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EMO 43. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı

Merhaba…

Eylül ile birlikte Odamızın ve ülkemizin gündemi eşzamanlı biçimde yo-
ğunlaştı. Bir yıl boyunca hazırlıkları süren kimi sempozyum ve kongrele-
rimizi hayata geçirirken, bir yandan da AKP eliyle dayatılan ve Odamız 
gündemine giren yeni yasa ve yönetmeliklere karşı duyarlılıklarımızı, 
meslektaşlarımızla örgütsel bir dayanışma içinde sürdürmeye özen gös-
teriyoruz.

EMO Danışma Kurulu, 8 Eylül’de ilk kez Ankara‘da toplandı. EMO olarak 
yaşadığımız dönemin sorunlarına ve örgütsel sorumluluklarımıza ait Da-
nışma Kurulu Toplantısı’ndaki görüşlerimi sizlerle bir kez daha paylaşma-
nın anlamlı olduğunu düşünüyorum.

Sevgili Mücadele Arkadaşlarım...*

Örgütlülüğümüzün bu ilk merkezi Danışma Kurulu Toplantısı. Olağanüstü 
Tüzük ve Yönetmelik Genel Kurulu’nun ardından bugüne kadar Danışma 
Kurulu toplantısı yapılmadı. Bu konuda zaman zaman eleştiriler de almış-
tık. O günkü koşullarda başta mali sorunlar olmak üzere bir dizi gerekçe-
mizi bugün çok fazla tartışmanın anlamlı olmadığını düşünüyorum.

Ancak bu dönemin kendi özgül sorunları ve öncelikleri değerlendirildiğin-
de Danışma Kurulu’nun ülkemizin içinde bulunduğu koşullar da dikkate 
alındığında örgütsel açıdan önemli bir döneme denk düştüğüne inanıyo-
ruz.

Birkaç ay sonra EMO 60 yaşına girecek. 60 yıllık örgütlülüğümüz,  Türkiye’nin toplumsal-siyasal yapısı ele alındığında 
azımsanmayacak değerde tarihsel bir süreci ve birikimi ifade etmektedir.

Buradan 60 yıllık onurlu yürüyüşümüzün kilometre taşlarını ören değerlerimizi, kaybettiğimiz tüm mücadele arkadaş-
larımızı isimlerini tek tek saymadan saygıyla anıyorum. EMO örgütlülüğünün bugünlere gelmesinde sevgili yol arka-
daşlarımız her dönem anılacaklar ve yolumuza ışık tutmaya devam edeceklerdir.

Öncelikle sizin görüş öneri ve eleştirilerinizi dinlemek üzere, açılış konuşmasını fazla uzatmadan, önemli bulduğum 
birkaç konuyu sizlerle paylaşmak isterim.

Birincisi bu ilk Danışma Kurulumuzun düzenlendiği günler, biraz önce de belirttiğim gibi Odamız, meslek alanımız ve 
ülkemizin içinde bulunduğu koşullar dikkate alındığında oldukça önemli bir döneme denk düşüyor.

Danışma Kurulumuzun bu tarihsel dönemin sorumluluklarına uygun olarak gündemini en verimli şekilde işleteceğine 
ve geleceğe dair ortak sorumluluklarımıza yeni bir güç ve heyecan katacağına inanıyorum. EMO’nun kürsüsü her ko-
nuda düşüncelerin özgürce ifade edilebildiği, bu ülkenin az sayıda kalan demokrasi zeminlerinden biridir.

Bu kürsüyü korumak, demokrasi, emek ve barış yanlısı bakışımızla farklılıklarımızı zenginlik olarak görmemizle ilgili-
dir. Yani sözün özü seslerimizi ortak bir paydada çoğaltmak, özgür ve demokratik bir Türkiye mücadelesinde hepimi-
zin ortak sorumluluğudur.

İkinci ve önemli bir konu da, bugün Türkiye’nin özellikle son bir yıl içerisinde yoğunlaşan yeni bir toplumsal mücadele 
süreci içerisine girdiği dönemde, EMO örgütlülüğünün ulaştığı boyutun, TMMOB örgütselliği içerisinde yeniden değer-
lendirilmesinin önemli bir ihtiyaç olduğu gerçeğidir.

Her dönemin kendi içinde öne çıkan başlıkları, meslek alanlarımız ile toplumsal yaşamın kesişme noktalarında gün-
deme gelen sorun alanları vardır. 43. Dönem’de EMO bünyesinde 21 ayrı mühendislik unvanı, 87 farklı iş alanı, 14 şube 
ve 112 temsilciliğimiz ile 47 bine yaklaşan üyemize hizmet veriyoruz.

Kendi içerisinde oluşan yeni uzmanlık alanları ile giderek genişleyen örgütsel yapımızın, meslek alanlarımızın ve 
üyelerimizin sorunlarına yaklaşımda ortak bir aklı harekete geçirmesi için, sadece seçilen yönetim kurulları ile sınırlı 
olmayan demokratik bir çalışma anlayışını sürdürmekle sorumluyuz.

Danışma Kurulumuzun örgütsel yapımızı değerlendirmek, sorun alanlarımızı derinliğine tartışmak adına bu yanıyla 
da önemli bir rolü olduğuna inanıyorum.

Ancak böylesine bütünlüklü bir çalışma ve bakış açısı ile gücümüzü çoğaltabilir, meslek alanımızın değersizleştirilme-
sine dönük olarak gündeme gelen, bir yandan aynı üniversiteler içerisinde “teknoloji fakülteleri” kurulmak suretiyle 
mühendislik eğitiminin kaos ortamına sürüklenmesine itiraz edebilir, bir yandan da teknik eğitim fakültelerinden 
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*Ankara’da 8 Eylül 2013 tarihinde yapılan 43. Dönem 1. Danışma Kurulu’nun açılış konuşmasıdır.
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mezun olan teknik öğretmenlerin usulen yapılan göstermelik sınavlarla mühendis unvanı almalarına karşı çıkabilir, 
meslektaşlarımızın giderek azalan ve yoksulluk sınırına doğru giden ücretler ile çalışmalarına karşı insanca yaşam 
standartları için çözümler üretebilir, yapı üretim süreçlerinde mühendisliğin rolü ve mesleki denetimin önemini kamu-
oyu ile paylaşabiliriz.

Bir üçüncü ve önemli bulduğum son nokta da yürüttüğümüz mesleki faaliyetler çerçevesinde Odamızın özellikle 
1970’lerden bu yana değişmeyen çizgisinin geliştirilmesine dair ortak bir çabanın örgütlenmesine dairdir.

Biliyorsunuz, biz 1970’lerden bu yana hep taraf olduk. Bu nedenle de, siyasal iktidarlar ve onların güdümündeki çıkar 
çevrelerince,  meslek odası olarak kendi işlerimizin dışına çıkmakla, tırnak içinde politika yapmakla suçlanmışızdır.

Biz bu çevrelerin niyet ve çıkarlarını, iktidarların ismi değişse de neye hizmet ettiklerini, bizlerin emek demokrasi ve 
barıştan yana duruşumuz karşısında nasıl bir meslek odası istediklerini de biliyoruz elbette.

EMO olarak inanıyoruz ki; geçmişten bugüne ve geleceğe üretim ve sanayileşmeyi çevreye ve doğaya karşı sorumlu-
luk bilinciyle kavramak, insanların enerjiye erişim, haberleşme, ulaşım, barınma ve beslenme olanaklarını ortak bir 
fayda, sosyal bir hak, toplumsal hukuk ile çözülmesini talep etmek ideolojik bir tercihtir.  Bilimi, teknolojiyi bu anlayış 
ile kavramaktır.

Bu nedenle gönül ferahlığıyla bir kez daha belirtmek isterim ki Odamız önümüzdeki dönemde de daha çok politika yapma-
ya, bilimi ve tekniği halkın hizmetine daha çok sunmak için kendi meslek alanlarımızdan çalışmaya devam edecektir.

Şimdi bu çalışmaları yürütürken; son 10 yılda AKP İktidarı ile geliştirilen TMMOB’yi ve meslek odamızı etkisizleştirmek, 
üye ile bağlarını kopararak mevcut örgütlülüğümüzü dağıtmak üzere sistematik bir saldırı ile karşı karşıyayız.

Devlet Denetleme Kurulu Raporu ile başlayan bu süreçte, 2012 Nisan genelgeleri ve Meslek Hizmetleri Genel Müdür-
lüğü oluşturarak odaların faaliyet alanları ve özlük bilgilerine el konmak istenmesi dışında, TMMOB Yasası’nda ya-
pılmak istenen değişiklikler ve son olarak 3194 sayılı İmar Yasası’na gece yarısı eklenen geçici maddeler ile örgütsel 
bütünlüğümüz yok edilmek, AKP düzenine uyumlu yeni bir yandaş kuruluş yaratılmak isteniyor.

Şimdi EMO ve TMMOB örgütselliği olarak bu oyunu bozmanın tek bir yolu vardır arkadaşlar. Taksim Gezi Parkı ile 
simgeleşen ve ülkenin her yanına yayılan direnişin ruhunu, söylemini, taleplerini anlamak, oluşan yeni bir toplumsal 
mücadele kültürünün ve dayanışmanın gereklerini kendi alanımızdan yerine getirmektir.

Bugün en can yakıcı, en önemli meselelerden biri de,  emperyalizmin savaş ve sömürü politikalarının sonucu olarak 
Ortadoğu’da yaşanan çatışma ve gerilimler ile halkların birbirine kırdırılmak ve kardeşlik ortamının yok edilmek isten-
diği sürece karşı sesimizi yükseltmek olmalıdır. 

Örgütümüz bir yandan AKP’nin işbirlikçi politikalarına karşı “Savaşa Hayır” diyen demokrasi güçleri ile dayanışma 
içerisinde olurken, diğer yandan da AKP eliyle ülke içinde yaratılan tahribatın bir parçası olan meslek alanlarımızın 
değersizleştirilmesine, özelleştirme adı altında yağma, talan süreçlerine ve mühendislerin üretim süreçlerindeki rolle-
rinin etkisizleştirilmesine karşı bilimden yana akılcı çözümler üretme becerisini göstermeye devam edecektir.

Artık yeni bir Türkiye’nin yaratılmasında dünden daha umutluysak, bu piyasacı, gerici, faşizan düzenin değişmesi için 
yol arkadaşlarımızı biraz daha çoğalttıysak, artık biz de kendimizi yenilemeli, ırkçılığa ve şovenizme karşı halkların 
kardeşliğini, Kürt sorununun adil ve demokratik çözümünü, gericiliğe karşı toplumsal alanlarımızın tümünde çağdaş 
bir yaşamı, sömürü düzeni ve piyasa anlayışına karşı kamu yararını ve adil bölüşümü daha güçlü, daha anlaşılır yeni 
cümleler kurarak ve omuz omuza vererek ifade etmeliyiz.

Şimdi, sokaklar “Bu daha başlangıç” diyerek, bizlere yeni bir işaret fişeği çaktı. Bizler de bu mücadele zemininden ha-
reketle şimdi toplumsal direnişin diliyle konuşmak ve ortaklaşmak üzere; bundan sonra da barış ve kardeşlik için her 
koşulda demokratik bir anayasaya vurgu yapacağız, özelleştirmeler ile yaşanan yoksulluklara, işsizliğe, sendikal hak 
gasplarına ve taşeronlaşmaya, işçi cinayetlerine, cinsiyet ayrımcılığına, kadın bedeninin ve emeğinin sömürülmesine,  
kentsel dönüşüm adı altında tarihsel ve kültürel yıkımlara, doğa ve çevre felaketlerine dönen rant ilişkilerine, eğitimin 
gericileştirilmesine, üniversitelerin ticarileştirilmesine, bilim karşıtı yasaklamalara, öğretim elemanlarının baskı altına 
alınmasına, özgür basının susturulmasına, keyfi yargılama ve tutukluluk süreçlerine,  sosyal yaşamın dinsel gericilik 
ile kuşatılmasına, Cumhuriyet değerleri ve kazanımlarının yok sayılmasına “Hayır” demeye devam edeceğiz.

Son olarak buradan bir kez daha sesleniyoruz.

Bu egemenlerin dünyası için tarif edilen “istikrar, kar ve tüketim” onların olsun arkadaşlar. Biz Gezi Parkı ile başlayan 
ve ülkenin her kesiminde gencecik insanların yaşamları pahasına AKP faşizmine karşı yarattıkları direnişin diliyle 
konuşmayı sürdüreceğiz. Eşit ve özgür bir ülkede yaşamak için barış ve adaleti savunmaya devam edecek; yüzümüzü 
topraklarımıza, derelerimize, madenlerimize, fabrikalarımıza, santrallarımıza, yani ortak yaşamın olduğu her yere 
çevirmeyi sürdüreceğiz.

Şimdi bize düşen şey, 60. kuruluş yılının arifesinde mühendislik mesleğinin gelişimi ve bilimin kamu yararına kullanıl-
masında öncülük yapan EMO’nun, önümüzdeki yıllarda da TMMOB ve bağlı odaları ile birlikte toplumsal muhalefetin 
odağında yer alarak, onurlu yürüyüşüne ve dik duruşuna devam etmesi olacaktır. Son söz Ömer Hayyam’ın dizesi 
olsun arkadaşlar.

Tam yatmasın aklın hiçbir şeye.
Neler çıkar karşına kim bilir yarın,
Bu karanlıktan başka bir karanlık,
Bu sabahtan başka bir sabah.

Bu duygu ve düşüncelerle Danışma Kurulumuza başarılar dileyerek, hepinizi sevgiyle dostlukla selamlıyorum. Yolu-
muz açık olsun arkadaşlar... 


