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EMO İzmir Şubesi Bülteni'nde 
yayınlanan her türlü haber 

ve yazı izin almak koşulu ile 
kullanılabilir. Yayınlanan yazı-
lardan yazarları sorumludur.

EMO İzmir Şubesi 
üyelerine ücretsiz yollanır. Şebnem Seçkin Uğurlu

EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Emek ve meslek örgütleri olarak baharı, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününde 
Gündoğdu Meydanı'nda coşkuyla karşıladık. Emeğin en çok sömürüldüğü dönemde gerçekleştirilen 
1 Mayıs, adaletin tesis edildiği bir ülke yaratılmasına olan inancımızı yeşertti. Seçim takvimini de 
göz önüne alarak, 1 Mayıs'ın yarattığı umudun yaz aylarını da etkisine almasını umut ediyoruz. 
Tüm yurttaşların barış içinde birlikte şarkılar söylediği bir ülke yaratmak için omuz omuza 
mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. 

Demokratik standartları yüksek bir ülkede, meslek odalarının sorumlulukları meslek 
alanlarının geliştirilmesi, bilimsel ve teknik çalışmaların mühendislik uygulamalarına 
yansımasını sağlamakla sınırlı olabilir. Ne yazık ki, ülkemizde mesleki gelişmeyi sağlamanın 
yolu, yerel ve merkezi iktidarların yanlışlarını düzeltmekten geçmektedir. Etkin bir kamu denetimi 
mekanizmasının olmadığı, basının kamuoyunu bilgilendirmesine olanak verilmeyen ülkemizde, 
meslek odalarının birincil önceliği "kamu yararının korumak" olarak şekillenmektedir. Üzülerek 
ifade etmek isteriz ki; hem yerel hem de merkezi iktidarların "aklına ilk geleni uygulama" olarak 
özetlenebilecek anlayışını sınırlayacak herhangi bir mekanizma kalmamıştır. Anlık "mutlak" 
doğrularla birbiriyle çelişen icraatları hayata geçiren ve mesleki alanlarımızda karmaşa yaratan 
bu politikalar; itirazlarımızı daha yüksek sesle dillendirme zorunluluğunu doğurmaktadır.

Tüm kurumların biat ettiği, itiraz etme olasılığı olanların da birer bahaneyle sessizleştirilmeye 
çalışıldığı bu dönemde; odalarımıza yönelik olarak benzer kampanya "siyaset yapıyorlar" 
algısıyla sürdürülüyor. Konusunda uzman meslek odaları olarak; nükleer santral projelerindeki 
yanlışları, kamu zararı oluşturacak alım garantilerine ilişkin uyarıları sürdürdüğümüz gibi 
muhalefet partilerinin iktidarda olduğu yerel yönetimlerinin de yanlışlarını söylemeye devam 
edeceğiz. Meslek hayatımıza başlarken hepimizin büyük bir gururla okuduğu mühendislik yemini 
kapsamında, insanlığın ortak çıkarlarına da hizmet etme sorumluluğunu da yerine getireceğiz. 

Üzülerek tanık oluyoruz ki; eğitim hiç bir dönemde bu kadar değersizleştirilmemişti. 
Geçtiğimiz yıl bazı üniversiteler “araştırma üniversitesi” olarak tanımlanırken, bu yıl da 
bazı köklü üniversiteler bilimsel ölçütler gözetilmeden, parçalara ayrılıyor. Eğitim sistemine 
ve kurumlarına yapılan bu ölçüsüz müdahaleler; teknoloji geliştiren bir ülkeye dönüşme 
umudumuzu köreltmektedir. Meslektaşlarımızın yoğun olarak faaliyet gösterdiği elektronik 
sanayi başta olmak üzere katma değeri yüksek alanlardaki gelişmeyi ancak bilimsel özerkliğe 
sahip üniversitelerimizin katkılarıyla sağlayabiliriz. İnşaat çalışmalarını sürdüğümüz yeni 
Hizmet ve Eğitim Merkezimizde yer alacak derslikler ve laboratuarlarla meslek içi eğitim 
çalışmalarını geliştirerek, üyelerimizin mesleki gelişimine ivme katmayı hedefliyoruz. Bilimsel 
etkinliklere, seminerlere ev sahipliği yapacak olan merkezimizde tesisat işlerine ilişkin çalışmalar 
sürdürülmektedir. Kısıtlı olanaklarla yürüttüğümüz inşaat çalışmalarına katkı sağlayan 
üyelerimize teşekkür ederiz.

Odamızın uyarılarına rağmen inşaat sektörü odaklı, rant temelli sürdürülmeye çalışılan 
ekonomik büyümenin sonuna gelinmiştir. Enerjide ithal bağımlılığını azaltmayan, teknoloji 
geliştiremeyen, imalat sanayinde dışa bağımlığı yüksek bu ekonomik yapı çökme sinyalleri 
vermektedir. Anti-demokratik uygulamaların yaygınlaşması ekonomik krize siyasi krizin de eşlik 
ettiğini ortaya koymaktadır. İktidar bloğu, önümüzdeki yıl düzenlenmesi gereken seçimleri erkene 
çekerek, krizin faturasından kurtulma gayretindedir.

Doğanın kış uykusundan uyandığı bahar aylarının üretimden uzaklaşan ekonominin yeniden 
sürgün verdiği, kuruyan demokrasimizin yeşermeye başladığı, ülkemizin güzel bir geleceğe 
hazırlandığı bir dönüm noktası oluşturmasını diliyoruz.
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