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DAHA ETKİN ODA ÇALIŞMALARI İÇİN
KARARINIZIN "HAYIR"LI OLMASINI DİLERİZ

Değerli Üyelerimiz,
Oda çalışmaları ve meslek yaşantımızdaki 
yoğunluk önemini korumaya devam ediyor. 
Bu süreçte OHAL koşullarında yapılacak olan 
16 Nisan Anayasa Referandumu’nun taşıdığı 
yaşamsal önem her şeyin önünde. Anayasa 
değişikliği köklü değişiklikleri ifade ediyor. 
Referandumda çıkacak  “Evet”le mesleğimiz ve 
geleceğimiz pek “Hayır”lı görünmüyor. 
Tüm yetkilerin tek kişiye devredildiği bir 
durumla karşı karşıyayız. Odalarımızın 
mesleki denetim çalışmalarının ortadan 
kaldırıldığı ve titizlikle yaptığımız ve yapmaya 
çalıştığımız bilimsel etkinliklerin imkansız 
hale geldiği bir ülke düşünün. Bizlerin yıllardır 
aklın ve bilimin kılavuzluğunda sürdürdüğü 
mesleki birikimlerimiz bir kalemde silinebilir. 
Gençlerimizin Amerika’da birincilik kazanmış, 
şeker hastalığından kaynaklanan yaraları kısa 
sürede iyileştiren “yara bandı” projesi, TÜBİTAK 
tarafından kabul edilmezken (şadırvan projeleri 
gibi daha önemli projelerle uğraştıklarından), 
bunun tersini düşünemeyiz. İktidarın bugüne 
kadar yaptıkları bundan sonra yapacaklarının 
göstergesidir.
Hiçbir şekilde taviz vermediğimiz; “Elektrik 
enerjisi kamusal bir hizmettir. Özel sektörün 

(yandaş firmaların) insafına, keyfiyetine ve 
sömürüsüne terk edilemez. Pahalı, kalitesiz 
ve kesintili enerji halkımızın kaderi değildir. 
İnsanımızı ve doğamızı hesapsızca tahrip 
edecek nükleer santrallara ve mikro HES’lere 
karşı” verdiğimiz mücadelelerimiz “terörist 
faaliyet” diye yaftalanıp engellenebilir. 
Üniversitelerimizde zaten büyük oranda iğdiş 
edilen eğitim ve bilimsel çalışmalar kökten yok 
edilebilir. İnatla bilimsel çalışmalar sürdüren 
akademisyenlerin KHK’larla üniversitelerimizden 
atılacağını asla unutmayalım. Son olarak 
Şubat 2017’de çıkarılan 686 sayılı KHK ile 330 
akademisyenin üniversiteden ihraç edildiğini 
aklımızdan çıkarmayalım.
Tabii bir de işin ekonomik boyutu olacak. Şu an 
bile ekonomi her alanda tökezlemeye başladı. 
İşsizlik diz boyunu aştı. Dövizi tutabilmek 
mümkün değil. Türk Lirası Amerikan Doları 
karşısında son üç ayda yüzde 25 değer kaybetti. 
Yere göğe sığdıramadıkları ekonomi 2016 yılı 
üçüncü çeyreğinde yaklaşık yüzde 1,8 küçüldü. 
Yetmiyormuş gibi, uluslararası şirketlere 
pazarlanan Osmangazi Köprüsü ve Avrasya 
Tüneli geçiş garantileri gerçekleşmediğinden 
hazinenin kasasından (dolar-euro kuru 
üstünden) uluslararası şirketlerin kasalarına 
aktarılıyor. 
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Bu çöküntünün bizleri etkilemeyeceğini mi 
düşünüyorsunuz? Bu büyük bir yanılgı olur. 
Bizler de emeğiyle geçinen bu ülkenin yurttaşı, 
işsizi, emeklisi, küçük işletme sahibiyiz.
Geleceğimizi var etme çabasındayız. Daha iyi bir 
yaşam, daha fazla özgür yurttaş olmak istiyoruz.
Kanun önünde (eşitlik ilkesi ihlal edilse de) 
haklarımız var.
Dolayısıyla;
Demokrasi yoksa biz de yokuz!
Düşüncelerimizi, bilgimizi ifade edemeyeceksek 
biz de var olmayacağız; Anayasa değişikliği ile 
ilgili düşünen, üreten, var eden hiçbir kurumun 
kapısı çalınmadı. Anayasa hukukçularından, 
barolardan, üniversitelerin hukuk kürsülerinden 
görüş alınmadığı gibi, bizlerden de görüş 
alınmadı. Mesleğimiz ve geleceğimizle ilgili 
düşünen, fikir üreten ve bunları yaşama geçiren 
mühendis olamayacaksak, emir kulu olmaktan 
başka bir son bizi beklemiyor.
Ülke yönetiminde yerimiz yoksa biz de 
olmayacağız! Yine kendileri için daha fazla 
yetki istiyorlar. Konuşmadan, tartışmadan, 
anlatmadan, dinlemeden, sorgulamadan sadece 
oy vermemizi istiyorlar.
Bilim yoksa biz de yokuz!
Oysa biz bu ülkenin mühendisiyiz, aydınıyız! 
Bilimle sıkı fıkı olan bir mesleğin icracılarıyız. 
Bu anlamıyla geleceği temsil ediyoruz. 
Bugüne kadar insan hayatını kolaylaştıran 
ve şekillendiren barajlar, fabrikalar, limanlar, 
konutlar var ettik; bugünden sonra da var 
etmeye ve geleceğimizi kurmaya devam 
edeceğiz. Ancak bilim yoksa bunlar da 
olmayacak!
Emeğimizin karşılığını alamayacaksak, yok 
olmaya mahkumuz!
İnsanca yaşam olanakları tamamen ortadan 
kaldırılınca biz neyin mühendisi olacağız?  
Çocuklarımızı nasıl okutacağız? Evimize ve 
ailemize nasıl bakacağız? Geleceğimizi nasıl 
şekillendireceğiz? Bırakınız ayları, yılları bir gün 
sonrasını nasıl planlayacağız? Bunların hiç biri 
olmayacak. Çünkü geleceğimizi ve hayallerimizi 
çalıyorlar. 
Onun için;
Kendimize, çocuklarımıza, komşumuza, 
halkımıza ve ülkemize olan sorumluluğumuz 
bizlere HAYIR görevi veriyor.
Onun için;
Bizim sözümüz HAYIR olmalı diyoruz.

Değerli meslektaşlarımız;
Bu dönemde SMM üyelerimize yönelik 
yaptığımız önemli değişiklik, yürürlüğe 
koyduğumuz, Test, Ölçüm ve Kontrol 
hizmetlerinin şubemize bağlı SMM üyelerimizce 
gerçekleşmesidir.
Test, Ölçüm ve Kontrol hizmetleri Şubemiz 
denetim ve kontrolünde SMM üyeler tarafından 
yapılacaktır. Hizmet bedelleri de SMM‘lere 
ödenecektir. Bu hizmetlerde yer alacak SMM 
üyeler, EMO‘nın sicil tutma görevinin yerine 
getirilmesine ve sürekliliğin sağlanmasına 
yardımcı olacaktır. Bununla birlikte kamusal 
ve mesleki denetim yaygınlaşacaktır. Ve bu 
hizmetler, EMO Mühendislik Hizmetleri 
Tanımları kitabında yer alan Test, Ölçüm ve 
Kontrol Hizmetlerini içermektedir.

Enerji Alanındaki Kaos Büyüyerek 
Sürmekte…  
İktidarın, enerjiyi kamusal bir hizmet olmaktan 
çok ticari bir meta olarak gören anlayışının yol 
açtığı sorunlar katlanarak büyümeye devam 
ediyor. Maalesef kesintisiz, güvenli ve temiz 
elektrik yönünde sorunlar giderek içinden 
çıkılmaz bir kördüğüme dönüşüyor. Habersiz ve 
plansız elektrik kesintileri gündelik yaşamımızda 
zorluklara yol açarken, sanayi üretiminde büyük 
zararlara neden oluyor. Elektrik birim fiyatları 
da temelsiz ve hesapsız olarak artıyor. 
Israrla sürdürülen nükleer santral kurma 
macerası içinden çıkılmaz bir boyuta ulaşmak 
üzere. Özellikle Avrupa ülkelerinde nükleer 
enerji yerine yerli ve yenilenebilir enerjileri 
kullanma eğilimi artarken, AKP iktidarlarının 
nükleer enerjideki ısrarı, bunun sadece ve 
sadece siyasi bir tercih olduğunu göstermekte. 
Dışa bağımlılığımızı artırmaktan, elektrik 
birim fiyatını yükseltmekten başka bir anlam 
taşımayan nükleer çılgınlık halka karşı 
yapılmış bir düşmanlıktan başka bir anlam 
taşımamaktadır. 

Değerli üyelerimiz, 
Odalarımızın varoluş nedeni olan üyelerimize 
hizmet edebilmek için elimizden gelenin 
azamisini yerine getirmeye çalışıyoruz. Daha 
güçlü ve daha etkin bir Oda için, sizlerin Oda 
çalışmalarına katkısı, öneri ve fikirleri büyük 
önem taşımaktadır.  Sizleri Oda çalışmalarımıza 
daha çok vakit ayırmaya, daha etkin omuz 
vermeye davet ediyor ve çalışmalarınızın ve 
yaşamınızın HAYIR’lı olmasını diliyoruz. 
Sağlık ve esenlikle kalın.
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