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ve yazı izin almak koşulu ile 
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EMO İzmir Şubesi 
üyelerine ücretsiz yollanır.

Şebnem Seçkin Uğurlu
EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

başyazı

Bu yıl Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’ı, 5 Mayıs Hıdırellez’i, COVID-19 salgını ve büyüyen 

ekonomik krizin etkisi altında karşıladık. Baharın gelişi bereketli bir dönemin habercisiyken, bu yıl ülke 

genelinde yoksullaşmanın büyüdüğü bir döneme girdik. 

Yatırımların azalmasıyla, mühendislik hizmetleri krizden en çok etkilenen alanlardan biri oldu. 

Meslektaşlarımız arasında yüksek seyreden işsizlik oranı daha da arttı. Çok sayıda meslektaşımız işini 

kaybetti, daha fazla sayıda meslektaşımız ise ücretsiz izne çıkarıldı. Kendi adına çalışanların yanı sıra 

ücretli çalışan meslektaşlarımız da gelir kaybına uğradı. İşsizlik sorununu hafifletmek için özellikle deneyimli 

meslektaşlarımızın dayanışmasına ihtiyaç duyuyoruz. Mümkün olduğunca çok üyemizin istihdam edilebilmesi 

için bulundukları işyerlerinde, kurumlarda proje geliştirilmesi ve kadro açılması için seferber olmalarını 

bekliyoruz. Zor şartlar altında faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışırken, üyelerimizin şube ve Oda çalışmalarına 

sağladığı katkının her geçen gün büyüdüğüne şahit olmaktan mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek isteriz.  

Salgının başlamasıyla birlikte, Şube ve temsilciliklerimizde yüz-yüze çalışma saatlerini azaltarak 

korunmaya katkı sağlamaya çalışırken, bir yandan da uzaktan çalışma araçlarını kullanarak, faaliyetleri 

sürdürmeye gayret ettik. Komisyonlarımız ilk toplantılarını çevirim içi gerçekleştirdi. Danışma Kurulumuz 

toplanarak, 33. dönem çalışma programının oluşmasına katkı sağladı. Benzer şekilde komisyonlarımız da 

çalışma programlarını oluşturarak, faaliyetlerini yürütecek. Meslek içi eğitimlerimizi de uzaktan eğitim 

araçlarını kullanarak sürdürüyoruz. Çevrimiçi olarak gerçekleştirdiğimiz seminerler, her zamankinden daha 

fazla sayıda üyemize ulaşmanın aracı haline geldi. Katkılarınızla etkinlikleri; hem sayı hem de nitelik olarak 

artırmaya gayret ediyoruz. Birlikte öğrenip, paylaşarak, ülke kalkınmasına hizmet etmeyi sürdüreceğiz. 

Ne yazık ki, salgının ve ekonomik krizin etkileriyle boğuşurken, bir yandan da siyasi iktidarın meslek 

örgütlerini etkisizleştirmeye dönük yeni bir girişimi ile karşı karşıya kaldık. Yağmaya dönüştüğü bugün 

daha net anlaşılan özelleştirmelere ve doğal-kentsel alanların tahrip edilmesine karşı verdiğimiz mücadele 

nedeniyle TMMOB’yi daha önce de hedef alan iktidar, bu kez de ifade özgürlüğü ve laikliği savundukları 

için meslek örgütlerini yıpratmaya çalışıyor. İktidarın en üst düzey sözcüsü, yasal değişiklikle, demokratik 

işleyişimizi yok etmeye niyetlendiklerini ifade etti. Şubelerden başlayarak, TMMOB’ye kadar uzanan bir 

“öz” yönetim zinciri aracılıyla faaliyetlerini, üye ve toplum yararına sürdüren örgütümüz, siyasi iktidarın bir 

uzantısı haline getirilmek isteniyor. Üyemizin itibar etmediği kesimlerin, yukardan aşağı operasyonla meslek 

örgütlerini teslim almaları mümkün değildir. Bugüne kadar; gelir düşürme ve baskı yoluyla sindiremediğiniz 

örgütlerimizi, seçim yöntemlerini değiştirecek bu “yasal” düzenleme yoluyla da işlevsizleştirmeniz mümkün 

değildir. Üyemizden aldığımız güçle, demokrasiyi, özgürlükleri ve çoğulculuğu her koşulda savunmaya devam 

ederiz. 

TMMOB’nin tüm birimleri, katılımcı bir işleyiş ve kontrol mekanizmasıyla üyenin öz yönetimiyle idare 

edilmektedir. Her faaliyet, farklı siyasi görüşlere sahip onlarca bazen yüzlerce üyenin emeğiyle hayata 

geçirilmektedir. Bir çıkar örgütü olmaması nedeniyle TMMOB’nin saygınlığı kamuoyunda yüksektir. Geçmişte 

denenen, gelirleri düşürerek, örgütlerimizi hareket edemez hale getirme girişimleri TMMOB’yi durdurmaya 

yetmemiştir. Dayanışmayla bütünüyle geride bırakmayı hedeflediğimiz bu dönemde; meslektaşlarımız 

da hak ve gelir kaybına uğramıştır. Bu girişimler esasen Oda yönetimlerini değiştirmeyi değil; mühendis 

emeğini ucuzlatmayı hedeflemektedir. Etkin, güçlü bir EMO’nun olmadığı bir dönem; meslektaş haklarının 

hiçe sayıldığı, yetki tartışmalarının büyüdüğü koşulları doğuracaktır. Bu saldırıyı da omuz omuza mücadele 

ederek püskürtmek dışında seçeneğimiz yok. Örgütümüzün etrafında kenetlenerek, emek ve bilimle kurulacak 

yeni bir toplumsal düzen için mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğimize olan inancımızı vurgulayarak, sağlıklı 

günler diliyoruz. 

Yağma Yok, Bu Ülkenin Mühendisleri Var!

Emeği, Bilimi, Demokrasiyi, Laikliği ve 
Örgütümüzü Savunacağız


