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EMO İzmir Şubesi 53. Yaşında…
MESLEKİ DEMOKRATİK MÜCADELEYİ
SÜRDÜRÜYORUZ
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi’nin 53. kuruluş yıldönümünde Gazeteci, Yazar Barış İnce’nin konuk
olduğu “Türkiye’deki Son Gelişmeler ve Muhalefet” başlıklı söyleşi ve Agora Minör’ün katılımıyla 8 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi canlı konser düzenlendi. EMO’nun ve TMMOB’un yürüttüğü mesleki demokratik mücadelenin öneminin
vurgulandığı etkinlikte, toplumsal muhalefetin önümüzdeki dönemde üstlenmesi gereken roller irdelendi.
EMO İzmir Şubesi’nin Youtube kanalımızdan canlı yayınlanan etkinliğin
açılışına EMO İzmir Şubesi Yönetim
Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu,
Başkan Yardımcısı Avni Gündüz,
Yazman Hacer Şekerci Öztura, Sayman
Feryal Gezer ve Yönetim Kurulu Üyesi
Gülefer Mete ve Muhammet Demir
katılım sağladı. Konuşmasına EMO
ve Şube tarihine ilişkin bilgi vererek
başlayan Uğurlu, EMO İzmir Şubesi’nin
1968’den günümüze 53 yıldır mesleki
demokratik mücadele içinde ön saflarda yer alarak, kalkınma mücadelesine katkı koyduğunu ifade ederek,
Şube kuruluşunda rol oynayan 68
kuşağının “gençlerine” şükranlarını
sundu. TMMOB bünyesindeki toplumcu mühendislerin etkin olduğu
ilk yönetiminin EMO İzmir Şubesi’nde
kurulduğuna dikkat çekerek, son yıllarda TMMOB ve bağlı Odalar üzerindeki siyasi baskıların artığına değindi.
Anayasal örgütlenmeleri ve toplumsal
muhalefeti tasfiye etmeye yönelik bu
girişimlere karşı mühendislerin sessiz
kalamayacağının altını çizerek, “ülkemize, anayasal, demokratik kazanımlarımıza, emeğimize, mesleğimize,
meslek alanlarımıza sahip çıkmaya
her şart altında devam edeceğiz” diye
konuştu. Ülkemizde mühendislik di-
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siplinlerine önem vermemesi nedeniyle doğa olaylarının felakete dönüştüğünü ifade eden Uğurlu, şöyle
devam etti:
“Son 20 yıla damgasını vuran inşaat sektöründeki büyümenin, bizleri
güvenli sağlıklı yapılara ulaştırması
gibi, bir grup müteahhit dışından kimsenin pay alamadığı, içine doğru çöken bu ekonomik model altında toplum eziliyor. Esasen meslek örgütleri
kamu idaresinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak son 20 yıldır neredeyse tüm
merkezi ve yerel iktidarlar çoğunlukla
Anayasal kuruluşlar gibi TMMOB ve
Odamızın görüş ve önerileri dikkate
almadan icraatlarını sürdürmektedir.
Hatta zaman zaman uyarılar nedeniyle ölçüsüz tepkilere de maruz kalmaktayız. Sonuç olarak az hasarla at-

latabileceğimiz depremler ülkemizde
yıkıcı oluyor. Önlenebilir yangınlarda
can kayıpları yaşanıyor, çevre felaketleri birbirini izliyor. Beton ve çimento
üretiminde rekor üstüne rekor kıran
bir ülke yaratılırken, atık sularını bile
arıtamayan büyükşehirler oluşturuldu.
Nüfusun en kalabalık olduğu bölgeden, Marmara Denizi’nden başlayan
müsilaj sorunu, Ege Denizi’ne doğru
ilerliyor. TMMOB ve meslek örgütlerinin uyarılarının ve bilimin yok sayılmasının, kar odaklı günü birlik siyasi
ve ticari çözümlerin acı sonuçlarını
hep birlikte yaşıyoruz.”
“Buruk Kutlama”
TMMOB’un faaliyetlerini üyenin ve
toplumun ortak çıkarlarını korumak
olarak özetlenebilecek bir genel ilke
etrafında sürdürdüğüne vurgu yapan
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Uğurlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Kısa dönemli kâr, kısa dönemli bütçe açığını kapatacak yeni vergi
odaklı telekomünikasyon ve enerji
politikaları; ülkemizin geleceği de
ipotek altına almaktadır. Bu ekonomik model, ülkemizdeki mühendisleri, ‘gelişmiş’ tabir dilen ülkelerdeki,
bir kısmı beyin göçüyle ülkemizden
giden meslektaşlarımızın geliştirdiği
ekipmanların kullanıcısı ve montajcısı
haline dönüştürmektedir. Katma değer
üretecek, bilim yapacak, teknoloji üretecek yetişmiş iş gücü, pırıl pırıl genç
mühendislerimiz ise işsizlik sorunuyla
boğuşmaktadır. Üzülerek ifade etmek
isterim ki, salgın koşullarında temel
sosyal desteklerden de yoksun kalarak, gelirini, işini kaybeden çok sayıda
meslektaşımız var. Böylesine bir dönemde kuruluş yıldönümünü buruk
kutluyoruz.”
Salgın döneminde sosyal devlet
anlayışından uzaklaşılmasında sonuçlarının ağır olduğunu ifade eden
Uğurlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Binlerce emekçinin işlerini, aşlarını kaybettiği, güvencesiz ortamlarda ölmek pahasına çalışmak zorunda
kaldığı, yoksulluğun çığ gibi büyüdüğü, halk iradesinin yok sayıldığı, antidemokratik, hukuksuz uygulamalarla
sosyal ve kültürel ortamların yok edildiği böylesine bir ortamda, mesleki
alanımızda bu durumdan fazlasıyla
etkilenmiştir. Derinleşen ekonomik
kriz mesleki alanımızda da şiddetini
göstermiş; meslek alanımızda işsizlik
can yakıcı bir sorun haline gelmiştir.
Günümüz şartlarında meslektaşlarımız iş bulmakta zorlanırken, birçok
meslektaşımız iş yerlerini kapatmak
zorunda kalmış, bir kısmı da sınırlı istihdam ve düşük ücretlerle piyasanın
acımasız koşullarına terk edilmiştir.
Meslektaşlarımız güvencesiz çalışma koşullarına mecbur bırakılmış,
istihdam alanları giderek daraltıl-

mıştır. ‘Ucuzlaştırılmış’ emek yoğun,
rant temelli, betonlaşmaya dayalı bu
ekonomik modelden, bilgi yoğun bir
ekonomik modele geçilmesi için hep
birlikte mücadele edeceğiz. Mühendis
emeğinin değerinin küçültüldüğü bir
ekonomi; aynı zamanda küresel emperyalist zincire tam bağımlı bir yapı
oluşmasına neden olmaktadır.”
EMO İzmir Şubesi’nin gücünü üyelerin çalışmalarına verdiği katkıdan
aldığına vurgu yaparak, “53 yıl önce
üyesinden aldığı güç ve toplumsal sorumluluk bilinci ile meslek alanını ilgilendiren konularda bilgi üretmeyi ve
üretilen bilgiyi üyeleri ve kamuoyu ile
paylaşan Şubemiz, toplumsal bir bakış
açısıyla bilim insanlarıyla düzenlediği
etkinlikler, hazırladığı raporlar, basın
açıklamaları, çıkardığı yayınlar, verdiği
eğitimler, açtığı davalar ile mücadele
gücüne güç katmıştır” diye konuştu.
Odaların mesleğin kamu yararına
yürütülmesinden sorumlu olduğuna
ve Odaların güç kaybetmesinin mesleki norm ve kurulların silikleşmesine neden olacağına vurgu yaparak,
“Sevinerek vurgulamak isterim ki,
elektrik, elektronik ve biyomedikal
mühendisleri; 53 yıldır mesleğe ve
örgütümüzün demokratik işleyişine
sahip çıkarak; ülkemizin kalkınmasına
katkı sağlamaya devam etmektedir”
ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.
Uğurlu’nun ardından sırasıyla
söz alan EMO İzmir Şubesi Yönetim
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Kurulu Başkan Yardımcısı Avni Gündüz,
Yazman Hacer Şekerci Öztura, Sayman
Feryal Gezer ve Yönetim Kurulu Üyesi
Gülefer Mete ve Muhammet Demir söz
alarak duygularını ifade ederek, dayanışma mesajları verdiler.
“AKP’nin Gelişimi”
Yönetim Kurulu üyelerinin mesajlarının ardından “Türkiye’deki Son
Gelişmeler ve Muhalefet” başlıklı söyleşi için Gazeteci, Yazar Barış
İnce söz aldı. Konuşmasına EMO’nun
ve TMMOB’un toplumsal muhalefete
katkılarına değinerek başlayan İnce,
1980 sonrasında gelişen özelleştirmeci, piyasacı politikalarla birlikte siyasal
İslam’ında yükselişe geçtiğini anlattı.
“Adil” düzen söylemleriyle propaganda
yapan siyasi hareketin AKP’yle “özelleştirmeci bir ılımlı İslam modeline
dönüştüğünü” ifade eden İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Özellikle 2001 krizi sonrasında
Türkiye'deki sermayenin bir ihtiyacı
olarak da açığa çıktı. Yani Türkiye'de
bir tek parti iktidarı olursa, bu tek parti
iktidarı, o güne kadar gelen özelleştirme politikalarını, küreselleşmeci
politikalarını çok daha rahat uygulayabilecekti. Bunu yapabilecek en
önemli unsurun da, halktan da destek
alabilecek bir muhafazakâr iktidar
olacağı açıktı. Böyle bir durumda, biraz
da yurtdışındaki yerleşiklerin, sermaye
çevrelerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve medyanın desteğiyle, büyük bir
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ivmeyle birlikte bir tek parti iktidarı
yaşandı. Fakat bu tek parti iktidara
gelirken, göçen bazı gruplar da oldu.
Bunların en önemlisi tabii ki merkez
sağ idi. Hepiniz hatırlayacaktır; merkez sağ Meclis dışında kaldığında,
oradaki kimi gruplar, kimi çevreler
AKP’nin içerisine girmeye başladılar.”
“Farklı
Güç
Odaklarına
Yaslanabiliyorlar”
AKP’nin ilk günden bu yana ittifak
modeliyle iktidarını sürdürdüğüne
vurgu yapan İnce, “Aslında AKP hiçbir
zaman tek başına Erdoğan ve ekibiyle işi götüremedi; her zaman çeşitli
ittifaklara, çeşitli güç odaklarına yaslanmak durumunda kaldı. En güçlü
olduğu dönemde bile bu ittifaklarla
yürüdü. Kimi zaman tarikatlar arası
bir ittifaktır bu, kimi zaman bürokrasi içerisinde bir ittifaktır, kimi zaman
yurtdışındaki kimi sermaye çevreleriyle kurulan ittifaklardır. O yüzden,
pragmatist bir şekilde Erdoğan iktidarını sürdürmeye çalıştı. 2010 referandumundaki kimlerle ittifak yaptığını
hatırlarsınız. Daha sonraki dönemde,
özellikle bu Gezi sonrasında oluşan
çelişkilerle birlikte, 17-25 dönemi
sonrasında kimlerle ittifak yaptığını
hatırlarsınız. En son referandumda
MHP’yle birlikte daha farklı bir rotanın içerisine girdiğini görebiliyoruz.
Aslında bu ittifak politikası AKP’nin
güçsüzlüğünün de bir göstergesi.
Toplum içerisinde nüfuz edebilmek
için çeşitli hamleler yapmak zorunda
kaldı.”
Ekonominin yönetilemez hale
gelmesiyle birlikte AKP’nin toplumsal
desteğinin yanı sıra parti içi sorunlarında artığını ifade ederek, “Ekonomi
küçüldükçe, artık paylaşılacak rant da
bir yerde azalıp belli odaklara toplanmaya başladıkça, burada da bir homurdanma başladı, parti içerisindeki
çelişkiler arttı. Aynı zamanda o sadaka kültürüyle geliştirmeye çalıştığı

6 emo izmir şubesi haziran 2021

sistem de çökünce, ciddi bir homurdanma başladı. Şimdi, bu çelişkiler çeşitli yerlerde patlıyor; yani Süleyman
Soylu-Berat Albayrak kavgasıyla,
Sedat Peker’in çıkışlarıyla, farklı farklı
ittifakların içerisindeki ortakların patlamasıyla açığa çıkıyor” diye konuştu.
“Seçime Kadar”
Konuşmasını iktidarın güç kaybetmesine rağmen toplumsal muhalefetin henüz güçlenemediğini ifade
ederek sürdüren İnce, “Bizler, gazeteciler, muhalefet güçleri, bu konuların
araştırılması için hükümete bir baskı
unsuru oluşturmak zorundayız; fakat
baskı unsuru oluşturabilmek için de
belli bir halk desteğine, belli bir kamuoyu desteğine ihtiyacımız var tabii.
Örgütlerin, kitle örgütlerinin, odaların,
sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların belki bu konuda biraz daha aktif
olmasına ihtiyaç var” dedi. “Seçimde
bu iş hallolur” yaklaşımının sorunlu
olduğunu ifade ederek, konuşmasını
şöyle sürdürdü:
“Seçime iktidar yaralarını sararak
mı gidecek; yoksa, kamuoyu baskısıyla
iyice sıkışmış bir vaziyette mi gidecek,
bu da önemli. Eğer çok rahat bir biçimde giderse, AKP iktidarının seçim
döneminde aslında çok da hukuka uygun olmayan şeyler yapığını da biliyoruz. Bunu en son İstanbul seçimlerinin
iptalinde gördük. Kamuoyunun baskı
unsuru olarak açığa çıkmasının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.”
Hükümetin salgının döneminde
önlemler bahanesiyle yaptığı ideolojik
tercihlere muhalefetin yeterince tepki
göstermediğini ifade eden İnce, ‘Yüzde
51’i destekler mi?’ kaygısıyla laiklikle
ilgili sorunların göz ardı edildiğine
vurgu yaptı. Sorunun ikinci tura kalacak bir seçim yarışında “şuradan da oy
alayım” yaklaşımından kaynaklandığına dikkat çeken İnce, basın dünyasının
durumunu ise şöyle özetledi:
“Yüzde 90’a yakın medya sektörü

bugün AKP’nin elinde. Basına büyük
bir baskı var. Alternatif basın dediğimiz ya da muhalif medya dediğimiz
kesimler dışında -ki, bu ekonomik baskılarla birlikte onların da kapasiteleri
çok üst düzey çalışamıyor- çok düşük
bir durumda.”
“Genç Kuşağın Dili”
CHP’nin düzenlediği “128 milyar
dolar nerede?” kampanyasını gençlerin de ilgisini çektiğine dikkat çekerek
konuşmasını sürdüren İnce, konuşması şöyle sürdürdü:
“Burada yeni seçmen profili var;
bunun siz de farkındasınız. Z kuşağı
denilen kuşağı şöyle bir düşünelim.
Yeni genç nesil bunlar. Neden Z kuşağı deniliyor. Kendi içine bazı özellikler barındırıyorlar. Barındırdıkları en
önemli özellik, teknolojiyle yaşamış,
akıllı telefonlarla büyümüş olmaları.
Öyle olduğu için, konsantrasyonları farklı, odaklanma düzeyleri farklı,
okuduklarını anlama süreleri farklı, belli konularda iletişim biçimleri
farklı. Böyle bir kuşağa seslenmek
önemli bir şey, fakat seslenirken de
nasıl sesleneceğiniz önemli. Mesela
Sedat Peker, maalesef ki bizden daha
başarılı oldu. Onların anlayabileceği
dille, videolarla anlatmak; yazılarla
anlatmaktan çok daha etkili oluyor.
Samimiyetle, gençlerin hayatında neleri değiştirebileceğimizi anlatmak
çok önemli. Mühendis odalarının uzun
yıllardır süren çok önemli çabaları
var. Bunları gençlere anlatmak lazım.
Mühendis odaları olmasa ne olur? bununla ilgili bazı çalışmalarınız olduğunu görmüştüm. Bu gerçekten önemli. Örneğin, İzmir'de, Kordon’da gençler
çok ciddi vakit geçiriyor biliyorsunuz,
o çim alanlarda vakit geçiriyor; fakat
hemen yanlarında viyadük kalıntıları
var. Burhan Özfatura dönemiydi; oraya
bir çevreyolu yapmaya çalıştılar. Bunu
durduran mühendisler odasının çabalarıydı.
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Aydınlar, yazarlar, odalar, sendikalar güçlerini birleştirerek, çok daha
etkili olabilirler. Gazetecilerin de çok
önemli görevleri var. Özellikle bu tarz
ifşaatlar açığa çıktıktan sonra bunun
üzerine gidebilecek cesur gazetecilere, yazarlara her zaman ihtiyacımız
oluyor. Bunlar da kamuoyunu belirlemekte çok önemli yer tutuyor. Halk
TV, Tele1, Birgün, Evrensel olmasa, biz
hiçbir şey öğrenemeyeceğiz. Youtube,
Twitter çok önemli ama kurumsal
güç daha da önemlidir. Gazeteci,
Youtube’da ortaya çıkan bir olayı detaylı bir şekilde, arkasın kurumsal bir
güçle, gazetenin avukatlarıyla, okurlarıyla birlikte sürdürebilir. Bireyler
cesaretini kaybedebilir ama gazete ve
kuruluş ilkeleri kalıyor. O yüzden, bu
kurumlara destek olmak gibi bir görevimiz de var.”

Konuşmasını TMMOB ve EMO’nun
yürüttüğü çalışmaların önemine vurgu yaparak tamamlayan İnce, söyleşinin ikinci bölümünde katılımcılarının
sorularının yanıtladı. Etkinlik aralarından üyemizi Murat Küçükarslan’ın
da yer aldığı ve Serap Çiğdem Şahin,
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İlker Şahin, Doğukan Yurt, Ratip Ozan
Akdeniz’den oluşan Agora Minör’ün
sahne almasıyla tamamlandı Ege’nin
iki yakasından ezgileri seslendiren
Agora Minör, kuruluş yıl dönümü etkinliğini rembetikoları ile renklendirdi.
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