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Sevgili meslektaşlarım,

EMO Ankara Şubesi 24. Dönem Yönetim Kurulu adı-
na yeni yılın ilk bülteninde hepinizi dostluk ve daya-
nışma ile selamlıyorum.

Bu ülkede yaşayıp da gündem hakkında yazı yazmak-
tan daha kolay bir şey olamaz herhalde. Zira günde-
min ışık hızına yakın bir değişim hızına sahip olması, 
değerlendirecek konu başlıklarının sayısını hızla 
artırırken bazen de her konuya yeterince değinme 
şansını yok ediyor. İşte bu yüzden 3 ayda bir sizlere 
ulaştırdığımız bu bültende ülkedeki ve meslekteki 
tüm gelişmeleri aktaramasak dahi bir fikir sunmaya 
çalışıyoruz.

Bu sayıda Yayın Kurulumuz son yıllarda gündemden 
düşmeyen “İş Gücü Göçü”nü incelemeyi tercih etti. 
Ülkemizdeki nitelikli iş gücünün, bir diğer ifade ile 
beyaz yakalıların 2013’teki Gezi İsyanı ile başlayan 
rahatsızlıkları, 15 Temmuz darbe girişimiyle en üst 
seviyeye taşındı ve güncel durumda rejim değişikliği 
ile beraber hız kazanan ekonomik kriz, “tek adam”-
lığın hukuki ve fiili uygulamaları ile beraber dayanıl-
maz bir hale geldi. Bu yüzden de daha düşük ücret-
lere, daha konforlu, daha demokratik ortamlarda 
yaşamak isteyen beyaz yakalılar akın akın yurtdışına 
göç etmeye başladılar. Siyasal iktidar bu gerçekliğin 
farkında olmasına rağmen yine kendi iktidarını mu-
hafaza ve müdafaa etmek için yurtdışına göçenleri 

de düşmanlaştırmayı tercih etmiş, bununla da sınırlı 
kalmayarak FETÖ etiketini bu yurttaşlara da yapıştı-
rarak akıl sınırlarını zorlamıştır.

16 yıllık iktidarları süresince yaşanan tüm olumsuz 
olayların müsebbibi olarak kendileri dışında kalan 
herkesi suçlayarak asla sorumluluk almayıp hâlâ 
çok ciddi bir siyasi ve idari krizi her seferinde bize 
hatırlatmaya devam ediyorlar. Geçtiğimiz yıl 8 Tem-
muz’da Çorlu’da yaşanan facianın külleri soğumamış 
ve hayatını kaybeden 25 insanın acısı daha tazeyken 
13 Aralık’ta bu sefer YHT eliyle tam bir sorumsuzluğa 
imza atıldı. Henüz sinyalizasyonu tamamlanmamış 
bir hat kullanıma açıldı ve 9 insan hayatını kaybetti. 
En az 86 kişi yaralandı. 16 yıl boyunca aynı tesisleri 
defalarca kez açan, açtıkları tesislerde çalışan işçileri 
tahtakurularıyla yaşamaya mecbur eden siyasi ikti-
dar bu tesislerin/projelerin niteliğine dair tartışma 
yapılmasını istemediği gibi bu tartışmayı açanları 
“hain”likle, “terörist”likle suçladı. 

Mızrak Çuvala Sığmıyor

Ekonominin dibe vurduğu, resmi enflasyonun 
%25’lere, reel enflasyonun %50’lere dayandığı koşul-
lar altında Türkiye yeni bir seçime daha hazırlanıyor. 
31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerle ülkemiz 
yeni bir sınav daha verecek: 16 Nisan’da değiştirilen, 
24 Haziran’da hukuki statüsü “resmiyet” kazanan 
yeni rejimin bu ilk yerel sınavında, korku şimdiden 
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hoşgeldin bebek
yaşama sırası sende

senin yolunu gözlüyor
tren kazası , uçak 

kazası
iş kazası , yer depremi

kuraklık falan
kara sevda, ayyaşlık 

falan
…

kuşpalazı , boğmaca
kara çiçek, sıtma

yürek enfarktı , kanser 
falan

işsizlik açlık falan
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dağları sardı. Bir yerel seçimden daha çok genel se-
çim havasında yürüyen çalışmalar sırasında iktidarın 
“bonkörlüğü”, 1 Nisan sabahına nasıl bir ülkeye uya-
nacağımızın sinyallerini veriyor. Krizin baskılanması 
ve ötelenmesi ile yaşanacak sıkıntıların boyutu gün-
den güne büyüyor. 

31 Mart’ta tüm demokrasi güçlerine düşen temel so-
rumluluk rejim değişikliğine itirazdır, kuşkusuz. Fakat 
bu itirazları dile getirirken kullanılacak argümanların, 
yerelde yaşadığımız sorunlarla da desteklenmesi 
gerekiyor: Kimliksizleşen ve dikey yapılaşmaya mah-
kum edilen kentler, en ufak bir yağışta iflas eden 
altyapı, mühendislik ve mimarlık mesleğinin bilimsel 
kriterlerine uygun olmadan açılan 
tesisler, yapılar, kamusal faydayı gö-
zetmeyerek yandaşa kaynak aktarma 
aracına dönüşen projeler, Meslek 
Odalarının süreçlere dahil edilmemesi 
gibi sayfalarca sıralayabileceğimiz bir-
çok tahribatı yurttaşlara aktarmamız 
gerekiyor.

Geride Bıraktığımız 3 Ay

Göreve gelmemizin üzerinden yak-
laşık 1 yıl geçti. Yani Nazım’ın dediği 
gibi, “güneşin etrafında 1 kere döndü 
dünya.” Kimilerine göre “mikroskobik”, 
kimilerine göre “bütün bir hayat” olan 
bu zaman dilimi içerisinde mesleği-
mizin ve meslektaşlarımızın itibarı, 
mesleki gelişimi için büyük bir çaba 
ile mücadele ettik. 2018 yılında Şube merkezimiz ve 
bağlı temsilciliklerde 54 MİSEM eğitimi düzenledik 
ve bu eğitimlere 1244 meslektaşımız katıldı. Dünya 
güneşin etrafında 1 kere döndü ve bu dönüşün 179 
gününde MİSEM eğitimi düzenledik. Yine aynı süre 
içerisinde 27 Mühendislik Geliştirme Eğitimi (MÜGE) 
ile 7 ay boyunca 828 meslektaşımıza ulaştık. Bu dö-
nem içerisinde başladığımız ve her geçen gün daha 
çok ilgi gören 9 lokal söyleşisi ile yaşadığımız kente, 
ülkeye dair sorunlarımızı tartıştık, sohbet ettik. Mes-
leğinde 25, 30, 40, 50 ve 60 yılını dolduran üyeleri-
mizle buluştuk ve onların mesleki yaş günlerini kut-
ladık. TBMM nezdindeki görüşmelerimizi hızlandırdık 
ve vekillere taleplerimizi ilettik. Elektrik ve doğalgaz 
dağıtım şirketleri ile görüşmeler yapıp kamunun 
ve meslektaşlarımızın ortak çıkarlarını dile getirdik, 
hazırladığımız raporları sunduk. BMO başta olmak 
üzere dost kurum ve kuruluşlarla ortak konferanslar, 
paneller düzenledik. Bu kriz ortamında birçok firma 
ile görüştük ve üyelerimize ekonomik imkanlar suna-

cak indirim protokolleri imzaladık. Hazırlıkları ve pra-
tiğe dökülmesi bu bir paragrafa sığamayacak kadar 
geniş zamanlar içeren bu çalışmaları 1 yıla sığdırdık. 
Dünya bir kere daha güneşin etrafında döndükten 
sonra ise Şubemizin 24. Dönemini bitirip görevimizi 
gururla devredeceğiz.

Her Ölüm Erken Ölümdür!

Bu heyecanlı ve telaşeli koşturmaca içerisinde kayıp-
larımız yüreğimizi acıtmaya devam ediyor. Yıllarca 
sadece Odamıza değil, Türkiye’deki demokrasi mü-
cadelesine de ömrünü vakfetmiş kıymetli abimiz, 
Ertan Saygınar’ı geçirdiği “yürek enfarktı” yüzünden 

kaybettik. Fiziken aramızdan ayrıldı 
ama Odamızın, Şubemizin mücadele 
kitabındaki en kıymetli yapraklarından 
birine adını yazdırdı.

Daha Ertan Saygınar’ın acısı tazeyken 
14 Ocak 2019’da yeni yılın ilk acısı ile 
yüzleştik: Şubemizin Başkan Yardımcı-
sı Tahsin Yılmaz’ın ani ölümü bizi de-
rinden sarstı. Tahsin Yılmaz’dan 3 gün 
sonra ise EMO 46. Dönem Yönetim 
Kurulu Saymanı Şakir Aydoğan’ı kay-
bettik. Art arda yaşadığımız bu 3 kay-
bın ardından acımız daha da katlandı. 
Deneyimleriyle, birikimleriyle bizlere 
yol gösteren, EMO’nun farklı birim-
lerinde görevler üstlenen abilerimizi 
unutmayacağız, unutturmayacağız...

EMO 64, EMO Ankara Şubesi 42 Yaşında!

Umudumuzun günden güne azaldığı, mutsuzlukla-
rımızın her geçen gün arttığı bu zor koşulların daha 
fazla dayanışmayı, daha fazla bir arada olmayı, omuz 
omuza yaşamayı zorunlu kıldığını söylemeye gerek 
yok belki. Burada kalıp mücadele etme inadını göste-
renler olarak sırtımızı yasladığımız, varlığı ile güç bul-
duğumuz Meslek Odamızın bu dayanışma kanalları 
umudumuzu diri tutuyor. Bu yüzden de EMO’nun 64, 
Şubemizin 42. yaş günlerini daha büyük bir heyecan-
la kutladık. İyi ki EMO, TMMOB var! İyi ki EMO Ankara 
Şubesi var, ki bu zor günlerde nefes alabileceğimiz, 
tüm  kötülüklere karşı yaşadığımız tarihe karşı iti-
razlarımızı mütevazi bir şekilde not ederek insanlığa 
onurlu bir gelecek bırakma mücadelesi sürdürülü-
yor!

Bu inanç ve gururla hepinize saygılarımı sunarım.

“2018 yılında Şube 
merkezimiz ve bağlı 

temsilciliklerde 54 MiSEM 
eğitimi düzenledik ve 
bu eğitimlere 1244 
meslektaşımız katıldı. 

Dünya güneşin etrafında 
1 kere döndü ve bu 

dönüşün 179 gününde 
MiSEM eğitimi düzenledik. 
Yine aynı süre içerisinde 
27 Mühendislik Geliştirme 

Eğitimi (MÜGE) ile 
7 ay boyunca 828 

meslektaşımıza ulaştık. “
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