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Şubemizin kuruluşunun 46. yılı; Gazeteci İsmail Saymaz`ın katıldığı söyleşi, Muammer 
Ketencoğlu ve Arkadaşlarının katıldığı Zeybeklerden Rebetikolara Ege Müziği dinletisi ve kok-
teyl ile kutlandı.

10 Haziran 2014 tarihinde İzmir Mimarlık Merkezi`nde gerçekleşen etkinliklere üyelerimi-
zin yanısıra, EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil, Denizli Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdullah Şavklı, TMMOB`a bağlı odaların Şube temsilcileri katıldı. Hasan Balıkçı Onur Ödülüne 
değer görülen Gazeteci İsmail Saymaz’ın konuşmacı olduğu “Gezinin Adaleti” başlıklı söyleşi EMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil’in açılış konuşmasıyla başladı.

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil konuşmasında; EMO ve TMMOB’nin toplumsal 
muhalefeti 70’lerden bu yana sürdürdüğünü ifade ederek TMMOB ve bağlı odaların uzmanlık 
alanlarına ilişkin olarak kentlere sahip çıktıklarını belirtti. Gezi direnişinin Türkiye’de önemli bir 
işlevi olduğunu belirten Yeşil Amasya’da park nöbetleri, İkizdere’de HES mücadeleleri, Amasra’da 
termik santrale karşı mücadelelerde de Gezi ruhunun var olduğunu dile getirdi. 

Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş ise konuşmasında Elektrik Mühendisleri 
Odası’nı, 60 yıllık tarihi boyunca, bilimi, mühendisliği ve kendi meslek alanlarını toplumun yara-
rına kullanan toplumsal mücadelenin önemli aktörlerinden biri olduğunu niteleyerek İzmir Şube 
olarak, özellikle son dönemde, Gezi sürecinde ve Soma işçi katliamından sonra kamuoyunu bilgi-
lendirme ve yanlış yönlendirmeleri engelleme görevini yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti. 

Açılış konuşmalarının ardından gazeteci İsmail Saymaz konuşmasına Af Örgütü’nün ikinci 
Gezi Parkı raporundan bilgi vererek başladı. Af Örgütü raporunda; “artık Türkiye’de barışçıl bir 
eyleme katılmanın bazı riskler içerdiği, bu riskler arasında, dayak, göz yaşartıcı gaza ve plastik 
mermilere maruz kalmak, gece boyu süren gözaltılar ve yargılanma ihtimalinin olduğu, bu duru-
mun giderek daha fazla kişinin Türkiye’deki barışçıl eylemlere katılmaktan çekinmesine neden 
olduğunu” açıklayan Saymaz; “Gezi Parkı eylemleri toplumsal muhalefete dayalı olağanüstü bir 
enerjiyi açığa çıkardığı gibi, devletin toplumsal muhalefete dair olağanüstü şiddetini de açığa 
çıkardı” dedi. Gezi direnişinde yaşamını yitirenlerle ilgili dava süreçleri konusunda bilgilendirme 
yapan Saymaz, bu süreçte pekçok olayın üstünün örtüldüğüne dikkat çekti. Söyleşinin bitiminde 
İsmail Saymaz kitaplarını imzaladı. 

Kuruluş yıldönümümüzde gerçekleştirilen bir diğer etkinlik akerdeon ustası sanatçı Muammer 
Ketencoğlu ve Arkadaşları İvi Dermancı, Ali Fuat Aydın, Cenk Güray, Celal Sezer, İlay Çelik, Mustafa 
Göçer’in sunduğu Zeybeklerden Rebetikolara Ege Müziği dinletisi ve kokteyl oldu. Zeybek ve 
rebetiko müziklerinden eserler sunan Muammer Ketencoğlu ve arkadaşları etkinliği renklen-
dirdiler.

Şube 46. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri            10 Haziran 2014



30. dönem çalışma raporuemo izmir şubesi 245

Odamızın kuruluşunun 60. yılı 13 Aralık 2014 tarihinde Kuşadası Pine Bay Otel`de düzenle-
nen yemekli gece ile kutlandı. İlk kez konaklamalı olarak gerçekleştirilen etkinlikte; meslekte 
60, 50, 40 ve 25. yılını tamamlayan üyelerimize plaketlerinin verildi. Geceye EMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Yeşil ve EMO Onur Kurulu Üyesi M.Asım Rasan da katıldı. 

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş konuşmasında; hükümetin kapalı kapılar ardında 
hazırladığı TMMOB yasa tasarısına karşı birlikte mücadeleye her zamankinden daha fazla ge-
reksinim olduğunu ifade etti. Söz konusu yasa tasarısının TMMOB ve bağlı odaları işlevsizleştir-
meye, örgütlü bağını yok etmeye yönelik hazırlandığına dikkat çeken Ulutaş, TMMOB`ye yönelik 
girişimlerin mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerini kamusal niteliğinden arındırarak 
rant politikalarına açma amacını güttüğünü belirtti. 

İş cinayetlerine karşı mücadelenin önemini vurgulayan Ulutaş, Şube olarak Soma maden 
faciasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının “trafo patladı” açıklamasıyla yaşananları örtbas 
etme çabalarını boşa çıkardıklarını, keza İstanbul Torunlar ve İzmir’deki inşaatların asansörle-
rinde yaşanan kazaların ardından kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla konulara müdahil 
olduklarını ifade etti.  EMO ve TMMOB örgütlülüğü olarak sonuna kadar mücadele edeceklerini 
ve 60 yıldan bu yana üyesinden aldığı güçle bilim ve demokrasi yolunda ilerleyen Odamızın 
bundan sonra da Oda-üye örgütlülüğü ile daha da güçleneceğini ile yoluna devam edeceğini 
belirterek etkinliğe katılan herkese katılımlarından  dolayı teşekkür etti. 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil, TMMOB’nin 60 yıllık tarihine atıf yaparak bugün 
karşı karşıya olunan etkisizleştirme politikalarına karşı bütün üyelerimizle dayanışma içinde 
olacaklarını belirtti. 

Meslekte 25, 40, 50 ve 60. yılını dolduran EMO İzmir Şubesi üyelerine plaketlerinin verilme-
sinin ardından canlı müzik eşliğindeki yemek ile konuklar güzel ve coşkulu bir gece geçirdiler.

EMO 60. Kuruluş Yıldönümü Yemeği              13 Aralık 2014

Üyelerimiz ve ailelerinin katıldığı kah-
valtı buluşması Karşıyaka Belediyesi’ne ait 
Kent A.Ş. Yamanlar Gençlik Merkezi tesi-
sinde gerçekleştirildi. Kahvaltı etkinliği-
ne katılan üyelerimiz aileleriyle birlikte 
doğada güzel bir gün geçirme olanağı 
buldular.

Kahvaltı Buluşması                     25 Mayıs 2014
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Şubemizin 47. kuruluş yıldönümü 19 Haziran 2015 tarihinde İzmir Mimarlık Merkezi`nde 
düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kuruluş yıldönümünde, İsmail Saymaz; `Gezinin Yıldönümü 
ve Ali İsmail Korkmaz” üzerine, Hayri Kozanoğlu ise; “Seçimler ve Toplumsal Muhalefet” üzerine 
söyleşilerinin ardından Tolga Çandar`ın seslendirdiği türkülerden oluşan dinleti gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş; 13 yıllık iktidarın mühendis-
ler üzerinde de, bütün toplumsal yapıda da ciddi tahribatlar yaptığını belirterek şunları söyledi: 
“Bir taraftan uyguladığı dizginsiz neoliberal politikalarla mühendislerin de dâhil olduğu emekçi 
sınıfları, çok geniş toplumsal katmanları mülksüzleştirdi; diğer taraftan da uyguladığı dini, gerici 
propagandayla toplumsal yapıyı tahrip etti. Özellikle son yıllarda bunun sonuçlarını çok ciddi 
bir şekilde gördük.”

Etkinliğin kurgulanmasındaki süreci Ulutaş şu sözlerle ifade etti: “AKP’nin, bugün en azından 
bir nefes almamızı sağlayacağını umduğumuz bu gerileyişini değerlendirirken Gezi parantezini 
mutlaka konuşmamız gerekiyor; ama sadece geçmiş açısından değil, Gezi’nin yarattığı kardeş-
leşmenin bizim geleceğimiz açısından da kilit önemde olduğunu düşünüyoruz. etkinliğimizi 
programlarken, sadece seçim sonuçlarını değerlendirme, toplumsal muhalefet olarak bizlerin 
ne yapması gerektiğini konuşmanın yanında, Gezi’yi de konuşalım istedik.”

Mahir Ulutaş’ın konuşmasının ardından İsmail Saymaz Gezi direnişinin toplumsal yansımala-
rına değinerek şunları ifade etti: “Gezi Parkı’nda yer alanlar, onu başkaca ve kendi yerel özellik-
leriyle ve renklilikleriyle tarif ediyorlar. Bunlar bazen birbirine zıt bile olabiliyor. İktidar elbette 
başka bir biçimde tarif ediyor ve değişik muhalefet odakları, değişik siyasi eğilimler, hepsi bu-
lunduğu yere göre Gezi’yi farklı tarif ediyor. 2 yılın sonunda AKP iktidarının bir parti olmaksızın 
iktidar kuramayacak aşamaya gelmiş olmasının arkasında en büyük gerekçe olarak Gezi Parkı 
duruyor. Her ne kadar Gezi Parkı’na sempati duyanlar 2 yıldır onu tarif etmekle meşgulseler de, 
iktidar açısından vaziyet çok somuttur. İktidar, o sokaktan gelen özgürlük ve doğrudan demokrasi 
arzusunun kendisine kastettiğini çok iyi bilmektedir.” Gezi sürecinde yaşamını yitiren Ali İsmail 
Korkmaz ile ilgili olarak bilgiler veren Saymaz; Ali İsmail Korkmaz’ın ölümüne ilişkin ayrıntıları, 
mahkeme sürecini katılımcılarla paylaştı. 

Saymaz; Ali İsmail Korkmaz davası ile ilgili olarak şunları söyledi: “Ali İsmail’in şahsında, 
Türkiye’de adalet talep edenler, tekmelenmiştir. Ali İsmail’e tekme atan ve onun ölümüne neden 
olan polis sadece bir polis değildir; Adalet ve Kalkınma Partisi adına insan öldüren devlettir. Bu 
2 yılın sonunda geldiğimiz süreçte, aslında her ne kadar yargı aşamasına götüremesek de, billur 
bir biçimde o devlet şiddetinin görünür olmasını sağlamakta bir adım ilerlemiş olduk. Bugünden 

Şube 47. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri            19 Haziran 2015
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sonrası için, bu yapının açığa çıkarılması; sadece dövenlerin değil, aynı zamanda emir verenlerin 
de yargı önünde hesap verebilmesini sağlamak gerekir.”

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ise konuşmasında şunlara yer verdi: “2013 Gezi isyanı Türkiye’de bir 
dönüm noktası oldu. Gezi’nin en önemli bir niteliği de şudur: Kapitalizm ve hayatın gerçekleriyle 
bağdaşmaz diye düşünülen, bize hep böyle dayatılan sol değerlerin hayatta bir karşılığının ol-
duğu görülmüştür. Toplumsal muhalefet açısından 7 Haziran seçimlerinin en büyük önemi, AKP 
iktidarını geriletmektir. Gerçekten bu anlamda çok ciddi bir adım atıldı. Çünkü tamamen AKP’yi 
siyaset sahnesinden silmek iddialarını ortadan kaldırmak gerçekçi değildi, varılabilecek olan yer 
geriletmekti. 

Koalisyon kurmanın çok fazla bir anlamı şu aşamada olmayabilir veya birinci öncelik olma-
yabilir. O anlamda da bileşenlerin birbirleriyle uzlaşmaktan çok, bu toplum içerisinde bir arada 
yaşamayı kabul etmek noktasından hareket etmeleri bence yeterli olacaktır. bizim gelecekte 
kuracağımız toplumun nüvelerini, Gezi’de yaratılan dayanışmanın iyi örneklerini yerellerde de 
yaratmaya çalışacağız; ama öbür taraftan da bütün yurttaşlar için geçerli olan temsili demok-
rasiyle gerçekleştirilebilecek olan taleplerden de vazgeçmeyeceğiz. Bunlar kolay mı; değil. Ama 
zaten toplumsal mücadeleler, ezilenlerin yanında verilen mücadeleler hiçbir zaman kolay ol-
madı; Türkiye’de de, başka yerlerde de kolay olmayacak. Ama eminim, sizler de kolayı değil, zoru 
gerçekleştirmeye soyunan insanlar olduğumuz için, Elektrik Mühendisleri Odası gibi örgütler de 
bu zoru gerçekleştirmeye soyunan örgütler olduğu için ve dayanışma toplumunun gereklerini 
yerine getirdikleri için de bunu gerçekleştireceğiz. Dünyanın hiçbir yerinde, Türkiye’deki mühen-
dis örgütlenmesi kadar halkçı, toplumdan yana olan, ezilenlerin sorunlarını kendi sorunu kabul 
eden bir mühendis örgütlenmesi yoktur.”

Söyleşinin ardından Tolga Çandar’ın dinletisiyle kuruluş yıldönümü etkinlikleri tamamlandı.

Şubemiz Kadın Mühendisler 
Komisyonu’nun önerisi doğrultusunda, 28 
Şubat 2015 tarihinde kadın üyelerimize yö-
nelik film gösterimi ve söyleşi etkinliği ger-
çekleştirildi.

Etkinlikte ilk olarak Filmmor Kadın 
Kooperatifi‘nce hazırlanan film seçkisinin 
gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından Yaşar 
Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sevcan Sönmez ve Radyo, Televizyon Sinema Bölümü’nden Araş.Gör. Deniz 
Bilge ile toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadının çalışma yaşamında karşılaştığı durumlar, kadın 
istihdamındaki eşitsizlikler üzerine söyleşi gerçekleştirildi.

Yrd. Doç. Dr. Sevcan Sönmez konuşmasında şunlara yer verdi: Ataerkil düzende ailenin reisi 
erkektir. Aynı zamanda toplumsal kamusal alanda da erkeğin egemenliği söz konusudur. Cinsiyet 
eşitliği yok, eşitlik değil üstünlük ideolojisi işliyor. Erkek tüm yaşam alanının öznesi haline geli-
yor. Güç ve iktidarı her alanda elinde tutmak istiyor, iktidarı kaybettiği anda şiddete başvuruyor. 
Toplumsal cinsiyet tamamen kültürel, sosyal olarak inşa edilen cinsiyet rollerinin kadın ve er-
keklerin üzerine giydirilmesiyle oluşuyor. 

Kadın Üyelere Yönelik Film Gösterimi-Söyleşi              28 Şubat 2015
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Kadınlar erkekler toplumda belli özelliklere göre ayrılır. Kadınlar doğurur, fedakardır, sessizdir, 
duygusaldır. Erkekler ise daha çok zihinsel yaratıcılıkları, sorumluluk duygusu güçlü, vb. olarak 
tanımlanır. Aslında bunlar doğuştan gelen değil, toplumsal olarak verdiğimiz rollerle belirledi-
ğimiz özellikler. Bu ayrımı yaptığımız için kadın-erkek eşitliğini görmüyoruz.  Ataerkil toplumda 
erkeğin konumlandırılmasının sorgulanması, erkeklik tarafından bakıp erkeklerin çalışmalara 
dahil edilmesi bu meseleleri dönüştürmemiz için gerekli. Aslında mücadele ettiğimiz şey biraz 
da hegemonik erkeklik meselesi. Kadınların bakış açılarını değiştirmeleri çok önemli, erkeklerin 
de bu şekilde dönüştürülmesi belki yine kadınların öncülüğünde olabilecek birşey.

Deniz Bilge : Feminizm erkek düşmanlığı olarak algılanıyor. Aslında feminizm birçok konuda 
olduğu gibi iş yaşamına da farklı sorular getirdi. Feminizm, yaşadığımız toplumdaki toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğini sorgulayan düşünce akımıdır. 

Şu anda Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri eğitimli genç kadın işsizliği. Bunun nedeni; 
Türkiye’de özelleştirmeler ile bir çok sektörün kamudan çıkarılıp kar amaçlı alanlar haline dönüş-
mesi. Pek çok sosyal haklar (süt izni, doğum izni vb.) işverenle kadın çalışanlar arasında problem 
olmaya başladı.  Evde yaşlı, engelli bakımı vb her zaman kadının sorumluluğuna verildi. Kadın 
eve çekildi. Bu da pekçok eğitimli kadının işsiz olması anlamına geldi. Kadınların belli işkolla-
rında çalışmaya başlamasıyla eşitsizlik şekil değiştirdi. Karar verme ve yönetim katmanlarında 
kadınlar görünmez oluyor.  Akademik, bankacılık, öğretmenlik alanlarında pek çok kadın varken 
bu alanların yönetici konumunda kadınlar olmuyor.  Politikanın da kadın bedeni üzerinden dön-
düğünü görüyoruz. Kürtaj, üç çocuk tartışmaları bunların hepsi erkeklerin egemen olduğu siyasi 
toplumda kadınların bedeni üzerinden yapılan politikadır.

Bu konularda yapmamız gerekenler; toplumsal cinsiyet eşitsizliğini birincisi görmek; ikincisi 
göstermek; üçüncüsü farkında olmaktır.

Üyelerimiz, 28 Kasım 2015 tarihinde Kuşadası Pine Bay Otel’de EMO’nun 61. kuruluş yıl 
dönümü nedeniyle düzenlenen EMO Geleneksel Gecesi’nde bir araya geldi. EMO Geleneksel 
Gecesi’nde meslekte 60, 50, 40 ve 25’inci yılını dolduran EMO üyelerine plaketleri verildi. 

Yaklaşık 300 üyemizin yılın yorgunluğunu attığı buluşmaya, EMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Yeşil ve EMO Onur Kurulu Üyesi Asım Rasan da katılım sağladı. EMO Geleneksel Gecesi’nin 
açılışını yapan EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş; AKP İktidarı’nın rejim de-
ğiştirme hayali ile cihatçı çeteleri destekleyerek kardeş Ortadoğu 
halklarını yurtlarından ettiğine vurgu yaparak, “Halkların onar yü-
zer ölümüne yol açanları, milyonlarca insanı mülteci konumuna 
düşürenleri ve sonuç olarak Suruç ve Ankara katliamların da ol-
duğu gibi savaşı topraklarımıza getirenleri asla affetmeyeceğiz” 
diye konuştu. 

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil ise EMO etkinlik-
lerinin genel seçimler öncesi başlayan ve TMMOB, KESK, DİSK 
ve TTB’nin Ankara’da düzenlediği Emek, Demokrasi ve Barış 
Mitingi’ne yönelik olarak gerçekleştirilen bombalı saldırılarla bü-
yüyen çatışma ortamının gölgesinde yapılmak zorunda kalındığı-

EMO 61. Kuruluş Yıldönümü Yemeği              28 Kasım 2015
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na dikkat çekti. Konuşmasında silahlı eylemlerin ve operasyonların durulması için çağrı yapan 
Yeşil,  “demokratik, laik, özgür ve barış içinde bir toplumda yaşama temel çağrımızdır” dedi. 
Konuşmasında Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara 
Temsilcisi Erdem Gül’ün tutuklanmasına dikkat çeken Yeşil, AKP döneminde basın ve ifade öz-
gürlüğüne ilişkin sorunların büyüdüğüne vurgu yaptı. Etkinliğin gerçekleştirildiği  gün Diyarbakır 
Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin katledildiğine dikkat çeken Yeşil, saldırıyı kınadı. 

Açılış konuşmalarının ardından meslekte 60, 50, 40 ve 25’inci yılını dolduran EMO üyelerin-
den geceye katılanlara plaketleri verildi. 

Plaket törenin ardından EMO üyeleri uzun zamandır görmedikleri meslektaşlarıyla sohbet 
etme ve yılın stresini atma olanağı yakaladılar. Mesleğe aynı dönem başlamış üyelerimiz anılarını 
birlikte yad ederken, 2016 yılında düzenlenecek EMO Geleneksel Gecesi’nde buluşmak üzere 
vedalaştılar.


