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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

İlk baharın yaza döndüğü, doğanın canlandığı Mayıs ayından bilim dünyası ve biyomedikal 

alanında çalışan üyelerimizi bir araya getirdiğimiz bir etkinlik düzenledik. Geleceğin Teknolojileri 

dizisi kapsamında 18 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz “Biyolojisi Değişen İnsana Doğru” 

Konferansı’nda yapay kalp, nöral protezler başta olmak üzere yapay organ geliştirilmesine 

ilişkin çalışmalar değerlendirildi. Detaylarını bültenimizin iç sayfalarında okuyabileceğiniz 

etkinliğimizde, bilim ve teknolojiyle bağı kopan bir ekonominin sürdürülemez olduğuna vurgu 

yaparak, genç bilim insanlarına, meslektaşlarımıza ülkemizin kalkınmasına katkı sağlama 

çağrısında bulunduk. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ndan bir gün önce 

düzenlediğimiz etkinliği ilgiyle takip eden genç meslektaşlarımız ve meslektaş adaylarımızdan 

aldığımız umutla; mesleği gerileten ekonomik ve siyasi koşullara karşı mücadelemizi 

sürdüreceğimizi vurgulamak isteriz.

Mayıs ayını uğurlayıp, Haziran’ı karşıladığımız bu günlerde, ülke tarihinin en önemli sivil 

çıkışı olan Gezi Direnişi de hatırlamamız gerekir. İstanbul’un tam kalbinde yer alan kamusal 

bir alanın yağmalanıp, betonlaştırılmasına karşı çıkan bir avuç gencin başlattığı direnişin 

dalga dalga tüm ülkeye yayılmasının altıncı yıl dönümünde; demokratik taleplerin şiddetle 

bastırıldığını hepimizi hatırlıyoruz. Ölümlere neden olan bu şiddeti yaratanların yargılanmadığı 

altı yılın sonunda; kamu çıkarını korumak dışında hiçbir amaçları olmayan aralarında TMMOB 

üyelerinin de bulunduğu 16 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. Yargının 

siyasallaştığının en temel göstergesi olan bu davada yargılanan Mimarlar Odası’ndan Mücella 

Yapıcı, Şehir Plancıları Odası’ndan Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odası’nın avukatı Can Atalay 

ile dayanışma içinde olduğumuzu vurgulamak isterim. Gezi direnişi gibi bu arkadaşlarımız da 

onurumuzdur!

Geçtiğimiz günlerde siyaset bilimci Erol Mütercimler, hakkında "CHP'yi hiç eleştirmiyor. Her 

konuşmasında Ak Parti'yi eleştiriyor” denilerek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) 

yapılan şikayet nedeniyle ifade verdi. Cumhurbaşkanlığı’ndan yönlendirilen şikayetin içeriğine 

bile bakılmadan savcılar tarafından soruşturma konusu edilmesi, ifade özgürlüğünde gelinen son 

noktayı gözler önüne sermektedir. 

Kendi uygulamasının yanlışlığını gerekçe göstererek İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimini 

iptal eden YSK’nın, yeni seçim için de kamu görevlisi olmayanları sandık başkanı olarak 

görevlendirmesi, içinden çıkılmaz bir döngü yaratmaktadır. Listeleri kontrol etmeye uğraşan 

muhalif partilerin çabaları, iğne ile kuyu kazmaya dönüşmek üzeredir. YSK dahil olmak üzere, 

yüksek yargı organlarının iktidardaki siyasi partinin günü birlik ihtiyaçları doğrultusunda 

kararlar ürettiğine ilişkin kamuoyunda oluşan genel kanı, ülkemizi için en önemli tehlikedir. 

TMMOB olarak İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz Danışma Kurulu toplantısının sonuç 

bildirgesinde; YSK’nın kararıyla seçmenin iradesini yok saydığına vurgu yaptık. 23 Haziran’da  

gerçekleştirilecek seçimlerde sandıklara ve demokrasiye sahip çıkma çağrısı yaptığımız sonuç 

bildirgemize İzmir’den bir ek yapıyoruz: 

“Bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancılar ve umudumuz gençleri var!  

Her Şey Çok Güzel Olacak!” 

başyazı

Her Şey Çok Güzel Olacak!


