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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

Yoğun tempolu bir mart ayını geride bıraktık. Şubemizin Hizmet ve Eğitim Merkezimizin açılış 
heyecanını yaşadığımız bu ayda, ülke tarihi için önemli bir dönemeçlerden biri olan yerel seçim sürecine 
de şahit olduk. Bu dönemde, adayların çoğunlukla kutuplaştırma söylemlerinin gölgesinde kalan, temel alt 
yapı sorunlarına bile değinmeden yürüttükleri kampanyaları izledik. Merkezi iktidar, yerel yönetimleri ve 
kent politikalarını tartışma dışında tutmak için büyük çaba sarf etti. Her ne kadar İzmir, Manisa ve Aydın 
büyükşehir belediye seçim sonuçları an itibariyle netleşmiş olsa da Ankara ve İstanbul’da tarihe geçecek 
yeni bir demokrasi ayıbı yaşıyoruz. Seçimin üstünden günler geçmesine rağmen, Ankara ve İstanbul’da 
yapılan itirazlar üzerine, sandıklar yeniden açılıyor, oylar yeniden sayılıyor ve vatandaşın iradesini 
tanımamak için bir direnç oluşturulduğuna şahit oluyoruz. Tüm bunlar yaşanırken kentlerin sorunlarının 
hemen hemen hiç konuşulmadığı bir seçim süreci sonunda oluşan yönetimlerden, katılımcı ve demokratik 
bir anlayışla kamunun yararına politikaları hayata geçirmelerini hâlâ umut ediyoruz. TMMOB’a 
bağlı Odalarının Şubeleri olarak kentlerin sorunlarının yurttaşların lehine çözülmesi için çabalarımızı 
sürdürmeye devam edeceğiz. İzmir, Manisa ve Aydın’da oluşan büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle iş 
birliği olanaklarını geliştirerek, daha yaşanılır kent mücadelesine katkılarımızı önümüzdeki dönemde de 
artırmaya gayret edeceğiz. 

Kent yaşamının; katılıma daha açık olan yerel yönetimler yerine merkezi iktidarın şekillendirdiği 
bir dönemden geçiyoruz. Geçtiğimiz dönemde seçilmiş 94 belediye başkanı görevden alınarak yerlerine 
kayyumlar atandı. İktidar partisi “metal yorgunluğu” gerekçesiyle, aralarında İstanbul, Ankara’nın da 
bulunduğu 7 ilde seçilmiş belediye başkanını istifa ettirtti. Yapılan hesaplamaya göre; seçim öncesinde 
ülke nüfusunun yüzde 40’ının yaşadığı bölgeler, seçimle iş başına gelmemiş, atanmışlar tarafından 
yönetilmekteydi. Bazı adaylar için iktidar sözcüleri tarafından dile getirilen iddialar, önümüzdeki dönemde 
de aynı tablonun oluşabileceğine işaret etmektedir. Yurttaşlarının tercihlerinin önemsizleştirecek bu 
girişimler; siyasi krizi derinleştirerek, süren ağır ekonomik krizi de boyutlandıracaktır. Seçim döneminde sık 
sık sözü edilen “beka” sorunu; demokratik işleyişin bozulması ve seçimlerin anlamsızlaştıran gelişmelerde 
aramak gerekir. Halk egemenliği yerine kişi ve parti hakimiyetine dayalı uygulamaların ülkemizin geleceğini 
tahrip edeceği açıktır. Seçimlerle beraber yeniden halkın iradesi ile seçilen yöneticilerin bir kısmına ise 
hemen soruşturmalar açılarak maalesef yeni kayyumların sinyali verilmeye başlanmıştır.

Ağrılığını her geçen gün hissettiren ekonomik kriz, 2018’in son çeyreğinde ekonomimizin yüzde 
3 küçülmesine neden olduğu gibi, yüksek enflasyon, büyük faiz ve döviz yükü yaratmıştır. Yerel seçim 
öncesi “tanzim” satış gibi palyatif çözümlerle dizginlenmeye çalışılmasına rağmen, 2019’un kriz yılı 
olacağı kuşkusudur. Üstelik seçimlerin bitmesiyle hemen tanzim satış yerleri kaldırılmaya başlanarak, 
tanzim satışın çözüm amaçlı değil seçim yatırımı olarak düşünüldüğü tespitlerimiz doğrulanmıştır. Hayat 
pahalılığı, yoksulluk ve yatırımların durma noktasına gelmesi üyelerimizi olumsuz etkileyecektir. İflas 
talepleri ve icra dosyalarındaki artış tüm toplumu zor bir dönemin beklediğini göstermektedir. Bu karanlık 
tablodan ancak mesleki ve toplumsal dayanışmayı artırarak, çıkabiliriz. Bu nedenle Şube çalışmalarına 
meslektaşlarımızın katılımı her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. 

Tüm olumsuzluklara rağmen mesleki, demokratik mücadelemizi; bilimin yol göstericiliğinde 

büyütmekte ısrarcıyız. Ülkemizin mahkum edildiği kısır siyasi tartışmaları, bilimsel etkinliklerimiz 

yoğunlaştırarak, “beyin” göçmeni olmaya aday genç meslektaşlarımıza sağlıklı çalışma koşulları yaratma 

çabamızı sürdürüyoruz. 2017 yılında "Yapay Zeka" konusunda gerçekleştirdiğimiz "Geleceğin Teknolojileri" 

konferansını Mayıs ayında “İnsanlık 2.0 - Biyolojisi Değişen İnsana Doğru” başlığıyla yenileyeceğiz. 

Tepekule Kültür ve Kongre Merkezi’nden 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü düzenleyeceğimiz etkinlikte, 

ülkemizin bu alanda çalışan önemli araştırmacıları ve bilim insanlarını konuk edeceğiz. Biyomedikal 

ve elektronik mühendislerinin yürüttüğü çalışmalarla şekillenecek geleceğe kuşbakışı bir ufuk turu 

atmamızı sağlayacak olan etkinliğimizde, "yapay organ" ve "yapay uzuv" konularına ilişkin yeni bilimsel 

ve teknolojik gelişmelerin paylaşılmasına aracılık edeceğiz. İnsanca yaşam ve çalışma koşullarını 

oluşturacak politikalarının hayata geçtiği yeni bir dönemin başlaması umuduyla, “İnsanlık 2.0” 

Konferansı’na tüm üyelerimizi bekliyoruz.

başyazı

Bilimin Işığında İnsanca Yaşam İstiyoruz


