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Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO), mesleki alanlarında 
yaşanan gelişmeleri, dünya 

ve ülke gündemini 41. Olağan Ge-
nel Kurulu’nda değerlendirdi. EMO 
40. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal Ulusaler, özelleştirme ve pi-
yasalaştırma uygulamaları ile risklerin 
kamu tarafından üstlendiği, karın ise 
şirketlere devredildiği yeni bir iktisadi 
ve sosyal yapının oluşturulmaya çalı-
şıldığını kaydetti. Ulusaler, EMO’nun 
mevcut örgütlü yapısıyla, emekten 
yana muhalif güçler ile birlikte finans 
kapital zorbanın ve işbirlikçilerinin 
ezberini bozacak, hesaplarını boşa 
çıkartacak güce ve inanca sahip ol-
duğunu bildirdi.

EMO 41. Olağan Genel Kurulu, 
Ankara’da 19 Nisan 2008 tarihinde 
Büyük Anadolu Oteli’nde ilk gün 
gerçekleştirilen toplantının ardından 
ikinci gün EMO Genel Merkezi’nde 
yapılan seçimlerle tamamlandı. 
İlk gün Genel Kurul çalışmalarına, 

41. Olağan Genel Kurul Ankara’da gerçekleştirildi…

‘EMO EZBER BOZACAK 
GÜCE SAHİPTİR’

Divan’ın oluşturulmasıyla başlandı. 
Divan Başkanlığı’na Teoman Alptürk, 
Divan Başkan Yardımcılıklarına Emin 
Karaşin ve Önder Özdemir seçilirken, 
Bülent Bayraktar, Mustafa Dayanıklı, 
Nerhun Yıldız ve Alper Karanfil Yazman 
olarak Divan’da görev aldılar. Divan’ın 
oluşturulmasının ardından Anıtkabir 
Çelenk Heyeti belirlendi. EMO 40. 
Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ke-
mal Ulusaler’in açılış konuşmasından 
sonra TMMOB Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet Soğancı ile Enerji, Sanayi 
ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası 
(ESM) Genel Başkanı Kemal Bulut da 
EMO Genel Kurulu’na hitap etti. 

Genel Kurul’un ilk gün çalışmaları 
çerçevesinde 40. Dönem Yönetim 
Kurulu Çalışma Raporu’nu EMO 40. 
Dönem Yönetim Kurulu Yazmanı 
Cengiz Göltaş; 40. Dönem Mali Ra-
poru’nu EMO 40. Dönem Yönetim 
Kurulu Saymanı Hüseyin Önder; 40. 
Dönem Denetleme Kurulu Raporu’nu 
EMO 40. Dönem Denetleme Kurulu 
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Başkanı Metin Telatar; 40. Dönem 
Onur Kurulu Raporu’nu EMO 40. 
Dönem Onur Kurulu Başkanı Mustafa 
Ergün Tunarlı Genel Kurul’a sundu. 
Delegeler çalışma raporları üzerine 
görüşlerini kürsüden Genel Kurul’a 
aktardı. Çalışma Raporu’na ilişkin 
eleştirileri EMO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Kemal Ulusaler’in yanıtlamasının 
ardından yapılan oylamada, EMO 40. 
Dönem Yönetim Kurulu aklandı. Genel 
Kurul ilk gün çalışmaları kapsamında 
Oda organları için aday listeleri de 
belirlendi. 

“Yürüdüğümüz Yol, 
Engebeli, Dik ve 
Sıkıntılı” 

EMO 40. Dönem Yönetim Kurulu Baş-
kanı Kemal Ulusaler, açılış konuşması-
na, “40. Olağan Genel Kurulumuzdan 
iki yıl sonra yine bir EMO Baharı’nda bir 
aradayız. İçinde bulunduğumuz coğ-
rafyada, bu taşlı tarlada iyiyi ve güzeli 
üretme niyetiyle geldiniz, bahar gibi 
geldiniz, hoş geldiniz. Eyüp Sabrilerin, 
Alaatin Anahtarcıların, Hasan Balıkçıla-
rın, Tevfiklerin, İbrahimlerin, Mehmet-
lerin, Celallerin ve daha nice ürettikleri 
ile ışık kaynağımız olan değerlerimizin 
aydınlattığı yoldan geldiniz, onların ışı-
ğını getirdiniz, onlarla birlikte geldiniz, 
hoş geldin Eyüp Sabri, hoş geldin Ba-
lıkçı, hoş geldin Anahtarcı, hoş geldiniz 
dostlar” sözleriyle başladı. 

Ulusaler, yeni dünya düzeni ile her 
türlü kısıtlılıktan uzak, tek bir pazar 
ve insanlığın da bu pazara biatının 
hedeflendiğine dikkat çekerken,”Yeni 
Dünya Düzeni adı altında dünya siyasi, 
iktisadi ve sosyal yapısını yeni baştan 
oluşturmak amacıyla çok uluslu şir-
ketler ve amiral gemileri olan merkez 
ülkeler, artık dünya ölçeğinde finans ve 
meta dolaşımında kendileri dışındaki 
ulus devletleri birer engel olarak gör-
mektedirler. Böylesi bir yapılanmada 
küresel kapitalizmin kar maksimizas-
yonu asıl olup; dünya halklarının ortak, 
kamusal ve sosyal çıkarları tamamen 
reddedilmektedir” dedi. Ulusaler, “ileri 
teknoloji tekeli, finans akımlarını denet-

leme tekeli, kritik öneme sahip doğal 
kaynaklara ulaşma ve denetleme te-
keli, kitle iletişimi ve medya alanındaki 
tekel ve kitle imha silahları alanındaki 
tekel” olmak üzere Mısırlı Ekonomist 
Samir Amin’in sıraladığı 5 tekelin 
hegemonyanın özünü oluşturduğu-
nu kaydetti. Finans kapital zorbanın 
hegemonyasını empoze edebilmek 
için içeriden teslim alamadığı ülkelere 
yönelik, baskı, şiddet ve işgal yolla-
rına başvurduğunu anlatan Ulusaler, 
dünyada yaşanan gelişmeleri örnek 
olaylar ve verilerle ortaya koydu. Bu 
sürecin dünyayı hızla bir krize doğru 
sürüklediğine işaret ederek, “Ufukta 
beliren, küresel finansal krize doğru 
yelken açan Türkiye’de ise, büyükle-
re, büyüme masalları anlatılıyor” diye 
konuştu. 

“Sadrazam Eşeğinin 
Kulakları Bugün 
Düşmüştür”

Türkiye’de, yatırım ve üretimin olmadı-
ğı, katma değeri düşük üretime, ucuz 
işgücüne, esnek üretim politikalarına, 
doğal kaynakların kuralsız tüketimine 
dayalı ve kamu varlıklarının satışın-
dan nemalanan yapay bir büyümenin 
olduğunu anlatan Ulusaler, şöyle 
konuştu:

“Mevcut iktidarı göklere çıkar-
tan, iş bitirici ve işbirlikçi medya 
yazarlarının aşağılayarak küfürle 
söz ettiği Küba, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Ajansı’nın, Dünya Ge-
lişmişlik Endeksi’ne göre 52’nci 
sırada yer alıyor. Türkiye ancak 
94’üncü sırada kendine yer bulu-
yor. Hükümet, ‘sosyal güvencesiz 
vatandaşımız kalmayacaktır’ diyor. 
Bugün, emek güçlerini yalancılıkla 
suçlayan ağzın en büyük yalanı işte 
budur. ‘Bekleyelim görelim’, deme-
nin bir anlamı yoktur. Perşembenin 
geleceği çarşambadan bellidir. 22 
Temmuz seçimlerinden önce dağı-
tılan yüz binlerce yeşil kart bugün 
birer birer geri alınıyor. İşte gerçek 
budur. Bugün için çalışanın hiçbir 
kaybı olmadığı söyleniyor. Ya gele-

ceğimiz, ya bizlerin, mühendislerin, 
çocuklarının geleceği. Bu elbette 
ki hiç düşünülmüyor, ama hesap 
ortada. 1988 doğumlu bir vatan-
daşımız, 7 bin 200 işgünü prim 
ödemesi ile 20 yıl sonra, 2028’de 
değil, 2048 tarihinde emekli olabi-
lecek. Daha doğrusu olamayacak. 
Tabi, yaşıyorsa. Ama ne gam. Aziz 
Nesin’in ‘Sadrazam Eşeği’nin Ku-
lakları Bugün Düşmüştür’ hikayesi 
önemli bir hikayedir. Türkiye bugün 
tam da bunu yaşıyor.”

“AB Uluslararası 
Sermaye Projesi” 

Türkiye’nin hala 301. maddeyi tartışan, 
sendikalar ve partilerin kapatıldığı bir 
ülke olmasını eleştiren Ulusaler, “Di-
ğer siyasi partilere kapatma davaları 
açılırken, DİSK’e bağlı Emekli-Sen 
kapatılırken susanların, kendi partile-
rine kapatma davası açılınca adalet 
akıllarına düşüveriyor. Hemen Anaya-
sa değişikliklerine gidiliyor, ülke AB’ye 
şikayet ediliyor” dedi. 

AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel 
Barroso’nun Türkiye ziyaretindeki açık-
lamalarını anımsatan Ulusaler, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

“AKP’nin kapatılmasına değindiler 
ve ‘kayıtsız kalamayız’ diye tehdit 
ettiler. Oysa bugünlerdeki tek ka-
patma davası bu değildir. Ayrıca 
partiler dışında sendikalar da ka-
patılıyordu. Çok yakın geçmişte, az 
önce sözünü ettiğim, DİSK’e bağlı 
Emekli-Sen, AB’nin umurunda değil 
ki bundan söz etsinler. Avrupa için 
piyasalaştırma, özelleştirme uy-
gulamalarını can siperane hayata 
geçirmeye çalışan AKP, olmazsa ol-
mazdır. Bu net olarak görülmüştür. 
Ve doğal olarak ‘kayıtsız kalamayız’ 
diyerek tavır almaktadırlar. Ulusla-
rarası sermaye projesi olan AB için 
bu coğrafyanın insanının sağlık ve 
sosyal güvenlik sorunları hiç ama 
hiç önemli değildir. Önemli olan 
uluslararası sermayeye daha çok 
kaynak yaratmaktır.”
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Meydanlarda 
Mücadeleyi Yükseltme 
Çağrısı

“Adından başka hiçbir yerine adalet 
bulaşmamış olan bir iktidarın olduğu, 
13 yaşında çocukların polis tarafından 
hunharca kolunun kırıldığı bir ülkede, 
adaletten, hukuktan söz edilebilir 
mi?” diye soran Ulusaler, Filistin’de 
yaşanan şiddeti kınayanların, kendi 
ülkelerinde yaşananları görmezden 
geldiğini vurguladı. 

Ulusaler, “14 Mart’ta savaşa hayır di-
yen, 1 Nisan’da Kızılay Meydanı’nda, 
1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda olan 
yüz binler ile yeniden karşı duruşu 
örgütleme, sokaklarda, meydanlarda 
mücadeleyi yükseltme” çağrısında 
bulundu.

“Kürt Sorununda 
Çözümünün Önü 
Tıkanmamalı” 

Ulusaler, Kürt sorunu konusunda da 
düşüncelerini şöyle dile getirdi: 

“Neredeyse çeyrek yüzyıldır hem 
insan kaynaklarımızın hem de eko-
nomik kaynaklarımızın yitirilmesine 
neden olan ve bir türlü çözüme ka-
vuşturulamayan bir sorun da; ‘Kürt 
Sorunu’ diye adlandırılan, aslında 
bu ülke insanlarının bir arada barış 
içinde yaşamalarının engellenmesi 

olarak adlandırabileceğim sorun-
dur. Bu sorununun evrildiği yeni 
dönemde, silaha dayalı çözümün 
tükendiği ve tıkandığı görüldü. 
Kürt muhalefetinin ana gövdesi, 
yeni arayışlara girip, siyasal he-
deflerini rejim için kabul edilebilir 
bir düzeye çekiyor. Hareket, yeni bir 
ideolojik, siyasal kimlik kazanma ve 
bir yeniden örgütlenme çalışmasını 
sürdürürken, rejimin temel ilkeleri-
ni çatlatmayacak, talepler bütünü 
oluşturmaya çalışıyor. Kapanma 
davalarıyla bunun önü tıkanmama-
lıdır. Çatışmanın yarattığı toplum içi 
güvensizliğin, yabancılaşmanın ve 
önyargıların giderilmesi ve kültürler 
arası gerginliklerin azaltılması, kül-
türler arası alışveriş etkinliklerinin 
artırılması, ötekini tanıma süreci-
nin geliştirilmesi doğrultusunda 
girişimler desteklenmelidir.”

“Gericiliğe Karşı 
Aklın Özgürleşmesi 
Sağlanmalı”

Ulusaler, laiklik ve türban sorunu ko-
nusunda da, “dini ve uhrevi gericilik 
karşısında aklın özgürleşmesinin ba-
ğımsız hattının inşa edilmesi” gerekti-
ğini vurgulayarak, “Peçeli ve peçesiz 
istibdatçı kafaya karşı, akla en çok 
ihtiyaç duyulan bir yol ayrımında, bu 
maskeli baloda, hangi aklın, kimin ak-

lının süreci tayin edeceği burada önem 
kazanıyor. Burjuvazinin aklı mı, milita-
rizminki mi? Irkçı milliyetçiliğin aklı mı, 
teokrasinin mi, yoksa emeğin aklı mı 
yol gösterici olacaktır?” diye konuştu. 
Laikliğin demokratik özgürlüğün ayrıl-
maz bir parçası ve kitlelerin özgürleş-
me mücadelesinin de vazgeçilemez 
bir kazanımı olduğunu vurgulayan 
Ulusaler, şunları söyledi: 

“Devletin bir mezhebi destekleye-
rek dini kontrol altında tutmasına 
karşı çıkmak kadar, devletin ola-
naklarını kullanarak siyasal İslam’a 
kadro ve hareket alanı yaratma 
zihniyetine karşı mücadele etmek 
de özgürlükçü laikliğin önemli un-
surlarıdır. Cumhuriyet’in kazanım-
larına sahip çıkan geniş laik kitle 
ile ilişkilerimizi, otoriter yöntemleri 
besleyen ve en geniş laik güçleri 
arkasına toplamaya çalışan ordu 
ve büyük sermaye güçlerinin bu 
çabalarının karşısında seyirci kal-
maksızın, özgürlükçü ve demok-
ratik bir mücadele hattı üzerinden 
geliştirmek gerekmektedir. Kılık 
kıyafet konusunda hem yasakçı 
uygulamalara karşı hem de kılık 
kıyafetin siyasallaştırılmasına karşı 
mücadele etmeliyiz.”

Kemal Ulusaler, çete operasyonları ve 
derin devlet söylemlerinin altında as-
lında devletin sığlaştırılmasının yattığını 
ifade ederek, “Dünyanın her yerinde 
demokrasi, kleptokrasinin, yani hırsız-
lar yönetiminin, panzehiridir. Bütün bu 
olanlara karşı çözüm üretmek yerine 
demokrasi adına ayakta kalmış birkaç 
mevziden biri olan TMMOB ve bağlı 
odalarına karşı operasyon peşinde 
olanlara, ekmeğimizi çalanlara, gele-
ceğimizi, hayatımızı karartmaya çalı-
şanlara inadına demokrasi diyoruz” 
sözleriyle seslendi. 

Enerjide Arz Güvenliği 
Soruna Dikkat 

Enerji alanında bir geçiş yüzyılı yaşan-
dığını anımsatan ve enerji üzerinden 
dünyadaki paylaşım kavgalarına 
işaret eden Ulusaler, Dünya’da ve 
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Türkiye’deki enerji kaynakları potan-
siyelleri, ileriye dönük beklentiler hak-
kında bilgiler aktardı. AKP’nin de enerji 
politikalarında son 25 yıllık siyasi yapı-
lanmalardan farklı bir rota izlemediği-
ni, gelinen noktada eksiklikleri, yanlış 
uygulamaları daha da ağırlaştırarak 
sürdürdüğünü kaydeden Ulusaler, 
elektrik, doğalgaz ve petrol alanında 
arz güvenliği açısından bıçağın kemiğe 
dayandığını söyledi. 

Ulusaler, enerji alanındaki arz güvenliği 
sorunun 3 ayağını şöyle ortaya koydu:

“Ulaşımdan sanayiye yanlış poli-
tikalar, KİT’lerin tasfiye edilmesi, 
elden çıkartılması ve gerekli ara-
ma çalışmalarının yapılmaması 
nedeniyle yüzde 90’ların üzerinde 
dışa bağımlı olduğumuz petrol bu 
ayaklardan biridir. Diğer sorunlu 
ayak doğalgazdır. Özellikle elektrik 
üretiminde yoğun kullanılan doğal-
gaz ithalinin yüzde 60 oranında tek 
bir ülke kaynaklı olması arz güvenli-
ği noktasında sıkıntı yaratmaktadır. 
Elektrik arzında ise piyasalaştırma 
ve özelleştirme uygulamaları, 4628 
sayılı Yasa nedeni ile devletin yatı-
rım yapmaması ile birlikte tamamen 
sektörden elini çekmesi sorun ya-
ratmıştır. Diğer yandan özel sektö-
rün de daha fazla teşvik ve garanti 
talebi ile birlikte yatırım yapmaması, 
arz-talep makasının kapanmasına 
neden olmuştur.”

Riskler Kamuya, Kar 
Şirketlere 

Türkiye’nin 2008 yılı kurulu gücünün 
42 bin 500 megavat, üretim kapasitesi-
nin de 232 milyar kilovat saat olduğunu 
belirten Ulusaler, gerçekleştirilen üreti-
min 192 milyar kilovat saat, tüketimin 
ise 173 milyar kilovat saat olduğunu 
kaydetti. “Gerçekte ise Türkiye şu 
anda ancak 29 bin 700 megavatlık bir 
pik yükü karşılayabilecek durumdadır. 
Asıl gerçek de budur” diyen Ulusaler, 
Türkiye’de ne türbin ne de diğer elekt-
rik aksamı üretiminin yapılamadığına, 
bir aydınlatma lambası fabrikasının bile 
bulunmadığına dikkat çekti. 

Enerji alanında uygulanan serbest 
piyasa modelini eleştiren Ulusaler, 
“Öncelikle serbest piyasa, risklerin 
kamuda, karın özel sektörde olduğu 
yapılanmadan başka bir şey değildir. 
Verilen alım garantileri, teşvikler de 
artık yeterli görülmemekte, bağlantı 
ücretlerinde indirim ve vergi muafi-
yetleri yapılması için baskılar giderek 
artırılmaktadır. Tüm bu yaşananlar 
karşısında ise Hükümet ve piyasa 
aktörleri, tam bir teslimiyet içerisinde 
özel sektörü karlı kılacak çözümlerin 
peşinde koşmaktadırlar. Oysa tam tersi 
yapılmalıdır. Çok sıradan bir ürün için 
bile kıtlık söz konusu olduğunda, 
stokçuluk yapmanın yasaklanması gibi 
piyasaya ürün sunumu yapılabilmesi 
için pek çok önlem alınabilmektedir. 
Elektrik gibi kritik bir öneme sahip hiz-
met için hiçbir müdahalenin olmaması 
kabul edilebilir değildir” dedi. 

Su Boşa Akarken, 
Rüzgar da Boşa 
Esiyor 

Ulusaler, hızla dağıtım hatları ve santral 
özelleştirmelerinden vazgeçilmesini, 
yeniden kamulaştırılmaya gidilmesini 
isterken, enerjinin nasıl bir hizmet 
olduğunun anlaşılması durumunda 
özel sektöre bırakılamayacağının da 
görüleceğini söyledi. Dengeleme ve 
Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında 
yürütülen borsa sistemiyle devletin 
6.5 Ykr’ye ürettiği elektriğin 19 Ykr’ye 
alındığını kaydederek, aradaki farkın 
da sanayici yararına sübvanse edilerek 
halkın cebinden karşılandığını anlattı. 

Ulusaler, enerji alanındaki plansızlığı 
da şu örneklerle aktardı: 

“Ülkeyi yanlış uygulamalarla 1 kilo-
vatsaat elektriğe mahkum edenler, 
bugün ne pahasına olursa olsun 
elektrik demektedirler. Rüzgar boşa 
eserken rüzgar yatırımlarına yönelik 
altyapı yatırımları ihmal edilmekte-
dir. Su boşa akmaktadır. Samsun’da 
mobil santralların önünü açan an-
layış yılda mobil santralların 6 katı 
elektrik üretebilecek kapasitede 
olan Boyabat Santralı’nın yapımını 

10 yıldır seyretmekte, daha da öte 
sürüncemeye bırakmaktadır.”

Kamu Tekeli Özel 
Tekele Devredildi

Kemal Ulusaler, EMO’nun “Türk 
Telekom’un özelleştirilmesiyle kamu 
tekelinin özel tekele devredileceği ve 
bu durumun halkın telefon hizmetin-
den yararlanmasından yeni teknolojik 
yatırımlara kadar uzanan sorunlar 
yaratacağına” yönelik endişelerinin 
bugün kanıtlandığını kaydetti. Tele-
kom’un iş planında geri kalmasından 
fahiş fiyat artışı uygulamalarına kadar 
uzanan sorunlara değinen Ulusaler, Te-
lekom’un İnternet aboneliği alanında 
da hakim durumunu kötüye kullandığı-
nı anlattı. Özelleştirme sonrası Telekom 
personelinin yaşadığı sorunları Genel 
Kurul’a aktaran Ulusaler, cep telefonu 
alanında da pazar hakimiyetinin bir 
şirketin elinde olması nedeniyle ciddi 
sorunlar yaşandığını anlattı.

“Dayanışmacı 
Formatları 
Standartlaştıralım”

“Her şeyden önce EMO olarak; bilgi-
sayar mühendislerinin en büyük sorun-
larından biri olan yazılım geliştirme ko-
nusunda üretim araçlarının ellerinden 
alınması girişimlerine karşı örgütlü 
mücadelemizi gündemde tutmak ve 
genişletmek birincil görevlerimizden 
olacaktır” diyen Ulusaler, açık kaynak 
kodlu yazılımın ülke ekonomisi ve 
gelişimi açısından önemini anlatarak, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Öyleyse gelin, e-posta sayfamıza 
düşmüş bir spam olan Bill Gates ve 
benzerlerini bir tıkla silelim gitsin. 
Gelin dayanışmacı formatları stan-
dartlaştıralım. Herkesin, herkese 
ulaşabileceği, herkesin herkesi 
anlayabileceği bir hale getirelim. 
Gelin her türlü lisans kısıtından 
azade, alfabemizin tüm harflerini 
kullanabileceğimiz, tek sınırı ha-
yallerimiz olan Anadolu Kaplanı 
Pardus’la tanışalım.”
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Bilgisayar okur yazarlığı, İnternet 
erişiminin gelişimi konusunda da 
Türkiye’deki yetersizliklere işaret 
eden Ulusaler, İnternet ortamındaki 
yayınların elbette düzenlenmesi ge-
rektiğini, ancak yasakçı bir zihniyetin 
çözüm olamayacağını ifade etti. 

Mühendislik eğitimindeki sorunlara 
da değinen Ulusaler, üniversitelerin 
demokratik, özerk ve bilimsel olarak 
yeniden yapılandırılması gerektiğini 
söyledi. Ulusaler, EMO’nun bilim ve 
teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, 
yeni gelişme ve gereksinimlere bağlı 
olarak tüm mesleki çalışma süreçlerin-
de meslek içi eğitimi sürekli, etkin ve 
katılımcı bir anlayışla yaşama geçirme 
kararlılığını ifade etti.

“Mesleki 
Uzmanlığımızdan Güç 
Alıyoruz”

Kemal Ulusaler, görevlerini yerine 
getirirken politik anlamda da görüş 
oluşturan EMO’nun gücünü mesleki 
uzmanlık alanlarındaki bilgisinden, 
birikiminden ve potansiyelinden aldığı-
nı kaydetti. Mesleki bilgi ve becerilerin 
uygulama ortamlarının daralmasının, 
beyin göçünün hızlanmasının, alınan 
eğitim ve üstlenilen sorumluluklara 
uygun olmayan düşük gelir seviyesi-
nin mühendisleri olumsuz etkilediğine 
dikkat çekti. Ulusaler, “Asgari ücretle 
çalışma, kendi alanında iş bulamadığı 
için nitelik sorgulaması yapmadan 
başka alanlarda çalışma, iş güvence-
si eksikliği ile sürekli iş değiştirme gibi 
sorunlar durumu daha da kötüleştir-
mektedir” dedi.

Ulusaler sözlerini şöyle tamamladı: 
“İnsanların birbirlerini insan yerine 
koymadığı bir dünyada birbirlerini 
damgalayarak, kalıplar içinde, 
önyargılarla gördüğü bir dünya-
da, yaşam kokuşur. Birbirlerini 
darlaştırarak, kafalarındaki çerçe-
veler içine sıkıştırıp gören, güveni, 
sevgiyi, saygıyı, yaratmayı, sevinci 
paylaşmayan insanların oluşturdu-
ğu dünya kokuşuyor. Birbirlerini 
kullanmaya, sömürmeye çalışan, 

içten anlama isteği yerine düzeni 
sürdürmek isteği ile sığlığı seçen 
insanların ilişkileri ne yazık ki ko-
kuşuyor.
Geçtiğimiz dönem bir grup arka-
daşımızın ‘etik konulu’ çalışmasını 
yayımladık. Bu kitapta yer alan şu 
paragraf bir özet olsun: 
‘Kişiliği baskı altına alınmış karar 
süreçlerinde başkasının iradesine 
bağlı, karşılaştığı sorunları eline tu-
tuşturulmuş şablon değerlere göre 
çözmeye çalışan, kısaca edilgen 
konumuna düşürülmüş insanlarla 
hiçbir sorunun çözülebileceğine 
inanmıyoruz.’
Sonuç olarak; ‘Bir şey yapmak 
isteyen yolunu bulur, bir şey yap-
mak istemeyen nedenini bulur.’ 
Bu söylemden hareketle daima 
Oda platformları içerisinde doğru 
ve güzel işler yapmayı hedefle-
yerek, yüzü silinen insanların hor 
görüsünün yerine hoş görüyü 
koyarak çalışmalarımızda iyi bir iki 
yıl diliyorum.”

“Sorunlarımız 
Halkınkilerle Aynı”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Soğancı, TMMOB ve EMO’nun, 
önümüzdeki dönemde de toplumsal 
muhalefetin odağında yer alarak, onur-
lu yürüyüşüne ve dik duruşuna devam 
edeceğini vurgulayarak başladı. Bilim 
ve teknolojiyi insanla buluşturan bir 

meslek grubunun üyeleri olan, mü-
hendis, mimar ve şehir plancılarının, 
sancılı bir ülkede yaşayan tüm yurttaş-
lar gibi önemli sorunlarla karşı karşıya 
olduğunun altını çizen Soğancı, şöyle 
konuştu:

“İşsizlik, mesleğimizi uygulamada 
karşılaştığımız engeller ve bunların 
sonucu olarak mesleki ve ekono-
mik haklarımızda gerileme bu 
sorunların başında gelmektedir. 
Şüphesiz, sorunlarımız halkımızın 
sorunlarından ayrı değildir. Hepimiz 
biliyoruz. Ülkemizde özellikle 80’li 
yıllardan beri kapitalist küreselleş-
meye uyum adı altında uygulanan 
politikalar, uluslararası sermayenin 
direktifleriyle yönlendirilmektedir. 
Kısaca IMF ve Dünya Bankası 
politikaları olarak adlandırdığımız 
dışa bağımlı bu politikalar, emeğin 
ve halkımızın büyük çoğunluğunun 
aleyhine işlemektedir. Bu nedenle, 
mesleğimizi uygulayabileceğimiz 
ortamların yaratılması mücadelesi, 
bağımsızlık, demokrasi, kalkınma 
ve hakça paylaşma mücadelesi 
her zaman olduğundan daha fazla 
önem arz etmektedir. Bu temel 
ortak gündem maddesi altında, 
örgütlülüğümüzü güçlendirmeyi, 
ortak politikalarımızı belirlemeyi 
ve ortak mücadeleyi örgütlemeyi 
ve şüphesiz örgütlenmemizi güç-
lendirmeyi zorunlu kılmaktadır. İşte 
bu Genel Kurul’un en büyük yarar 
noktası bu olacaktır.” 
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“Demokrasinin 
Sınırlarını Pazarlıklar 
Belirliyor”

Bir Avrupa ülkesinde ortalama 50-60 
yılda yaşanabilecek olayların, Tür-
kiye’de bir yıla sığabildiğine dikkat 
çeken Soğancı, “Bu yaşananlar ve 
yaşatılanlar, tüm dünyayı bir karaba-
sana sokan kapitalist küreselleşmenin 
ülkemize yansımalarıdır. Birbirinden 
farkı olmayan ABD’ci, IMF’ci siyasal 
iktidarların; 12 Eylül zihniyeti uzantısı 
politikalarının sonucu önümüzdeki 
dönem de yaşayacaklarımız bunlar-
dan çok farklı olmayacaktır” şeklinde 
konuştu.

Türk dış politikasının, ABD emperya-
lizminin talepleriyle şekillendiğini söy-
leyen Mehmet Soğancı, ekonominin 
ise “kapitalist küreselleşmeye uyum” 
adı altında, IMF ve Dünya Bankası’nın 
yönlendirmesi altında olduğunu ve 
Türkiye’de demokrasinin sınırlarını da 
AB ile ilişkilerin, pazarlıkların belirledi-
ğini belirtti. 

Türkiye’nin dışa bağımlılığının giderek 
arttığını vurgulayan Mehmet Soğancı, 
“Türkiye’de yaşanan tüm olumsuzluk-
lara karşı, TMMOB, bağlı odaları hiç 

bıkkınlık göstermeden, hiç durmadan, 
hiç ara vermeden, kendi bildiği yolda 
yürüdü. Devraldığımız onurlu yürüyüşü 
ve dik duruşu, Odalarımızın yöneticileri 
ve örgütlü üyelerimiz ile birlikte sürdür-
dük” dedi.

“TMMOB Omuz Omuza 
Mücadelenin İçinde”

TMMOB’nin ilkeli işbirlikleriyle oluştu-
rulan, emekten ve halktan yana çaba 
gösteren bütün örgütlerle omuz omu-
za demokrasi mücadelesinin içinde 
yerini aldığına dikkat çeken Mehmet 
Soğancı, ülke ve meslek alanları adına 
düzenlenen etkinliklerle, insana, yaşa-
ma ve geleceğe dair tüm görevlerin 
yerine getirilmeye çalışıldığını belirtti. 

TMMOB çatısı altında düzenlenen 
tüm etkinliklerin, sonuç bildirgelerinin, 
TMMOB’nin manifestoları olduğunu da 
ifade eden Soğancı, TMMOB’nin sözü-
nün hep, emekten, halktan, insandan, 
yaşamdan ve aydınlık gelecekten yana 
olacağını kaydetti.

TMMOB’nin yürüttüğü faaliyetler, 
basın açıklamaları ve açılan davalarla 
ilgili bilgiler aktaran Soğancı, şunları 
kaydetti:

“Bu genel kurulumuz aracılığı ile 
EMO’nun bu bağımsız kürsüsünden 
buradan herkese ve her yere bir 
kere daha duyuruyorum. TMMOB, 
50 yılı aşan deneyim ve birikiminin 
ışığında, 70’lerden beri yarattığı 
değerler ve mesleki demokratik 
kitle örgütü olmanın sorumluluğu 
ile hareket eden birliğimiz, bağlı 
odalarımız, odalarımızın şubeleri 
ve şubelerimizin örgütlü üyeleri ile 
delegeleri ve kadroları ile birlikte, 
önümüzdeki dönemde de meslek 
ve meslektaş sorunlarının halkın 
sorunlarından ayrı tutulmayacağı-
nı bilerek çalışmalarını yürütecek-
tir. Birlik, önümüzdeki dönemde de 
özgür ve demokratik bir Türkiye 
özlemiyle, emekten ve halktan 
yana mücadelesini sürdürecektir. 
Birlik önümüzdeki dönemde de 
barıştan, dostluktan, dayanışma-
dan ve bir arada yaşamdan yana 
etkinliklerin içerisinde aktif olarak 
yer alacaktır. TMMOB ve şüphesiz 
EMO, önümüzdeki dönemde de 
toplumsal muhalefetin odağında 
yer alarak, onurlu yürüyüşüne ve 
dik duruşuna devam edecektir. 
Hepimiz, biliyorum ki, bu kararlı-
lık içerisindeyiz. İyi ki varsınız, iyi 
ki EMO var ve gerçekten, iyi ki 
TMMOB’un sizin gibi çok değerli 
kadroları var.”

“Aynı Kararlılıkla 
Birlikteliği 
Sürdüreceğiz”

Kamu Emekçileri Sendikası Konfede-
rasyonu’na (KESK) bağlı ESM Genel 
Başkanı Kemal Bulut ise, TMMOB ve 
KESK’in ortak hareket etmesinden 
duyduğu memnuniyeti belirtti. Bulut, 
“Bundan sonraki tüm süreçlerde de 
aynı kararlılıkla birlikteliğimizi sürdü-
receğiz. Bugün burada dostlarım ve 
kardeşlerim arasında bulunduğum 
için mutluyum. Türkiye, zor, sıkıntılı bir 
süreçten geçiyor. Bunun için güçleri-
mizi birleştirerek, sorumluluk alarak, 
enerjimizi aktararak bu örgütlülüğü 
taşıyarak, bütünsel olarak mücadele 
etmek zorundayız” dedi.


