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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

Ülke genelinde yerel seçim, oy sayımı, mazbata tartışmalarının yaşandığı geçtiğimiz ay, ana 
muhalefet patisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimine tanık olduk. Nisan 
ayı boyunca itirazlarla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesine yönelik algı 
yaratmaya dayalı sistemli bir çalışma yürütüldü. Öte yandan kimi seçilmiş belediye başkanlarının 
mazbataları, daha önce KHK’larla kamu görevinden uzaklaştırılmış olmaları gerekçesiyle, ikinci 
sıradaki seçilmemiş adaylara verildi. Haklarında kesinleşmiş yargı kararı olmayan adayların seçime 
katılmasına izin verilirken, mazbata almalarına ise “KHK’lı algısıyla” engel olundu. 

İktidar partisinin seçilmiş başkanlar veya atanmış kayyumlar aracılığıyla yönettiği bazı 
belediyelerde ortaya çıkan borç rakamları kaynak israfını ve savurganlık düzeyini gözler önüne 
sermektedir. Şatafatlı, altın yaldızlı makam odalarına, lüks araçlara, belediye şirketlerinde ödenen 
maaşlar ve kimi vakıf ve derneklere hibe edilen devasa kamu kaynaklarıyla orta halli bir ülkenin 
yıllık bütçesinin oluşturulabileceği ifade edilmektedir. İddiaların küçük bir kısmı doğru bile olsa, söz 
konusu belediyelerin kötü yönetildiği ortadadır. Görevden istifa ettirilenlerle, yerine getirilen aynı parti 
mensubu eski belediye başkanlarının sorumluğu birbirlerine atma yarışı içine girmeleri bu gerçeği 
yansıtmaktadır.

Ortaya çıkan tablo; içinden geçtiğimiz ekonomik krizin oluşmasında kamu kaynaklarının üretim 
ekonomisi yerine; kimi medya kuruluşları, vakıf ve dernekler aracılıyla yürütülen toplum mühendisliği 
projelerine aktarılmasının da payı olduğunu göstermektedir. Son seçimler, kamu kaynaklarıyla 
oluşturulan tek sesli medya yapılanması aracılığıyla toplumu iktidarın oy deposuna dönüştürme 
gayretinin çökmeye başladığını göstermektedir. Seçilmişi tanımama, kazanamadığı seçimi yenileme, 
seçilmemişi iş başına getirme gibi demokrasi dışı yöntemlerin sürdürülebilir olduğunu farz etmenin 
toplumsal gerçeklikle örtüşmediği ortadadır. Kutuplaştırmaya dönük söylemlerin, beklenildiği kadar 
oy sağlamadığı ve linç girişimi gibi ağır sonuçlar doğurduğu anlaşılmasına rağmen sürdürülmesi, ülke 
geleceğine yönelik kaygılarımız artırmaktadır.

Demokrasimizin etkin kontrol mekanizmalarıyla güçlendirildiği, rantın yerini üretimin aldığı, alın 
terinin sömürülmediği, iş güvencesinin olduğu ve kimsenin ötekileştirilmediği bir gelecek için Şube 
olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm emekçi kesimler gibi TMMOB’ye bağlı diğer meslek odalarıyla 
birlikte bu yıl da 1 Mayıs kutlamalarına katıldık.. Ülke genelinde 1 Mayıs meydanlarında ekonomik 
krize ve işsiz kalan meslektaşlarımıza dikkat çeken pankart ve önlüklerimizle yer aldık. Ekonominin 
üretimden koparılarak, betonlaşmaya dayalı rant projeleri üzerinden büyümesinin sağlanması; 
yaşadığımız krizin temel nedenlerini oluşturmasının yanında aralarında meslektaşlarımızın da olduğu 
nitelikli iş gücünün ekonomi dışına itilmesine neden olmaktadır. “Artık yurtdışına uzman gönderiyoruz” 
söylemleriyle övülen bu durumun altında bu gerçek yatmaktadır. İthal kaynağa ve teknolojiye 
mahkum edilen ekonomide yaşanan kan kaybının önlenmesi; meslektaşlarımızın çalışma alanlarının 
genişletilmesine bağlıdır. Söz konusu siyasal tercih mühendis emeğini geriletirken, meslektaşlarımızın 
geçinemediği bir dönemi yaratmıştır.  

Meslektaşlarımızın bilgi birikimini artırmak ve bu birikimin ülke kalkınmasında kullanmasına 
yönelik olarak bilimsel çabalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 1 Mayıs coşkusunun ardından 18 Mayıs 
Cumartesi günü “İnsanlık 2.0-Biyolojisi Değişen İnsana Doğru” başlıklı etkinliğimizle, mesleki ve 
bilimsel mücadelemizi büyütmeye çalışacağız. Farklı disiplinleri biraya getirecek olan etkinliğimizle, 
bilim ve teknolojiyi gündemde tutma çabamızı büyütmeyi hedefliyoruz. 1 Mayıs ve Hıdırellez coşkusuyla 
başlayan bu ayın ülkemize barış ve huzur getirmesini, etkinliğimizin ise halkımızın yararına kullanılacak 
bilimsel gelişmelerin ivmelenmesine neden olmasını diliyoruz. 

Rantın Değil Yaşamın Mühendisiyiz!

başyazı

1 Mayıs Coşkusu, 
Mücadele Azmimizi Büyütüyor 


