
Değerli Meslektaşlarım;
Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Şeffaflık Derneği ve İsveç 
Konsolosluğunun ortaklaşa düzenledikleri “Hukuk ve 
İktisat İlişkisi: Özgürlüğün Toplumsal Refah Boyutu” 
konferansı tamamlandı.

Konferanstan gazetelere yansıyan ve TMMOB ve Odamızı 
ilgilendirdiğini düşündüğüm hususlar üzerinde durmak 
gerektiğini düşünüyorum. Zira bu etkinlikte demokrasi, 
örgütlülük ve kurumsal yapıların ülkelerin demokratik 
yaşamına doğrudan etkisi tartışıldı. 

Kurumsal yapılar; Meslek Odaları, Barolar/Yargı Kurumları, 
Merkez Bankası, Borsa, Siyasi Partiler, Bakanlıklar, İşçi ve 
İşveren Sendikaları, Kızılay, Yeşilay, Futbol Federasyonu 
ve aklınıza gelebilecek diğer tüm kurumlar bir ülkenin de-
mokrasiye, hukuk devletine, zenginliğe, yaratıcılığa, her 
alanda yenileşmeci bir toplum düzlemine geçmesinin 
önkoşullarından biridir ve “zenginliğe giden yol ile hukukun 
üstünlüğü+demokrasi arasındaki bağın da temel zinciridirler. 
Kuruluşu Anayasa ile tanımlanmış olan Meslek odaları da; ül-
kemizin demokrasi ve hukuk devleti olabilmesi için siyasal 
iktidarın elinde silaha dönüşme potansiyeli taşıyan devlet 
aygıtı ile kamu yapısı arasında denge unsurudurlar.

Gelişmiş demokrasilerde yaşayanlar, tarihsel mücadele süre-
cinde bedel ödeyerek demokrasi kültürünü oluşturmuşlardır. 
Bu nedenle devlet aygıtını kullanan iktidarlar, ülkedeki de-
mokrasi kültürüne saygılı davranmak zorundadırlar. Gelişmiş 
ekonomi ve demokrasilerin temel yapısı “kurumsal yöne-
tim rejimleridir.” 

Bir ülkenin barış içinde üreten ve üretiminden hak ettiği ka-
dar pay alan toplum yapısıyla zenginliğe, yaratıcılığa, her al-
anda yenileşmeci bir toplum düzlemine geçmesinin önkoşulu 
hukuk ve adaletin herkes için eşit uygulanabilmesinden 
geçmektedir. Gelişmiş ekonomi ve demokrasilerin temel 
yapısı “kurumsal yönetim”e dayanır. Kurumsal yönetimlerin 
karşısındaki seçenek ise baskıcı, faşizan uygulamaları eksen 
alan “lider rejimidir.”

Lider rejimlerinde; özgün ve kendi gerçeği ışığında politika 
ve kararlar üretecek kurumların varlığına tahammül yok-
tur. Hiç kimseye ve hiçbir alana, kendisinin kontrolü dışında 
özgürlük alanları açmamak için diretir. Bu durumda kurum-
sal yapıların fazla bir anlamı kalmaz, yaratıcılıkları, ülkeye, 
devlete katkıları, kendilerinden en çok beklenen yenilikçi 
yaklaşımları da ortadan kalkar. Artık efendi/kul ilişkisi söz 
konusudur. 

Değerli Meslektaşlarım,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve birlik çatısı 
altındaki 24 meslek odasından biri olan Elektrik Mühendisleri 
Odasının 1954 yılında, Anayasanın 135. Maddesinde 
tanımlanan “kamu kurumu niteliğinde” bir meslek odası 
olarak kuruluşunun 60. Yıl dönümünü kutluyoruz.

Ülkemizin en önemli kurumsal meslek örgütü konumunda 
olan TMMOB ve bağlı Odaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından kendi içinde tutarsız çelişki ve belirsizliklerle dolu; 
sipariş üzerine hazırlandığı izlenimini veren 14 adet kanun-
da değişiklik öngören “Torba” yasa ile kimliksiz, kişiliksiz ve 
değerlerinden kopartılmak isteniyor. 

Bu torba yasa içinde TMMOB’nin de yer alması ise meralar-
dan kentsel talana, sermayenin çıkarına yatırımları için 
köylünün topraklarına kamulaştırma ile el konulabilmesine, 
kültür ve tabiat varlıklarının talanına, çevrenin katledilmesin-
den fikir ve sanat eserleri hakkında düzenlemelere, kıyı 
kanunu değişikliği ile kıyıların talanının önü açılmaktadır. 
İşte TMMOB’nin bu torba yasa ile tamamen işlevsiz hale 
getirilmesi bu nedenledir. Zira TMMOB ve bağlı odaları ülke 
insanı ve kentlerin talanına, çevrenin korunmasına kadar 
neoliberalizme ciddi bir direnç olarak iktidarı ve destekçisi 
sermaye kesimlerini rahatsız etmektedir.

“Yeni Türkiye” Tiranlığı’nın duvarları Torba Yasalarla her 
geçen gün yükseliyor. Duvarların gölgesi ışığımızı her geçen 
gün biraz daha azaltırken, ortaçağ gericiliğinin şiddet ve 
öfke krizleri tepeden tırnağa üzerimize yağıyor. Bizler bu 
karanlığa boyun eğmeyeceğimizi, kamunun çıkarlarını koru-
maya, bilim sanat ve kültüre dair iyi, güzel ne varsa ondan 
yana durmaya, yaşam alanlarımızı aydınlık tutmaya kararlı 
olduğumuzu 18 Aralıkta Güven Parkta bütün dünyanın gözü 
önünde gazlı-tomalı teröre rağmen söyledik. 

Değerli Meslektaşlarım,
Dünya Ekonomik Forumu’nun Cinsiyet Uçurumu 2014 rapo-
runda kadın-erkek eşitsizliğindeki içler acısı durumumuz 
bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. 2014’te 142 ülke 
arasında 125. Sıradayız, Ekonomiye katılım fırsat eşitliğinde 
132. sıradayız. İşgücüne katılımda ise 128. sıraya inmişiz. 
Neredeyse nüfusunun yarısını çalıştırmayan bir ülkeyiz. 
Özellikle son yıllarda meslek alanımızda kadın istihdamında 
ve kadın yönetici sayısında çok büyük gerilemeler yaşıyoruz. 
Ama kadın üyelerimizin de bu gidişatı tersine çevirmek 
için emek ve meslek örgütleri içerisinde çok daha etkin rol 
almaları gerektiğini de belirtmek gerekiyor.

Şube bültenimizin bu sayısında; Terme Kömürlü Termik San-
tral Projesi, Birlik Başkanımız Mehmet SOĞANCI’nın ziyareti, 
TMMOB Mühendislik ve Mimarlık Haftası Etkinlikleri, MÜGEP 
Eğitimlerimiz, Kültürel, Sanatsal ve Sosyal Etkinliklerimiz 
ve EMO-Genç Etkinliklerimiz öne çıkan konular. Bu bültenle 
birlikte, 15. Dönem Şube Yönetimi olarak sizlerin de katılımı 
ve desteği ile dopdolu bir yılı geride bırakıyoruz.

Bizler, birbirinin hakkına saygı duyarak su içen karıncalar 
gibi kızlı-erkekli omuz omuza, tuttuğumuz rotalardan ve 
bugünkü tercihlerimizden gelecek kuşaklara karşı sorumlu 
olduğumuzu, sadece kendimiz için yaşamadığımızı, bugün 
açtığımız patikanın yarın arkadan gelen gençlerimize yol 
olacağını biliyoruz. Kazanılan hiçbir alan kaybedilmeme-
li ve sonuna kadar savunulmalı. Tüm ülkeyi kapsayacak 
şekilde, toplumun üstüne çöken karanlığı dağıtmanın başka 
yolu da yok. Tüm ülkeyi kapsayacak şekilde, toplumun üstüne 
çöken karanlığı dağıtmanın başka yolu da yok. O nedenle 
Thomas Jefferson’un “Özgürlüğün bedeli halkın sürekli 
tetikte olmasıdır.” dediği gibi TMMOB tetikte olacak ve 
“kral çıplak!.” demeye devam edecektir..

Değerli Meslektaşlarım,
Barış ve aydınlık içinde, demokratik ve özgürlükçü bir Tür-
kiye özlemi ve hedefiyle yeni yılınızı kutlar, 2015 yılının size 
ve sevdiklerinize sağlık ve esenlik getirmesini dilerim.

TETİKTE MİYİZ?

Mehmet ÖZDAĞ 
EMO Samsun Şubesi

Yönetim Kurulu Başkanı

Ülkemiz, Mesleğimiz ve 
Geleceğimiz için...
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