilen neoliberal piyasacı otoriter 
dönüşümlerle birlikte kamusal 
üretim, hizmet ve denetimler de 
tasfiye edilmek isteniyor. Mevzua-
tımızda yapılmak istenen değişik-
liklerin özü budur.

Anayasa’da kamu tüzelkişilikleri 
olarak tanımlanan kamu kurumu 
niteliğindeki meslek örgütlerimi-
zin kanunlarında yapılmak istenen 
değişiklikler, kamusal denetim 
fonksiyonlarımız ile özerk yerin-
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den yönetim kuruluşu hüviyeti-
mizin yok edilmesine yöneliktir. 
Bunu, üye çoğunluğuna dayalı 
seçim sistemi ve şeffaf demokra-
tik örgütsel yapımızı rant çıkarları 
doğrultusunda değiştirme yoluyla 
yapmak istiyorlar.

Bu dönüştürme çabası; üst Birli-
ğimiz TMMOB ve Odalarımız ile 
mühendislik, mimarlık, şehir plan-
lama alan ve hizmetlerini piyasa 
işleyişine doğru yönlendirmeyi, 
taşeronlaştırmayı ve demokratik 
yollarla ele geçirilemeyen Odala-
rımızı yandaşlara açarak AKP’nin 
usulsüzlük ve kuralsızlaştırmalarla 
işleyen rant düzeni önündeki en-
gelleri kaldırmayı hedefliyor.

Odalara yasa ile verilen en önemli 
görevlerden birisi meslek ve mes-
lektaş onurunu korumak ve bunun 
için işlerin ehil insanlar eliyle yani 
bu işi bilen uzmanlarca yapılma-
sını sağlamaktır. Oysa kamu yara-
rını esas alarak uygulanan ve işin 
uzmanlarınca yapıldığının takip 
edildiği  mesleki denetim iktidar 
tarafından  mütehhatlerin lehine 
halkın ve meslektaşlarımızın aley-
hine engellenmeye çalışılmakta-
dır. Bu sebeple hizmet kalitesinde 
düşme, “müellifi” meçhul projeler 
ortaya çıkmıştır.

Teknik normlar ile mühendislik, 
mimarlık, şehir plancılığı disiplin-
lerinin ilkelerine aykırı olarak yan-
lış yer seçiminden başlayıp çevre 
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tahribi ile kamu kaynak ve var-
lıklarının iktidar ve paydaşlarına 
rant ve kaynak transferi yapma-
nın olanaklarını sunan projelerin 
kamusal denetimden kaçırılması 
bu nedenledir. Yanlış enerji sant-
ralları, köprüler, otoyollar, hava-
alanları, yapı ve imar projeleri ile 
kamusal denetim gerektiren he-
men her konu denetim dışı tutul-
mak isteniyor. Örneğin Odamızın 
meslek alanları arasında yer alan 
işçi sağlığı ve iş güvenliği eksikli-
ğinden kaynaklanan iş kazaları/
cinayetleri, depremler, tren ve 
yüksek hızlı tren kazaları, çevre 
tahribatı, fabrika/tesis yangınla-
rı, otobüs yangınları, okul servis 
araçları, hastanelerin havalandır-
ma/tesisat sistemleri, LPG’li araç-
lar, asansörler, yapı denetimi gibi 
birçok konuda kamusal denetim 
dışlanmakta veya zayıflatılmakta 
ve meslek örgütlerinin işlevleri 
zayıflatılmaya çalışılmaktadır. Bu 
konuda birçok mevzuat düzen-
lemesi de yapılmıştır, şimdi son 
demokratik kaleler olan meslek 
örgütlerinin mevzuatını değiştir-
meye yönelinmiştir.

Odamız kamu yararı, kamusal 
üretim, hizmet ve denetimin tas-
fiyesine, serbestleştirme ve özel-
leştirmelere karşı çok sayıda rapor 
hazırlamıştır. Bunların arasında; 
KİT’lerin Özelleştirilmesi ve SEKA 
Gerçeği, Kamu Sektöründe Devle-

tin Rolü, ERDEMİR Gerçeği, Tarihe 
Düşülen Notlar/TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası’nın Özelleş-
tirme Karşıtı Çalışmaları, AKP İk-
tidarının Meslek Alanlarımızda 
Yarattığı Tahribat, Ulaşım ve Trafik 
Politikalarında Planlama Gerekli-
liği, Ulaşımda Demiryolu Gerçe-
ği, Deprem Gerçeği, LPG CNG’ye 
Dönüştürülen Araçlarda Denetim, 
Asansörlerde Denetim, İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği, Kalkınma ve İstih-
dam Odaklı Sanayileşme İçin Plan-
lama Önerileri ile enerji alanlarını 
içeren ve ve Demokratik Enerji 
Programını da sunan, çok sayıda 
raporumuz bulunmaktadır.  

Özetle Odalarımız ve TMMOB ka-
musal birikim ve hizmetleri ser-
maye güçlerine devreden demok-
rasi, laiklik, bilim ve hukuka aykırı 
uygulamalara karşı mücadelesini 
yıllardan bu yana eğilip bükülme-
den sürdüren demokratik mesleki 
kitle örgütleridir. Bu çerçevedeki 
mücadelemiz iktidara özellikle 
serbestleştirme ve özelleştirme-
lerde, kent-kır, doğal çevre, arazi, 
taşınmaz vb. rantları konusunda 
engel oluşturmakta; tasfiye, zayıf-
latma, işleyişimizi antidemokratik 
yollarla kaosa uğratmaya yönelik 
çabalar bu nedenle gündeme gel-
mektedir.

TMMOB’nin en büyük Odaların-
dan biri olan Makina Mühendisleri 
Odası (MMO), sanayisizleşmenin, 

tarımdaki gerilemenin, Cumhu-
riyetin kazanımları arasında yer 
alan iktisadi kamu teşekküllerinin, 
demokrasinin, laikliğin, hukukun 
tasfiyesi ile paralel olarak gelişen 
ve üzerimizde otoriter/diktacı ve-
sayet kurma girişimine karşı onur-
lu bir şekilde direnmeye devam 
edecektir. Odamız kamucu halkçı 
toplumcu, halktan yana kalkınma-
cı, eşitlikçi, özgürlükçü, bilimden, 
ehillikten, uzmanlıktan ve kamu-
sal denetimden yana çizgisiyle bu 
girişime asla boyun eğmeyecektir. 
Odamız; kendisi dışında seçilmiş 
hiç kimseye, demokrasiye, hukuka 
ve örgütlü topluma tahammülü 
olmayanlar ile yandaşlarına geçit 
vermeyecektir.

Bilinmesini isteriz, MMO’nun ör-
gütlü üye gücüne dayalı müca-
deleci yapısı ve gelenekleri, yaşa-
tacağımız TMMOB çatısı altında 
her zaman sürecektir. Demokratik 
mevzilerimizi korumak, özelleştiri-
len, serbestleştirilen tüm kamusal 
hizmetlerin kamu eliyle toplum çı-
karlarını gözeten bir anlayışla ve-
rilmesini sağlamak, Oda-TMMOB 
çizgisini sürdürerek geleceğe taşı-
mak için kararlılıkla mücadele et-
mede örgütümüzün tam bir görüş 
birliği içinde olduğunu özellikle 
belirtmek istiyorum. İktidarın iste-
diğinin aksine mesleki demokratik 
kitle örgütü hüviyetimizi koruya-
cak ve örgütlü toplum savunusu-
nu kararlılıkla sürdüreceğiz.


