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Bir Dönemi Daha Bitirirken...

Yeni yılın ilk bülteninde, 2020 yılının ilk günlerin-
de hepinizi EMO Ankara Şubesi adına dostluk 
ve dayanışma ile selamlarım.

Yerel seçimlerde büyük kentleri kaybeden siyasal 
iktidar daha da hırçınlaşıp freni boşalan kamyon 
misali hızla aşağı doğru yuvarlanırken bu ülkeye, 
yurttaşlarımıza da büyük zararlar veriyor. Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsiz sayısı 
Ekim 2019’da, bir önceki senenin aynı dönemine 
göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu. 
İşsizlik oranı 1,8 puanlık artış ile %13,4 seviyesinde 
gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artış 
ile %15,7 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı 
Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 
527 bin kişi azalarak 28 milyon 343 bin kişi, istihdam 
oranı ise 1,6 puanlık azalış ile %45,9 oldu. Bu dönem-
de, tarım sektöründe çalışan sayısı 270 bin, sanayi 
sektöründe 30 bin, inşaat sektöründe ise 305 bin 
kişi azalırken, hizmet sektöründe çalışanlarda 78 bin 
kişilik artış gerçekleşti. İstihdam edilenlerin %17,9’u 
tarım, %20’si sanayi, %5,8’i inşaat, %56,3’ü ise hizmet 
sektöründe yer aldı.

Siyasal iktidar ekonomide kriz yokmuş algısı yaratıp 
pembe tablolarla yurttaşları avutmaya çalışırken 

2018 yılındaki 72,8 milyar TL, 2019 yılındaki 123,7 
milyar TL’lik bütçe açığını engelleyemedi. Bütçe 
gelirleri ise 2019’da bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,5 
artarak 875,8 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 
20,3 yükselerek 999,5 milyar lira oldu. Böylece mer-
kezi yönetim bütçesi açığı, geçen yıla göre yüzde 69,9 
artarak 123,7 milyar liraya çıktı. Gideri gelirinden az 
bir ülke haline gelen ve her yıl bu açığı giderek artan 
ülkemizde daha şimdiden erken seçim tartışmaları 
başladı. Bu gidişle 2023’teki olağan seçimleri yaşa-
ma şansı azalan siyasal iktidar bu korku yüzünden 
toplumdaki tüm muhalefet kesimlerini, hatta bir 
zamanlar partilerinin genel başkanlığını emanet 
ettikleri isimleri dahi ‘hain’ ve ‘terörist’ olmakla itham 
etmekten çekinmiyor.

Ekonomideki vahim tablo yetmiyormuş gibi neye 
yarayacağı kamuoyu tarafından hâlâ anlaşılmayan 
Kanal İstanbul tartışması yeniden ısıtılıp önümüze 
servis edildi. Özellikle yandaşların büyük bir iştahla 
saldırdığı bu gündem, mevcut ekonomik tablodan 
bunalan siyasal iktidara ilk başlarda nefes aldırsa da 
daha sonra gerçeklerin ortaya çıkması ile iktidarın 
hiç de ummadığı başka bir yöne sürükledi. Projenin 
gerçekleştirilmesine dair kamuoyunu ikna etmeye 
çalışan iktidar maliyeti önce 75 milyar TL olarak açık-
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ladı. Daha sonra ortaya çıktı 
ki, Kanal İstanbul projesi 
için Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı’nın 2018 yılında 
hazırladığı resmi sunumda 
toplam maliyet 20 milyar 
dolar olarak gözüküyor. 
Bu da bugünkü kur üzerin-
den yaklaşık 119 milyar TL 
anlamına geliyor. Projenin 
uluslararası hukuk ve ma-
liyet değerlendirmelerinin 
yeterince yapılmaması bir yana, do-
ğaya, çevreye vereceği zarar ise tah-
min edilemeyecek boyutlarda. Tüm bu tahribatları 
farkeden yurttaşlar yağmura, soğuğa, tüm olumsuz 
hava koşullarına rağmen ÇED raporuna itirazlarını 
iletmek için metrelerce kuyruklarda saatlerce bek-
lediler. Çevresine, doğasına, geleceğine sahip çıkan 
yurttaşları biz de EMO Ankara Şubesi olarak gururla, 
kıvançla selamlıyoruz!

“İstanbul’a yeni bir kanal yapılacak mı, yapılmaya-
cak mı? Bu kanal beklenen olası İstanbul depremini 
tetikler mi?” tartışmalarıyla ekonomik kriz, yoksulluk 
ve işsizlik gündemi baskılanmışken yeniden deprem 
gerçeği ile yüzleştik ve 24 Ocak akşamı Elazığ’a bağlı 
Sivrice merkezli 6,8’lik depremde 41 yurttaşımızı 
yitirdik. Malatya başta olmak üzere birçok çevre ilde 
hissedilen deprem Türkiye’nin bir deprem ülkesi 
olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattı. TMMOB’nin 
deprem sonrasında yaptığı açıklamada ifade edildiği 
gibi: ‘Her depremden sonra aynı acıları ve kayıpları 
yaşamamak için yer seçimi, yapı tasarımı, üretimi ve 
denetimi aşamalarında mühendislik biliminin, bilgisi-
nin gerekleri tam olarak yerine getirilmeli, ülkemizin 
deprem ve afet planları geliştirilmeli, ülkemiz yapı 
stokunda gerekli mühendislik incelemeleri yapıla-
rak riskli yapılardaki risklerin giderilmesi çalışmaları 
ivedilikle başlatılmalıdır.’

21 Ocak 2018’de başladığımız Şubemizin 24. Dö-
nemini 15-16 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak 25. 
Olağan Genel Kurul ile tamamlayacağız. 15 Şubat 
2020’de dönem içerisinde gerçekleştirdiğimiz ça-
lışmaları üyelerimizle değerlendirip 25. Dönemin 
yol haritasını çıkaracağız. 16 Şubat 2020 tarihinde 
gerçekleştirilecek seçimlerle beraber Şubemizin 25. 
Döneminde görev alacak kurullarımızı ve EMO 47. 
Olağan Genel Kurulu’na katılıp Şubemizi temsilen 
örgütümüzün merkezi politikalarına yön verecek 
delegelerimizi seçeceğiz. 

Geride bıraktığımız 2 yıl EMO 
Ankara Şubesi için yoğun gün-
demli bir çalışma dönemi oldu. 
MİSEM, MÜGE eğitimleri, Lokal 
Söyleşileri, film gösterimleri, 
fuar gezileri, konferanslar, çalış-
taylar, paneller, teknik geziler, 
turnuvalar, meslekte yıldönümü 
törenleri, kurum ziyaretleri, 
temsilcilik denetimleri, basın 
açıklamaları, bülten çalışması ve 
burada detayına girme şansımız 

olmayan onlarca etkinliği bu 2 yılın 
programına sığdırmaya çalıştık. Dö-

nem başında ilan ettiğimiz çalışma programımızda 
ifade ettiğimiz yaklaşım ve hedefler doğrultusunda 
gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerin meslek, mes-
lektaş ve ülke yararına önemli birikimler yarattığını 
düşünüyoruz.

Geçtiğimiz dönem yapılan akreditasyon tartışma-
larındaki en önemli gerekçelerden birisi bu çalış-
maların Odanın içinde bulunduğu ekonomik krizini 
aşmaya yarayacağı tezi idi. Oysa akreditasyon ve 
belgelendirme tartışmalarında EMO Ankara Şubesi 
olarak Anayasa’nın 135. maddesi, 6235 sayılı TMMOB 
Yasası, TMMOB Ana Yönetmeliği, EMO Ana Yönet-
meliği ve diğer tüm ilgili mevzuat gereğince EMO’nun 
mesleki denetim hakkı olduğunu, dolayısıyla Odanın 
gelirlerinin hizmet üretimi ile değil, mesleki denetim-
le gerçekleşmesi gerektiğini savunageldik. Bu dönem 
içerisindeki mali yönetimi bu eksende tutmaya gay-
ret ettik. Geldiğimiz noktada önceki yıllarda mesleki 
denetimin uygulanmasında yaratılan boşlukları 
hem teknik hem de idari yönden onardık. Bu saye-
de EMO’nun düzenleyici ve denetleyici konumunu 
pekiştirip Odamızın mali özerkliğini sağlamlaştırmış 
olduk. Önümüzdeki dönem görevi devralacak arka-
daşlarımızın bu yaklaşımı sürdürüp daha da geliştire-
ceğine inanıyoruz.

Dönemi tamamlarken mesleğimize, meslektaşlarımı-
za ve yaşadığımız ülkeye hizmet etmiş olmanın onu-
runu yaşıyoruz. Genel kurullarımızın, meslek alanla-
rımızın her geçen gün giderek büyüyen sorunlarına 
bilimin ve tekniğin ışığında, kamusal bir bakışla ve 
sorumlulukla, emek ve emeğe bağlı değerlere sahip 
çıkan yeni kadroları keşfetmek, onların heyecanını 
yükseltmek için bir fırsat olarak değerlendirilme-
si ümidiyle 24. Dönemde EMO’nun mücadelesine 
ortak olan tüm meslektaşlarımıza, dostlarımıza EMO 
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu olarak sevgilerimizi, 
saygılarımızı sunuyoruz.

Dostlukla ve dayanışmayla...
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