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başyazı

Salgının boyut değişmesi ve ekonomik krizin de etkisiyle 2020 yılı başta üyelerimiz olmak üzere emeğiyle 

geçinen herkes için zor bir yıl oldu. Sokağa çıkma, kutlama yasakları ve salgının gölgesinde, yeni bir yılın 

verdiği umudu hissetmek güç oldu. Ancak yeni yılın ilk günlerinde Kadir Has Üniversitesi’nde yapılan bir 

araştırmanın sonuçları, bilimin ışığının toplumda yansıyacağına dair umutlarımızı artırdı.

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda akademik bir 

ekip tarafından yürütülen “Türkiye Eğilimleri” araştırmasının 2020 yılı sonuçları açıklandı. Çalışmaya 

göre; Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve üst birliğimiz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 

Türkiye’nin en güvenilir kurumları arasında üst sıralarda yer aldı. TSK, Jandarma, Polis, TTB, MİT, TBMM 

ve TMMOB şeklinde devam eden en güvenilir kurumlar listesine göre; TMMOB güvenilirlik sıralamasında 

Cumhurbaşkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargı Kurumları ve Diyanet İşleri Başkanlığı ve üniversitelerin 

üzerinde yer aldı. Listenin sonunda ise RTÜK, TUİK, ÖSYM ve medya kuruluşları bulunuyor. Çalışmanın 

bizim açımızdan en dikkat çekici özelliği ise “kesinlikle güvenmiyorum” yanıtını en az alan kuruluşun 

TMMOB olmasıdır. TMMOB’un ilk kez dahil edildiği çalışma, özellikle il ve ilçe koordinasyon kurulları ve 

bağlı meslek odalarının yerellerde yürüttüğü çalışmaların sonuçlarını gösterir nitelikte. 

TMMOB’nin üyesinin hakkını, toplumun genel çıkarlarını koruyarak savunması olarak 

özetleyebileceğimiz çalışma ilkesinin yurttaşlar tarafından doğru algılandığı anlaşılmaktadır. Çoğu 

zaman TMMOB’ye bağlı meslek odalarının çalışmalarını “muhalif” bir anlayışla sürdürdüğü sanılarak, 

özellikle yönetimlerde yer alan meslektaşlarımız “siyasi” olmakla eleştirilmektedir. Ancak toplum nezdinde 

gördüğümüz bu itibarın kaynağı, TMMOB ve bağlı odaların mesleğin kamu yararına yürütülmesi için sarf 

ettiği çabadır. Bu kapsamda meslek odaları, merkezi iktidarı ve merkezi iktidara muhalefet eden yerel 

iktidarları, aynı anda eleştirebilmektedir. Şüphesiz siyaset üstü bu güvenin asıl kaynağı “kamucu” çalışma 

anlayışımızdır. Kendi içimizde yürüttüğümüz tartışmalar ve eleştirilerle geliştirdiğimiz bu çalışma anlayışını 

yaratan ve halen sürdüren tüm meslektaşlarımıza tek tek teşekkür ederiz. 

Tanınırlığı daha az olmasına rağmen TMMOB’nin, hükümete doğrudan bağlı çoğu kamu kuruluşundan 

daha güvenilir görülmesinin temel kaynaklarından biri “özerk” yönetimlere sahip olmasıdır. Bugün 

atamayla göreve gelen üniversite rektörleri için “liyakat” tartışmaları yürütülürken, tüm üyelerin aday 

olabildiği, oy kullanabildiği yöntemlerle yönetimlerini belirleyen meslek odaları için böylesine bir meşruiyet 

tartışması bugüne kadar hiç söz konusu olmamıştır. OHAL döneminde, 2016’de yayımlanan bir Kanun 

Hükmünde Kararnameye dayanarak Boğaziçi Üniversitesi’ne ikinci kez 4 yılık dönem için rektör atanması, 

hem OHAL’in kalıcılaştırılmasına hem de üniversite özerliğinin bir daha geri dönemeyecek şekilde yok 

edilmeye çalışıldığına işaret etmektedir. Süreç içinde, zaten tüm üniversite bileşenlerinin oy kullanma hakkı 

olmaması ve nihayetinde atamanın Cumhurbaşkanı tarafından yapılıyor olması nedeniyle demokratik 

olmayan rektörlük seçimleri, artık tek bir kişinin atamasıyla belirlenir hale gelmiştir. Tüm yurtta, bir çok 

üniversitenin rektörü, akademik üretkenliklerine ve liyakate bakılmaksızın sadece AKP ile olan bağları 

nedeniyle atanmışlardır.  Başta Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri olmak üzere kamuoyunda 

bu usulünden vazgeçilmesi için çağrılar yapılmaya devam ediliyor. Akademik kariyerinden daha çok siyasi 

kariyeri ile ön planda olan bir ismin tercih edilmesi konunun tartışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. 

Bir siyasi partiye bağlılığın rektör olmak için temel kriter haline getirilmesi durumunda; üniversite kapılarına 

gerçek anlamda kelepçe vurulmuş olur. 

Kamu kuruluşu niteliğindeki, akademik meslek örgütlerinin hak ettiği değeri gördüğü, karar alma 

süreçlerine daha fazla katılım sağlanabilen bir dönemin başlangıcı olması dileğiyle 2021’i karşılıyoruz. 

Önümüzde bambaşka bir yıl var; 66 yaşında gençleşerek yoluna devam eden Oda’mızın, mühendislerin ülke 

kalkınmasına daha fazla hizmet edeceği, bilimin ışığında büyüyen bir ülke için tüm gücüyle mücadelesini 

sürdürecektir. Meslektaşlarımızın alın teriyle şekillenecek yarınların, umut ve dayanışmayla kurulacağı 

inancıyla, tüm üyelerimizi TMMOB etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz.     

Yaşasın TMMOB

Bilimin Işığı Toplumda Yansıyor


