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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

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak 32. Olağan Genel Kurulumuzu 10-
11 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleştirdik. Mesleğimizi ve ülke gündemini ilgilendiren pek çok 
konu, üyelerimizin katılımıyla yoğun olarak tartışıldı. 32. Dönem Yönetim Kurulu olarak Genel 
Kurul ve seçimlere katılıp çalışmalarımızı destekleyen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Türk Tabipler Birliği’nin “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklamaları sonrasında, TTB 
Merkez Konseyi üyelerinin sabah baskınıyla gözaltına alınmalarıyla, yıllardır iktidarların 
gerici, faşist ve savaş yanlısı politikalarına sözünü söylemekten çekinmeyen demokratik kitle 
örgütlerine, Afrin operasyonu ile yeniden canlanan “yerli ve milli” olma adı altında yoğun bir 
saldırı başlamıştır. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de TTB’nin yanında olduğunu 
açıklamasıyla hedef tahtasına oturtulmuştur. Kuruluşunu ve yetkilerini TC Anayasası ve 
yasalarından alan örgütümüz ve bağlı odaları, demokrat mühendis ve mimarların elinden 
seçimle alınamadığı için bugüne kadar yetkileri kısıtlanarak ve üye ilişkileri tahrip edilmeye 
çalışılarak elde edemeyenler, bu sefer ülkede yükselen İslamcılık/milliyetçilik hareketlerinin 
ivmesinden faydalanmaya çalışarak “vatansever” meslektaşları yönetimleri ele geçirmeye davet 
etmişlerdir. Bugüne kadar görev yapmış yönetimler ve yeni yönetim adayları sosyal medyada 
alenen terörist olmakla suçlanmıştır. Odamızın diğer şubelerinde böylesi saldırılar yaşanmış ve 
hala yaşanmaktadır. 

Elbette, bu saldırılar ne bugün ortaya çıkmıştır, ne da yarın duracaktır. EMO İzmir Şubesi 
32. Dönem Yönetim Kurulu olarak örgütümüzün bu saldırılara göğüs germesi ve durdurması için 
üyelerimizden aldığımız güçle, 1968 yılından bu yana, ülke, kamu ve meslektaş yararı temelinde 
yürütülen çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Ülkeyi hızla sarmalına almış olan gerici zihniyetin en büyük zararını kadınlar ve çocuklar 
yaşamaktadır. Çocuk istismar vakalarının son 10 yılda yüzde 700 arttığı ifade ediliyor. Bu 
vakaların %66’sı gibi büyük bir çoğunluğunda fail çocuğun yakın bir tanıdığı. Üstelik ortaya çıkan 
vakalar buzdağının sadece görünen ucunu oluşturmakta. Bunun yanın sıra neredeyse her gün, 
çocuk istismarını onaylayan gerici söylem ve fetvalar verilmektedir. Kadınlara sokak ortasında 
yapılan saldırılar cezasız kalmakta, saldırganlar ancak toplumun tepkisi sayesinde hukuki bir 
işleme tabi tutulmaktadır. 

Çocuklara yapılan bu saldırıların, faillerin “ruhsal olarak sağlıksız” oldukları nedeniyle 
gerçekleştiği düşüncesi ise asıl sebebin üzerini örtmektedir. Hatta iktidar bunun sebebinin 
yeterince dini eğitim alınmamasından dolayı olduğunu bile dile getirmektedir. Ülkemizde din 
eğitimi son on beş yılda oldukça artmış olmasına rağmen, her köşede bir Kuran kursu, her sokakta 
bir cemaat yurdu varken, imam hatip okullarında okuyan öğrenci sayısı bir milyonu geçmiş 
iken, bu olguyu dini değerlerin eksik olmasına bağlamanın hiçbir rasyonel tarafı yoktur. Üstelik 
sistematik taciz ve istismarların önemli bir kısmı dini öğrenim veya barınma kurumlarında 
gerçekleşmiştir.

İktidarın çocuk istismarcılarına kimyasal hadım gibi şeri uygulamalar veya idamın 
geri getirilmesi gibi hamasi söylemleri konuya çözüm olmaktan uzaktır. Çocuk istismarının 
engellenmesi toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sağlanması, adli sistemin mağdurları yeniden 
travmatize eden uygulamalarının sonlandırılması, 18 yaşından küçük herkesin kanun önünde 
çocuk olarak değerlendirilerek yaşa bağlı ceza uygulamasına son verilmesi gibi çok boyutlu 
önerilen hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Her sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınların laikliğe, eşitliğe, özgürlüğe karşı 
seslerini duyurması daha da önemli hale gelmektedir. Bütün üyelerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde gerçekleştirilecek etkinliklere katılımını önemsiyoruz.

Saygılarımızla,

başyazı

Yeni Dönemle Gelenler


