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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.

Özgür Tamer
EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

başyazı

Soğuk kış aylarını geride bıraktık. Başta doğalgaz olmak üzere enerji kaynaklarında arz sorunlarıyla 

boğuştuğumuz ayları atlatırken, barajlardaki doluluk seviyelerinin yükselmesiyle en azından elektrik 

enerjisinin temininde sorun yaşanmamasını umduğumuz bahar aylarına geçiş yaptık. Geçtiğimiz ay 

gerçekleştirdiğimiz “Kamusallık Söyleşileri” kapsamındaki etkinliklerle, enerji yoksulluğu ve arz krizini 

masaya yatırmaya çalıştık. Sorunların temelini oluşturan piyasalaştırma ve özelleştirme uygulamalarının 

yarattığı tahribatı geri çevirmenin yollarını tartışmayı önümüzdeki aylarda da sürdüreceğiz. Enerji 

güvenilirliğini ve bağımsızlığını tam anlamıyla sağlayamamış diğer ülkeler gibi artan maliyetler 

ekonomimizi olumsuz etkiliyor. Birincil enerji kaynaklarında sürekli artırılan dışa bağımlığının ve 

sanayinin katma değeri düşük, enerji yoğunluğu yüksek alanlar üzerine kurulmasının acı sonuçlarını 

yaşıyoruz. Enerji canavarı olarak kabul edilen alanlardaki üretimi ülkemize kaydırarak, düşük enerji 

kullanan ileri teknolojili ürünlerin üretimine yönelen “gelişmiş” ülkeler, bu dönemi rahat atlatıyor. 

Tüm ürünler ve hizmetler için temel girdi olan enerji maliyetlerindeki yükselmenin yeni bir yoksullaşma 

dalgası yaratacağına yönelik yıllardır yaptığımız uyarılar ne yazık ki, yaşama geçmeyi başladı. Ekonomik 

büyümeden zaten pay alamayan çalışan kesimlerin içine düşürüldüğü yoksulluk, sosyal yardıma muhtaç 

vatandaş sayısını artırmaya devam ediyor. Yüksek enflasyonla boğuşan ekonomimiz, enerji maliyetleri 

gerilemeden gerçek anlamda büyüyemeyecektir. IMF ve Dünya Bankası direktifleriyle enerji alanına 

yönelik piyasalaştırma çalışmalarının gündeme getirildiği yıllardan bu yana uyarılarını sürdüren 

Odamız, kuşkusuz sorunlara kalıcı çözümler oluşturma noktasında önemli bir rolle sahip olacaktır. 

Önümüzdeki yıllarda Odamızın birikiminin, bu tahribatı tersine çevirmek için kullanılmasını umuyoruz. 

Şube genel kurullarının tamamlanmasının ardından Odamızın 48. Olağan Genel Kurulu’nu, 9-10 

Nisan 2022 tarihlerinde Ankara’da düzenleyeceğiz. Genel Kurul’da her iki yılda bir gerçekleştirildiği gibi 

çalışmaları gözden geçireceğiz. Bildiğiniz gibi, Odamızın en üst düzey karar organı olan Genel Kurul, 

tüm üyelerimizin oy verebildiği Şube Genel Kurullarında seçilen delegelerin katılımıyla düzenleniyor. 

Örgütümüzü temsilen toplam üye sayımızın yüzde 2’sini oluşturan sayıda şube delegemizin katılımıyla, 

mesleki demokratik mücadele kapsamında önümüzdeki dönem gerçekleştirilecek çalışmaları birlikte 

karar altına alacağız.  

Başta üst birliğimiz TMMOB olmak üzere meslek örgütleri, Anayasa gereği kamu idaresinin bir 

parçası konumundadır ve özerk olarak yapılandırılmışlardır. Bu özerklik hem mesleğin geliştirilmesi 

hem de meslek alanına ilişkin yerel ve merkezi idarelerin faaliyetlerinin yargı yoluyla denetlenmesi için 

anahtar konumdadır. 1954’ten bu yana süren bu model; ülkemizin kısıtlı demokratik işleyişinin temel 

taşlarından birini oluşturmaktadır. 

Mesleği bilimin ışığında yürütülmesine olanak sağlayacak koşulların oluşması için mücadele 

eden örgütümüz, önerileri ve uyarıları, dönem dönem rant temelli günü birlik politikaları benimseyen 

yerel ve merkezi iktidarlarda rahatsızlık uyandırmaktadır. TMMOB’u etkisizleştirmeye yönelik olarak 

“vesayet” rejimine geçilmesi için seçim sistemine müdahaleler içeren yasa değişiklikleri sık sık gündeme 

getirilmektedir. Benzer şekilde kamu kurumlarının gücü kullanılarak seçim süreçlerine müdahale 

ederek, mühendisin “öz” yönetimi yıpratılmaya çalışılmaktadır. Farklı iktidar gruplarının hem yerel 

hem de ulusal ölçekte gerçekleştirdikleri bu müdahalelerin hepsi, örgütlerimizi siyasi partilerin arka 

bahçesine dönüştürmeyi hedeflemektedir. Bu Genel Kurul’da da meslektaş ve toplum yararını aynı anda 

korumayı ilke edinen, dayanışma ve ortak mücadele kültürümüzü büyütecek kadrolarla yeni dönemi 

şekillendireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Örgütümüzün etrafında kenetlenerek, emek ve 

bilimle kurulacak yeni bir toplumsal düzen için mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğimize olan inancımızı 

vurgulayarak, Genel Kurul’umuza başarılar diliyoruz. 

Yağma Yok, Bu Ülkenin Mühendisleri Var!

Yeni Dönemde Mesleği ve Örgütümüzü 
Güçlendiriyoruz!


