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Sevgili meslektaşlarım, EMO Ankara Şubesi Yö-
netim Kurulu adına sizleri yaklaşık 3 ay sonra 
yeniden, 2018 yılının 2. bülteninde dostluk ve 

dayanışma ile selamlıyorum.

Yaşadığımız coğrafya, zamanın nitel ve nicel hacim 
farklılıkların olduğu, “son dakika”larla “şok”lanmaya 
alıştığımız bir coğrafya.

Geçtiğimiz 3 ay içerisinde yaşadığımız topraklarda 
neler olduğunu sadece özetlemeye kalksak mürek-
kepler yetmezken yüreğimiz bunları nasıl kaldırıyor, 
sanırım mantıklı bir açıklaması yok.

2015 yılından bu yana 2 seçim ve 1 referandum ya-
şayan ülkemiz hala istikrarlı ve adaletli bir yönetime 
kavuşabilmiş değil. Üstelik bu süre içerisinde 15 
Temmuz darbe girişimini yaşadık ve gizlenen ekono-
mik krizlerle boğuşmaya devam ediyoruz.

Tüm bu sorunların üstesinden gelmek ve içinde 
bulunduğu yapısal krizi seçimle aşabileceğini düşü-
nen siyasal iktidar 24 Haziran’da erken seçim kararı 
aldı. 16 Nisan 2017’de yapılan tartışmalı ve şaibeli 
referandumun ardından zaten kötü durumda olan 
ekonominin daha da kötüye gitmesi yüzünden öne 
çekilen seçim sürecinde siyasal iktidar devletin tüm 
olanakları ile seçim çalışması yürüttü. OHAL koşul-
larında, mafya liderlerinin tehditleri, muhalif gaze-
tecilerin, akademisyenlerin, medyanın kuşatıldığı 
bir ortamda gerçekleştirilen seçimin ne kadar adil 
olduğu tartışmalarıyla beraber ülkemizi daha da zor 
günlerin beklediğini tahmin etmek için kahin olmaya 
gerek yok. Fakat seçimlerin üzerinden çok kısa bir 
süre geçmesi sebebiyle acele yorumlar yapmanın, 
“acil umutsuzluklar” yaratmanın zamanı değil. Yeni 

sistemle beraber “sürekli ve olağan OHAL” rejimine 
geçiyor olsak da umudumuzdan, aydınlık yarınlarımı-
zı kurma sevdamızdan, “motorları maviliklere sürme” 
hayalimizden vazgeçmeyeceğiz.

Hukuksuzluğun “Hukuk” Olduğu Günler...

Ülkemizdeki siyasi belirsizliği besleyen en önemli 
faktörlerden birisi hukuksuzluk. Ülke genelindeki 
aydınların, akademisyenlerin, yani bu ülkenin onuru, 
namusu olan düşünce insanlarının yaşadığı hukuk-
suzluğun, keyfi liğin bir başka formunu bizler de mes-
lek alanlarımızda yaşıyoruz. Resmi gazetelerde çarşaf 
çarşaf yayımlanan yönetmeliklere, yasalara rağmen 
enerji dağıtım şirketleri keyfi  uygulamalarına devam 
ediyor. YG İşletme Sorumluluğu’nun uygulanmasın-
daki eksiklikler, projelerin meslek odalarının onayına 
sunulmaması konularında sadece yönetmelikler 
değil, bu yönetmeliklerin uygulanmaması sebebiyle 
açılmış ve lehimize sonuçlanmış onlarca kararlara 
rağmen yine de enerji dağıtım şirketleri hukukun ge-
reğini yerine getirmemekte ısrar ediyorlar.

Bu hukuksuzluklar ortadan kalkmamışken Yapı De-
netim Uygulama Yönetmeliği’ndeki denetim yetki 
sınırının 120 bin m2’den 180 bin m2’ye çıkarılmasına 
karşı TMMOB’nin açtığı dava Danıştay 6. Dairesi’nde 
lehimize sonuçlanmışken, Danıştay İdari Dava Da-
ireleri Kurulu’ndan aleyhimize bir karar çıktı. Yapı 
denetim alanının kuralsız halinin denetimsizlikle 
“taçlandırılması” anlamına gelecek bu karar ile yapı 
denetim şirketleri daha az mühendisle, yüzölçümü 
daha büyük projelere bakmanın “yasal” zeminini 
elde etmiş oldu. Yapılan değişikliğin sektörde çalışan 
mühendis ve mimarlar için düşük ücrete yol açacağı, 
üyelerimizin işsiz kalacağı ve halkımızın can ve mal 
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güvenliğinin tehlikeye gireceği gerçeğini de göz ardı 
etmemek gerekir. Bu da yetmezmiş gibi “bürokra-
sinin azaltılması” gerekçesiyle yapı ruhsatlarında 
proje müellifl erinin imzasının kaldırılması meslek 
alanlarımıza yönelik yeni saldırıların katlanarak gele-
ceğinin ipuçlarını veriyor. Bu yüzden de başta bu iki 
konu olmak üzere hem Odamız hem de üst birliğimiz 
TMMOB düzeyinde hukuki hazırlıklar başladı ve bir 
kısmı ile ilgili de dava süreci başladı.

Hukuki mücadelelerin asıl mücadele alanı olmadığı-
na, hukuki mücadelenin önemli, vazgeçilmez bir araç 
olduğuna ama asıl mücadelenin örgütlü bir Oda mü-
cadelesinden geçtiğine inananlar olarak önümüzdeki 
3 aylık dönemde üyelerimiz-
le buluşup bu konularda 
başka adımlar da atmayı 
hedefl iyoruz. Her ne kadar 
yaz ayları bu tarz örgüt-
lenmeler için zaafi yetler 
içerse de hazırlıklarımızı 
bu dönemde gerçekleştirip 
sonbahar itibariyle eyleme 
dökeceğimizi umuyorum.

Bu konularda hukuki dos-
yalarımızı hazırladık. Oda 
merkezi ile beraber yapa-
cağımız kurum ziyaretle-
rinde bu dosyalarımızı kurumlara sunacağız. Mesleki 
denetim konusunda yapacaklarımıza dair eylem 
planlarımızı yaz aylarında en geniş üye tabanımızla 
tartışıp hazırlayacağız.

Mühendislik Geliştirme Eğitimleri (MÜGE) 2017-2018 
Bahar programını tamamladık. Katılımcılar üzerin-
den yaptığımız analizlere göre katılanların yarıya ya-
kını 30 yaş altı genç üyelerimizden oluşuyor. Bu so-
nuçlar Şubemizin genç meslektaşlarımızla kurduğu 
ilişki adına ipucu verirken bir yandan da mühendislik 
eğitiminin (uygulama alanları başta olmak üzere) 
birçok alandaki eksikliklerine dair de fi kir veriyor. 
İlerleyen aylarda düzenlenecek Mühendislik Eğitimi 
Kurultayı’nda bu sorunları tartışabilme fırsatını elde 
edeceğiz.

Her ayın son Perşembesi yaptığımız lokal söyleşileri-
ne yaz döneminde ara verdik. Nisan ayındaki “Işığı-
mızın Emekçileri” belgesel gösterimi ve söyleşisi ile 
yüksek gerilim hatlarında çalışan emekçilerin yaşa-
dıkları zorluklara şahitlik ettik. Mayıs ayındaki söyle-
şide ise bu yıl 78. kuruluş yıldönümünü kutlayan Köy 
Enstitülerini yeniden anlamaya çalıştık. Eylül ayında 

yeniden devam etmek üzere Lokal Söyleşileri’ne ara 
verdik.

Odamızın bugünkü birikimlere sahip olmasında kat-
kısı olan meslektaşlarımızı anmaya devam edeceğiz. 
2014 yılının Mayıs ayında vefat eden Kenan Özgör’ü, 
1992 yılının Temmuz ayında yitirdiğimiz Cihan Kayı-
ket’i, 2008 yılının Ağustos ayında vefat eden Prof. Dr. 
Turhan Çiftçibaşı hocamızı, 2012 yılının aynı ayında 
hayatını kaybeden Ahmet Altay Varol ve Gökçen Çap-
kıncı’yı saygıyla, sevgiyle anıyorum.

31 Mayıs-3 Haziran 2018 tarihleri arasında TMMOB 
45. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul 

sonrası yapılan ilk toplantı ile 
görev dağılımı gerçekleştirildi. 
Görev alan meslektaşlarımıza 
başarılar dilerken bu dönem 
TMMOB’deki çalışmaların Oda-
mız açısından oldukça önemli 
olduğunu belirtmeliyiz. Çünkü 
meslek alanlarımızdaki hak ve 
yetki gaspına karşı ilgili kurum-
lar nezdinde mücadelemizi 
sürdürürken bir yandan da 
TMMOB’ye bağlı Odaların da 
zaman zaman meslek alanımı-
za giren düzenlemelerine karşı 
birlik içerisinde girişimlerde 

bulunacağız. Bu süreçte de üst birliğimiz olan TM-
MOB’nin ortak aklı seferber edip bilimsel kriterlere 
dayalı kararlar vereceğinden şüphemiz yok.

Odamızın ve üst birliğimiz TMMOB’nin seçim süreç-
lerinin tamamlanmasıyla beraber önümüzdeki 2 yılı 
mesleğin, meslektaşın ve kamunun yararına olacak 
çalışmalarımız sürdürmeye devam edeceğiz. Bu 
noktada yaz aylarının rehavetine kapılmadan etkin-
liklerimizi ve çalışmalarımızı planlamaya başladık. 
Çalışmalarımızı sadece Şube merkezi olan Ankara’da 
değil, tüm il/ilçe temsilciliklerimizde hayata geçire-
ceğiz. Başta meslek alanlarımızın tahrip edilmesine 
karşı mücadele ederken diğer yandan da üyelerimi-
zin güncel teknolojiler, yaklaşımlar ve yasal düzen-
lemelerden haberdar olması adına bir dizi etkinlik 
programı hazırlıyoruz.

Tüm bunları gerçekleştirmek için tüm üyelerimizin 
katkısına ve katılımına her zaman ihtiyaç duyuyo-
ruz. Birlikte var ettiğimiz ve birlikte sürdüreceğimiz 
meslek odası çalışmalarımıza siz değerli üyelerimizin 
vereceği katkılarla mesleğimizin onurunu koruyaca-
ğımıza olan inancımla hepinize saygılarımı sunarım.


