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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

İstanbul’da 2013 yılında Gezi Parkı’ndaki kamusal alanların “Topçu Kışlası” adı altında bir 

alışveriş merkezine dönüştürülmesine yönelik girişimin protesto edilmesiyle başlayan Gezi Direnişi, 

bu Haziran’da altı yaşında. Kentsel ve doğal alanların betonlaşmaya karşı korunması güdüsüyle 

harekete geçen kitlelerin yarattığı direniş, “Gezi Ruhu” olarak tarihteki yerini aldı. Farklı kesimlerden 

insanları “dayanışma” temelinde bir araya getiren bu hareket, ülke tarihinde olduğu gibi dünya tarihi 

için de önemli sayılan sivil çıkışlardan biridir. Tüm kararların tek merkezden alınarak, hesapsızca 

uygulanmasına dayalı yönetim sistemine ilk ciddi “itiraz” olarak nitelendirebileceğimiz Gezi Ruhu, 

iktidar tarafından önce ayrıştırılmaya gayret edilmiş, sonra ise şiddetle bastırılmıştı. Gezi’nin yarattığı 

“dayanışan yurttaş girişimi” bugün olgunlaşarak, siyasi hayatı şekillendirmeye devam etmektedir. 

Son olarak yenilenen İstanbul seçimlerinde karşımıza çıkan dayanışmacı ve farklı kesimlerin 

bir arada hareket etmesine dayalı seçim seferberliği, Gezi Ruhu’nun canlandığının göstergesidir. 

İstanbul’un tam kalbinde yer alan kamusal bir alanın yağmalanıp, betonlaştırılmasına karşı çıkan bir 

avuç gencin başlattığı direniş, bugün yerel yönetimlerin el değiştirdiği bir siyasal dönüşümün alt yapısını 

oluşturmaktadır. Gezi Ruhu’na uygun olarak seçim için ülke geneline yayılan seferberlik, İstanbul’da 

AKP’nin tarihi bir farkla yenilmesine neden olmuştur. Sonuç olarak İstanbul’da da yurttaşlar kente 

ilişkin kararların yerel yöneticiler tarafından verilmesini seçmiştir. Seçimin hemen ardından iktidar 

partisi sözcülerinin bile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin revize edilebileceğine ilişkin söylemleri 

dillendirmesi, yerel seçimin asıl sonucunu ortaya koymaktadır.

Ülkemiz, 2003 yılından bu yana hiçbir dönemde olmadığı kadar sert biçimde neo-liberal ekonomi 

politikaların uygulama alanı olmuş; tarımsal üretim de dahil olmak üzere dışa bağımlılığın körüklendiği, 

çokuluslu şirketlere alım, geçiş, yolcu hatta hasta garantisi verildiği bir ülkeye dönüşmüştür. 

Yatırımcıların “garantileri” teminat göstererek aldıkları döviz bazlı kredilerin geri ödemeleri bugün en 

temel ekonomik sorunlardan birini oluşturmaktadır. Elektrik dağıtım bölgelerini özelleştirme yoluyla 

alan şirketlerin çoğu, uluslararası finans kuruluşlarından aldıkları kredileri ödemekte zorlanırken, 

yurttaşların elektrik faturaları ise sürekli artmaktadır. 

Son 15 yılda yerli sanayinin ham madde, ara mal ve teknolojik dışa bağımlılığı büyütülmüştür. 

Siyasi iktidar, özelleştirmeler de dahil olmak üzere hemen hemen her adımı muhalefetin itirazlarına 

rağmen, TBMM’deki çoğunluğuna dayanarak hızlıca hayata geçirmiştir. “İcraatları hızlandırma” 

gerekçesiyle gerçekleştirdiği sistem değişikliği ise ekonomik gerilemeyi, kriz seviyesinde bir soruna 

dönüştürmüştür. 

İstanbul’da mazbatanın verilmesiyle başta elektrik olmak üzere temel girdilere zam yapılmaya 

başlanmıştır. Son 1 yıl içinde elektriğe yapılan zamlar, konut faturalarına toplamda yüzde 42 oranında 

artırmıştır. 1 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni tarifeyle birlikte, 4 kişilik ailenin asgari 

yaşam standardı için harcayacağı 230 kWh’lik enerjinin faturaya yansıması 142.2 TL’ye çıkmıştır. 

Seçim kampanyasına yüzde 10’luk indirim müjdesiyle başlayan İktidar, kampanyayı yüzde 15’lik zamla 

bitirmiştir. 

Tüm bu olumsuz koşullara rağmen Gezi’nin altıncı yılı ve seçim süreci umudumuzu büyütmüştür. 

Mesleğimizi sağlıklı koşullarda yapabildiğimiz, emeğimizin karşılığını alabildiğimiz, araştırma 

ve geliştirme çalışmalarının yoğunlaştığı, teknoloji bağımlılığın kırıldığı günlerin umuduyla tüm 

üyelerimizi ülke kalkınması için seferber olmaya davet ediyoruz.

Bu Ülkenin Mühendisleri Var!

başyazı

Gezi Umudu, Haziran’da Yeşeriyor 

• Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri 
• Gaz Algılama Sistemleri 
• Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri 
• IP Kamera Güvenlik Sistemleri 
• Kartlı ve Biyometrik Geçiş Kontrol Sistemleri 
• Acil Anons ve Seslendirme Sistemleri 
• HVAC ve Aydınlatma Otomasyon Sistemleri 
• Entegre Bina Kontrol Sistemleri 

Anadolu Efes İzmir Bira Fabrikası

Acıbadem BodrumIKEA İzmir Vestel City - Manisa

İzmir Adnan Menderes HavalimanıWyndham Grand İzmir Özdilek

EEC Çözüm Demektir.

EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ege Bölge Müdürlüğü Tel: (0232) 457 8899 Faks: (0232) 457 2777  E-mail: ebks@eec.com.tr  Web: eec.com.tr

İyi Mühendislik, Doğru Çözüm Akıllı Binalar için Komple Çözümler

DAVETLİSİNİZ!

İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde

16-19 Ekim 2019 arası VI. Ulusal Elektrik 

Tesisat Kongre ve Sergisi’nde 

A05 Numaralı Standımıza Bekleriz

EEC geniş ve deneyimli kadrosuyla, sektörünüze özel can ve mal güvenliği ihtiyaçlarınıza 
çözümler sunmaktadır. Firmanızı güvenli ve konforlu yapacak çözümlerimiz hakkında  
bilgi almak için Ege Bölge Müdürlüğümüzü arayın.
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