İktidar TMMOB’yi
Geriletemeyecek,
Mücadelesini Asla
Durduramayacaktır
Mesleğimize, Örgütümüze, Ülkemizin Kamusal Zenginliklerine Sahip
Çıkmaya Devam Edeceğiz
AKP iktidarı, önceki gece yine bir “torba yasa” içinde, TMMOB ve bağlı Odalarını hukuk dışı bir şekilde sınırlamaya yönelik bir yasa değişikliği yapmıştır. Aynı iktidar üç yıl önce yine bir gece yarısı
operasyonuyla, yabancı mühendisleri ülkemiz mühendislerinden ayrıcalıklı kılacak bir yasa değişikliği yapmış, daha sonra, iki yıl önce Kanun Hükmünde Kararnamelerle TMMOB‘yi otoriter bir
tarzda vesayet altına alma yönünde adımlar atmış, bütün ülkeyi rant eksenli bir şekilde imara açma
politikaları doğrultusunda yeni yasa ve yönetmelik değişiklikleri yapmıştır. TMMOB Yasasının bütününü değiştirme girişimi ise TMMOB ve Odalarımızın yürüttüğü kampanya üzerine bizzat Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından ertelenmek zorunda kalınmış, daha doğrusu Anayasa değişiklikleri
dönemine ertelenmiş gibi gösterilmiştir. Fakat Taksim‘de yapılmak istenen, bilime, tekniğe, mü-
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hendislik, mimarlık, şehir plancılığına aykırı düzenlemeler karşısında yargıya başvuran ve haklılığı
yargı tarafından teyit edilen Odalarımız ve TMMOB’ye iktidarın duyduğu rant eksenli kin, önceki
gece yapılan ani değişikliklerle ve TMMOB‘ye bağlı Odalarımızın İstanbul Şube yöneticilerinin gözaltına alınmalarıyla yansımıştır. İktidarın yaptığı bütün mevzuat değişiklikleri, birazdan değineceğimiz üzere Anayasa‘nın kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek odalarıyla ilgili gayet sarih
olan hükümlerine aykırıdır, hukuk dışıdır ve tarihsel meşruiyeti yoktur. Yapılan değişiklikle Odaların
yeni talanları önleme gücü hukuken olanaksız hale gelmektedir
Önceki gece yapılan değişiklikler, özet olarak;
Ülke kaynaklarının talanına karşı çıkan meslek odalarını işlevsizleştirme,
Odaların üyeleriyle ilişkisini zayıflatmak ve giderek ortadan kaldırmak,
Odaların gelirlerine el koymak,
Kamusal-toplumsal kaynak ve varlıkların talanını iktidarın elinde merkezileştirerek piyasaya açmak, metalaştırmak,
Kentsel dönüşüm, kentsel rant programlarının önündeki bilimsel, teknik mesleki denetimi ve toplumcu engelleri ortadan kaldırmak,
Özerk yerinden yönetim kuruşları olan Belediyeler ve Meslek Odalarının Anayasal hak, yetki ve
görevlerini ellerinden almak,
Mimarların Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamındaki mimari projelerini eser olmaktan çıkarmak,
telif haklarına el koymak, ve sonuçta teslim alamadığı TMMOB‘yi etkisizleştirmek istemektedir.
Oysa 1954 yılında 6235 Sayılı Yasa ile kurulan ve 24 Odanın üst birliği olan TMMOB, kökleri 1900‘lü
yılların başına dayanan bir örgütlenme ve mücadele geleneğinin ürünüdür. TMMOB ve bağlı Odaları, bir yandan meslek-meslektaş haklarını koruyup geliştirirken, diğer yandan bilimsel-teknik
mesleki bilgi birikimini ve örgütsel gücünü kamu ve toplum yararına sunmak için faaliyet yürütür,
yasal dayanağını Anayasa‘nın 123, 124, 135. maddelerinden alan kamu kurumu niteliğinde, kamu
tüzel kişiliğine sahip meslek kuruluşlarıdır ve yerinden yönetim esasına dayanırlar.
Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri; çevre ve kentleşme politikalarının dinamik güçlerinin başında yer alırlar. Ciddi bilim-teknik politikaları, olağan koşullar ve toplumsal bir kalkınma perspektifi içinde mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının yeri, konumu v.b böyledir. Ancak
Türkiye‘nin kalkınma dönemlerinde belirli bir yeri olan meslek disiplinlerimiz bugün bilimsel gereklerden hızla uzaklaşan bir tarzda ve çok yönlü olarak etkisizleştirilmeye çalışılmakta, mesleki
deformasyon, işsizlik ve yoksullukla yüz yüze getirilmektedir.
Meslek disiplinlerimiz neoliberal dönemin doruğa ulaşan ekonomi politikalarına bağlı olarak siyasi
iktidarlar tarafından ikinci plana itilmiş, bazı alanlardaki yetkiler uluslararası sermaye kuruluşlarına
devredilmiş, bazı alanlar neredeyse ortadan kaldırılmış; mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin ana sektörleri kamusal fayda anlayışından çıkarılıp serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin arpalıkları haline getirilmiştir.
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Kentler rantlara göre şekillendirilmekte, plansızlık egemen kılınmaktadır. Çalışma yaşamı, mühendislik bilimlerinin uygulanması gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin dışında tutulmaktadır. İnsanca barınma hakkının ve deprem gerçeğinin gerektirdiği, yapı denetimi, enerji, tarım,
orman, su kaynakları ve kentlerin yönetimi gibi alanlarda mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının
mesleki denetim, periyodik kontrol, ölçüm v.b. bilimsel-teknik kriterleri devre dışı bırakılmaktadır.
Son yıllarda yapılan mevzuat değişiklikleri ile meslek disiplinlerimizin uygulama alanları adım
adım daraltılmıştır. Kanun Hükmünde Kararnameler bu saldırılara yeni halkalar eklenmiş; kamu
yönetiminin tekelci/otoriter nitelikte yeniden düzenlenmesinin yanı sıra, mühendislik, mimarlık,
şehir plancılığı ve TMMOB mevzuatı, Anayasa ve yasalara açıkça aykırılık oluşturacak bir şekilde
iktidar bürokrasisi tarafından düzenlenir hale gelmiştir.
Bu düzenlemeler, Anayasa ve İdare Hukuku çerçevesinde merkezi idare ile özerk yerinden yönetim
kuruluşları arasında olması gereken “vesayet” denetimini aşan, tekelci, otoriter bir yönetim anlayışının ürünü olarak bazı özerk kamu tüzelkişiliklerinin özerkliğini ortadan kaldırmakta, bazılarını da doğrudan bakanlık bünyesine almaktadır. Ana amaç, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı
meslek örgütlerinin yürüttüğü kamusal hizmetleri, kamu otoritesi yoluyla serbestleştirip, piyasaya
sunmak ve rant alanlarına dönüştürmektir.
Yürütme erkinin tahakkümünü her alana yayanlar, meslek ve kitle örgütlerinin “apolitik” ve bilim-teknik dışı olmasını, bu örgütlenmelerin siyasal iktidarın güdümünde çalışmalar yürütmesini,
kamu yararını, halk sağlığını ve can güvenliğini gözetmemesini, her şeyin sermaye birikim süreçlerine tabi olmasını istemektedirler. Ancak bu kapsamlı ve bilime, insana, ülke, kamu, halk çıkarlarına
düşman olan bu politikalara karşı direnmek, bilinmeli ki bizler için bir onurdur.
Bugünkü TMMOB’yi bizlere miras bırakan, 1974-1980 dönemi TMMOB‘sinin Başkanı sevgili Teoman Öztürk’ün 19. ölüm yıldönümünde özel olarak belirtmek isteriz ki, hiçbir güç TMMOB ve bağlı
Odalarını halkçı, toplumcu, kamucu değerlerinden uzaklaştıramayacaktır. İktidar TMMOB’yi geriletemeyecek, mücadelesini asla durduramayacaktır.
Mesleğimize, örgütümüze, ülkemizin kamusal zenginliklerine sahip çıkmaya devam edeceğiz.
Yaşasın Taksim Gezi Parkı Direnişimiz!
Yaşasın TMMOB!
Bilgisayar Mühendisleri Odası
Çevre Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İç Mimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Metalurji Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası
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İMO Yönetim Kurulu, 3194 Sayılı İmar Yasası’nın değiştirilmesi ile
ilgili bir açıklama yaptı

AKP tahakkümüne teslim
olmayacağız
AKP Hükümeti, Meclis’te bir gece yarısı operasyonu düzenleyerek 3194 sayılı İmar Yasası’nı
değiştirdi. İmar Yasası’nda yapılan değişiklikle TMMOB örgütlülüğüne darbe yapıldı. Darbenin asıl hedefinin ise meslek odalarını ekonomik anlamda güçsüzleştirmek, oda-üye ilişkisini
bitirmek olduğu açıktır.
Hükümet son birkaç yıldır, Kanun Hükmünde Kararnamelerle, Yönetmelik değişiklikleriyle
meslek odalarının kamu adına yaptığı denetimi engellemek ve meslek odalarını yetkisizleştirmek, güçsüzleştirmek istemektedir. İmar Yasası’ndaki değişiklik, bu niyetin yasa değişikliği
ile uygulamaya alınmasıdır.
İmar Yasası’ndaki değişikliğin bir gece yarısı operasyonuyla gündeme gelmesi, Gezi Parkı
süreciyle doğrudan ilintilidir, politiktir, siyasi iktidarın bütün kurumları hizaya getirmek istemesinin bir başka tezahürüdür; TMMOB’den intikam alma amacı taşımaktadır. TMMOB ve
bağlı Odaların örgütlülüğüne darbedir; her darbe gibi gece yarısı planlanmış ve hayata geçirilmiştir.
Taksim Dayanışması bileşenleri arasında TMMOB üyeleri bulunmaktadır, TMMOB Gezi Parkı
direnişinin aktif katılımcısı olmuştur, TMMOB’nin siyasi iktidarın kente dönük işlediği suçlarla
ilgili meşru ve hukuki mücadelesi kesintisiz sürmektedir. Hükümet sözcülerinin ve başta da
Başbakan’ın Taksim Dayanışması’nı ve TMMOB’yi hedef göstermesinin boş olmadığı açığa
çıkmıştır. Taksim Dayanışması’nda görev alan TMMOB üyelerinin gözaltına alındığı, evlerinin
basıldığı bir günün gecesinde, TMMOB’nin yetki ve gelirlerini budayan değişiklik gerçekleştirilmiştir.
Önerge sahiplerine dikkat edilmelidir. İmzacı milletvekillerinin mesleklerine bakıldığında
sadece bir orman mühendisi bulunduğu, diğerlerinin ise farklı meslek gruplarından olduğu görülecektir. İmar Yasası’nda değişiklik önergesiyle ilgili bırakalım TMMOB’nin görüşünü
almayı, kendi partisinden mühendis, mimar milletvekillerini bile sürece dahil etmemiştir. Demokratik işleyiş, katılımcılık AKP hükümetinin tercihleri arasında yoktur; ‘ben yaptım oldu’
anlayışı tek yönetsel özellik haline gelmiştir.
Türkiye, tarihinin hiçbir döneminde toplumsal yaşama, mesleki alanlara bu denli ideolojik
yaklaşan bir hükümete tanık olmamıştır. Hükümet toplumsal yaşamı kendi ideolojik-politik
yaklaşımına uygun düzenlemek istemekte, bu doğrultuda mevzuat değişiklikleri gerçekleştirmekte, buna direnen kurumların ise yasasına el atarak etkisizleştirmektedir.
12 Eylülcülerin bile yapmadığı, yapmaya cesaret edemediği antidemokratik girişimler, hızından hiç kaybetmeden devam etmektedir. Siyasi iktidar bir taraftan toplumu, muhalif kesimleri polis şiddetiyle terörize ederken, diğer taraftan yasa değişikliği ile muhalif kurumlar
üzerinde terör estirmektedir.
İfade etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz ki, TMMOB ve bağlı Meslek Odaları, 12 Eylül
faşizmine nasıl direndiyse, zorlu dönemlerden mesleklerini ve mesleki örgütlerini koruyarak
çıkmayı nasıl başardıysa, AKP karanlığını alt etmeyi bilecek, tahakküme teslim olmayacaktır.
Bilime, özgürlüğe, eşitliğe olan inancımız azalmayacak, hiçbir güç bizleri, mesleğimizi toplum yararına icra etmekten alıkoyamayacaktır.
İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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İMO Yönetim Kurulu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
yapılan açıklamaya ilişkin yaptığı değerlendirme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
kamuoyunu yanıltmaktadır
Bilindiği gibi 9 Temmuz 2013 gecesi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen Torba Yasa’ya bir önergeyle
3194 İmar Yasası’nda değişiklik öngören maddeler ilave edilmiş ve Torba Yasa iktidar partisi milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmiştir. TMMOB ve bağlı odalarının kamu adına yaptığı denetimler
ortadan kaldırılmış, meslek odaları ekonomik anlamda güçsüzleştirilmiş, oda-üye ilişkisi koparılmak istenmiştir. Bu değişiklikle ilgili kamuoyunda yoğun bir tepki açığa çıkmış, özellikle Taksim
Dayanışması bileşenleri arasında yer alan TMMOB’den intikam alındığı algısı oluşmuştur.
İmar Yasası’ndaki değişikliklerinin gerekçesi ile birlikte TMMOB’nin cezalandırıldığına dair algıyla
ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazılı bir açıklama yapmıştır. Tek taraflı tasarruflarla ilgili oluşan tepkileri şimdiye kadar görmezden gelen Bakanlığın, bu konuyla ilgili açıklama yapma
gereği duyması bile niyetin sorgulanmasını beraberinde getirmekte, dahası Bakanlık kamuoyunu
yanıltmaktadır.
Bakanlık açıklamasında, “Yapılan yasal düzenlemeyle hiçbir şekilde Meslek Odalarının Kanunlarla
verilen yetkileri ortadan kaldırılmamaktadır. Üyeleri üzerindeki mesleki denetime ilişkin her hangi bir
kısıtlamada getirilmemektedir.” denilmektedir. Oysa gerçekler bu yönde değildir.
Hükümet son birkaç yılda gerçekleştirdiği değişiklerle meslek odalarının mesleki denetim işlevini
zayıflatmak için her türlü girişimde bulunmuş, Odaların üyelerini ve üyelerinin mesleki faaliyetlerini denetleme kanallarını kapatmış, meslek odalarının faaliyet alanlarıyla ilgili konularda kamu adına yapmakla yükümlü olduğu denetimi ortadan kaldırmış, odaların gelir kaynaklarını budamıştır.
Örneğin; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bünyesindeki Meslek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün
kurulmasını sağlayan 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, proje müelliflerinin ibraz etmekle
yükümlü olduğu Sicil Durum Belgesi’ni ortadan kaldıran 3 Nisan 2012 ve 14 Nisan 2012 tarihli
Yönetmelik değişiklikleri, İşyeri Tescil Belgesi yenileme zorunluluğunu ortadan kaldıran 1 Haziran
2013 tarihli Yönetmelik değişikliği ile Meslek Odalarının yetki ve sorumlulukları aşama aşama azaltılmıştır.
Bakanlık açıklamasında “Harita, Plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil, başka bir kurum ve kuruluşun vize ve onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez.” şeklindeki düzenlemenin “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği”nde yer aldığı
belirtilmiştir ki, bu bilgide maddi hata bulunmaktadır. Çünkü adı geçen Yönetmelikte bu düzenleme
yoktur; Bakanlık açıklamasında “Yönetmeliğin iptaline yönelik olarak açılan davalarda mahkemelerce
herhangi bir yürürlüğün durdurulması ve iptal kararı verilmemiştir” şekildeki ifade ise dayanaksızdır,
çünkü olmayan bir düzenleme hakkında dava açılması, olmayan bir düzenleme hakkında yürürlüğü durdurma kararı verilmesi mümkün değildir?
Kaldı ki, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın 13 Nisan 2006 tarih ve 1493 sayılı Genelgesinde, ‘Projelerin mesleki denetimden geçirilmesi işlemlerinin ilgili belediyesi veya mal sahibinin talebi halinde
TMMOB Meslek Odalarınca yapılabileceği’ belirtilmişken, bugün gelinen noktada meslek odalarının projeleri hiçbir biçimde mesleki denetime tabi tutmaması istenmekte, bunun için mevzuat
değişiklikleri gerçekleştirilmektedir.
Sormak istiyoruz. Yukarıda atıfta bulunduğumuz Genelgeden bugüne ne değişmiştir? Meslek odalarının projelerde mesleki denetim yapmamasını yapı sahipleri mi, proje müellifleri mi yoksa belediyeler mi istememektedir. Belediyelerin üretilen bütün projeleri nitelikli denetime tabi tutacak
şekilde alt yapı, teknik eleman sorunları mı çözülmüştür? Hiçbirinin olmadığı kamuoyunun malumudur. Değişen, siyasi iktidardaki meslek odası algısıdır.
İnşaat Mühendisleri Odası, mesleki denetimi zayıflatacak uygulamalarla ilgili ayrıntılı çalışmalar
gerçekleştirmiş ve bunları dönem dönem kamuoyuyla paylaşmıştır. İMO’nun ulaştığı veriler, güvenli yapı üretiminin yaratılamadığı ve kamu güvenliğinin doğrudan tehlike altında olduğunu göstermiştir. Mesleki faaliyetleri denetleme yetkisi Meslek Odalarının elinden alınmış, denetimle ilgili
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İnşaat
Mühendisleri Odası,
son birkaç yıldır
mesleki alanlarla
ilgili yapılan mevzuat
değişikliklerinin
meslek odalarını
güçsüzleştirmeyi,
ekonomik anlamda
kıskaca almayı
amaçladığına
inanmakta, denetim
sisteminde açığa
çıkacak zafiyetin,
bırakalım üyelerin
mesleki faaliyetlerinin
denetlenemeyecek
olmasının doğuracağı
olumsuz sonuçları,
asıl olarak kamu
idaresinin tasarrufları
bağlamında
açığa çıkacağını
düşünmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İl Müdürlükleri yetkilendirilmiştir.
Yetkilendirilen kurumların denetimi gereği gibi yapamadığı, denetimi gerçekleştirecek donanıma sahip olmadığı açığa çıkmış,
denetim bir bütün olarak zafiyete uğramış, neticesinde sahte
mühendisler ile mesleki faaliyette bulunmaya haiz olmayan mühendisler çoğalmıştır.
Örneğin; 1 Ocak 2011 ile 1 Nisan 2013 tarihleri arasında Odamız
tarafından yapılan araştırma ve incelemelerde; İşyeri Tescil Belgesi olmadan/yıllık onaylarını yaptırmadan, yani Planlı Alanlar Tip
İmar Yönetmeliği’nde var olan yükümlülüğü yerine getirmeden,
yeni yapı ruhsatına statik proje müellifi olarak imza atan üye sayımızın yaklaşık 2000 olduğu görülmüştür. Bu durumun kamu
güvenliği bağlamında ne anlama geldiği tartışılmaya gerek bırakmayacak oranda açıktır.
Yine örneklendirecek olursak, 3 Nisan 2012 ve 14 Nisan 2012
tarihlerinde, Planlı Tip İmar Yönetmeliği ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nde gerçekleştirilen değişikliklerle, yapım sürecinde yer alan inşaat mühendislerinin Odamızdan Sicil Durum
Belgesi alma zorunluluğu kaldırılarak, yerine idareye yasaklı olmadığına dair taahhütte bulunma zorunluluğu getirilmiştir.
Türkiye’de 3232 Belediye, 81 İl Özel İdaresi ve 255 Organize Sanayi Bölgesi’nden oluşan toplam 3568 idare bulunduğunu belirtmek ve Yönetmelik değişiklikleri gereği, idarelerin, takip eden
ayın ilk haftası içerisinde yapı sürecinde yer alan ve yasaklı olmadığını taahhüt eden inşaat mühendislerinin yaptıkları işlere
ilişkin bilgileri İnşaat Mühendisler Odası’na bildirmekle yükümlü
kılındığını hatırlatmak isteriz.

Ancak, 2012 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında
3568 idareden ancak yüzde 9’u Odamıza bu yönde bildirimde
bulunmuştur. Denetimin ne oranda zafiyete uğradığının anlaşılması için, bu yüzde 9’u oluşturan 10545 “yeni” yapı ruhsatında;
Oda kaydı olmayan proje müellifi sayısının 4, Oda kaydı olmayan
fenni mesul sayısının 3, Oda kaydı olmayan şantiye şefi sayısının
34, İşyeri Tescil Belgesi olmayan ya da belgesini yenilemeyen
proje müellifi sayısının 125, İşyeri Tescil Belgesi olmayan proje
müellifleri tarafından üretilen proje sayısının 218, İşyeri Tescil
Belgesi olmaksızın fenni mesuliyet üstenilen ruhsat sayısının 82,
Yapı Denetim Kuruluşu çalışanı ya da ortağı olan proje müellifi sayısının 21, Yapı Denetim Kuruluşu çalışanı ya da ortağı olan
proje müellifleri tarafından üretilen proje sayısının 57, Yapı Denetim Kuruluşu çalışanı ya da ortağı olan fenni mesul sayısının
12, Yapı Denetim Kuruluşu çalışanı ya da ortağı olan şantiye şefi
sayısının 14 olduğunun tespit edildiğinin bilinmesi gerekmektedir. Hükümet, sorunlu ve eksikliklerine rağmen devam eden bir
işleyişi ortadan kaldırmış, denetimle ilgili idare yetkilendirmiş,
ancak bırakalım çözülmesini, sorunlar kat be kat artmış, denetim sistemi içinden çıkılamaz bir kilitlenmeyle karşı karşıya bırakılmıştır.
Yukarıda paylaştığımız veriler, gerek medya aracılığıyla gerekse de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve
idare ile yapılan görüşmelerde defalarca dile getirilmiş ancak herhangi bir sonuç alınamamıştır. Nitelikli yapı üretmekle sorumlu proje müellifleri ile nitelikli yapı talebinde bulunan vatandaş arasındaki ilişkiyle anlamına kavuşan yapı üretim süreci, her iki muhatabın da mağduriyetine yol açmıştır.
Bakanlığın yazılı olarak yaptığı açıklamanın 4. Maddesinde, “Danıştay 6. Dairesi’nin “Uygulama projelerinin proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan yapı denetim kuruluşuna teslim edilmesi ve ilgili
idareler dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize ve onayına tabi tutulmayacağına” ilişkin kararı
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bulunmaktadır.” şeklindeki vurguyla kamuoyu eksik ve yanlış bilgilendirilmektedir. Bakanlığın atıfta bulunduğu kararın neye ilişkin olduğu ve neyi içerdiği belli değildir.
Oysa Bakanlığın iddiasının tersine Danıştay 8. Dairesi’nin 16 Haziran 2004 tarih ve 2003/1483 E.2004/2893 K. sayılı kararı, Danıştay 8. Dairesi’nin 3 Temmuz 2007 tarih ve 2005/3879 E.- 2007/4213
K. sayılı kararı, Danıştay 8. Dairesi 14 Mayıs 2008 tarih ve 2007/4011 E.- 2008/3518 K. sayılı kararı,
Ankara ve İzmir İdare Mahkemelerinin konuya ilişkin Danıştay tarafından da onanmış birçok kararı
bulunmaktadır; listenin çok daha uzatılabileceği bilinmelidir.
Örneğin, Danıştay 8. Dairesi’nin 16 Haziran 2004 tarihli kararı mesleki denetime ve bu konuda meslek odalarının görev ve yetkilerinin ne olduğuna açıklık getirmektedir. Kararın ilgili bölümü şu
şekilde düzenlenmiştir: “(…) Meslek Odasının yetkili ve görevli bulunduğu ‘mesleki denetim’, Büronun
ve Serbest Mühendisin kaydının devam edip etmediği, imzanın doğruluğu, kesilen faturanın veya serbest meslek makbuzunun Asgari Ücret Yönetmeliği’ne ve eki fiyat tablolarına uygunluğu, hazırlanan
proje ve hesapların standartlara, yönetmeliklere, teknik esaslara, çizim standartlarına uygunluğu gibi
konuları kapsamaktadır.”
Açıklamanın 5. maddesinde ise ‘Meslek Odalarının kendi yönetmeliklerine göre para karşılığı vize
işlemi yaptığı, bununla ilgili şikâyetler olduğu, yine Meslek Odalarının kendi Yönetmeliklerine dayanarak, mühendis ve mimarların mesleki faaliyetini kısıtladığına dair yüzlerce şikâyet geldiği ve
dolayısıyla 3194 sayılı İmar Yasası’ndaki değişiklik yapıldığı’ ifade edilmektedir.
İlk önce Bakanlığın bu tür spekülatif açıklamalar yapmış olmasını yadırgadığımızı, kamu idaresi
ciddiyetiyle bağdaştırmadığımızı belirtmek istiyoruz. Şikâyet hangi konularda olmuştur, kimler
yapmıştır, hangi nedenlerle yapılmıştır; gerekçeleri nelerdir? Kamuoyunun dikkatinin üzerinde olduğu bir konuda gelir-geçer, dayanaksız, doğru olup olmadığı belli olmayan, hangi kriterler çerçevesinde değerlendirildiği belirtilmeyen, sübjektif olup olmadığı noktasında soru işaretleri taşıyan
“bilgiler” çerçevesinde tartışmaya müdahale edilmesini doğru bulmuyoruz.
İnşaat Mühendisler Odası’nın elinde Bakanlığın iddiasının aksine bilgiler mevcuttur. İMO’ya mesleki denetimin, meslektaşların mesleki faaliyetlerinin denetlenmesinin, kamu güvenliği ve güvenli
yapı üretimi bağlamında son derece olumlu sonuçlar doğurduğuna dair yüzlerce destek mesajı
gelmektedir. Türkiye bir deprem ülkesidir, depreme dayanıklı, nitelikli yapı üretilmesi hem meslektaşlarımızın hem de vatandaşlarımızın talebidir. Yukarıda paylaştığımız, niteliksiz yapı üretimini
teşvik eden denetimsizliğe dair veriler, Odamızın denetim konusundaki ısrarının destek bulduğunun bir başka göstergesi sayılmalıdır.
Bizlerin iddiası dayanaklı, ancak Bakanlığınki dayanaksızdır. Bizlerin iddiası verilere, Bakanlığınki ise
spekülatif değerlendirmelere dayanmaktadır.
Açıklamanın 7. Maddesinde 19 Nisan 2013 tarihli Kanun Tasarısı Taslağına atıfta bulunulmuş olmasını ise hayretle karşıladığımızı belirtmek istiyoruz. Halen tasarı düzeyinde bir çalışmanın referans
gösterilmesi yasama-yürütme ilişkisi bağlamında sorunludur.
Kaldı ki, açıklamada referans Taslakta İmar Kanunu’nda değişiklik öngören 21 madde, Kat Mülkiyet Kanunu’nda değişiklik öngören beş madde, Kıyı Kanunu’nda değişiklik öngören üç madde, İller Bankası Kanunu’nda değişiklik öngören üç madde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik öngören iki madde bulunmasına
rağmen, bunların içinden tek bir maddenin cımbızla çekilerek, bir gece yarısı operasyonu ile yasalaştırılmasının “Gezi Parkı olayları” ile ilişkisinin olup olmadığı konusunu kamuoyunun takdirine
bırakıyoruz.
Anlaşılan o ki Bakanlık açıklaması, kamuoyunda oluşan tepkileri bastırmaya dönüktür. Ancak inandırıcı, ikna edici olmaktan uzaktır; maddi hatalar vardır ve konu ile ilgili manipülasyon yapılmaktadır.
İnşaat Mühendisleri Odası, son birkaç yıldır mesleki alanlarla ilgili yapılan mevzuat değişikliklerinin
meslek odalarını güçsüzleştirmeyi, ekonomik anlamda kıskaca almayı amaçladığına inanmakta,
denetim sisteminde açığa çıkacak zafiyetin, bırakalım üyelerin mesleki faaliyetlerinin denetlenemeyecek olmasının doğuracağı olumsuz sonuçları, asıl olarak kamu idaresinin tasarrufları bağlamında açığa çıkacağını düşünmektedir.
İnşaat Mühendisleri Odası açısından, meslek Odalarının güçsüzleşmesi tali, kamu idaresi projelerinin denetlenmeyecek olması temel bir sorundur. İtirazımız asıl bu durumadır.
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