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Yeni bir genel kurul ve seçim sürecine 
girmiş bulunmaktayız. Yine hep beraber 
önce geleceğimize yönelik tartışmaları 
yapacağımız ve ortak aklımızı seferber 
ederek kararlar alacağımız genel 
kurulda ardından da EMO Ankara 
Şubesi’ni yönetecek meslektaşlarımızı 
belirleyeceğimiz seçimlerde 
buluşacağız

EMO Ankara Şubesi 26. Olağan Genel 
Kurulu 15 Ocak 2022 Cumartesi günü 
9.00-17.00 saatleri arasında “Kızılay 
Mahallesi, Necatibey Caddesi No: 
57 Çankaya ANKARA” adresindeki 
TEOMAN ÖZTÜRK SALONU’nda ve 
Seçimler ise 16 Ocak Pazar Günü 
9.00-17.00 saatleri arasında “Korkut 
Reis Mahallesi, Necatibey Caddesi 
Yeşilırmak Sokak No: 2 Çankaya 
ANKARA” adresindeki SARAR 
İLKÖĞRETİM OKULU’nda yapılacaktır.

Şubat 2020’de gerçekleştirdiğimiz 
Şubemizin 25. Olağan Genel Kurulu 
üzerinden iki yıla yakın bir süre geçti. Bu 
süre içerisinde gerek dünyada gerekse 
ülkemizde olağanüstü gelişmeler 
yaşandı. Çin’in Wuhan kentinden yayılan 
COVID 19 Virüsü hepimizin hayatında 
olağanüstü değişiklikler yaptı. Dünya 
genelinde milyonlarca insan COVID 
19 Virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. 
Ülkemizde ise resmi verilere göre 
80.000’e yakın insan -gerçek ölüm 
sayılarının resmi rakamların çok çok 
üstünde olduğu bilinmektedir- hayatını 
kaybetti.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de COVİD 19 Virüsü hepimizin gerek 
iş gerekse gündelik yaşamını altüst 
etti. Başta yazılım, elektronik, finans, 
bankacılık ve büro hizmetleri olmak 
üzere kol emeğine dayanmayan tüm 
sektörlerde çalışma sanal ortamda 

uzaktan yapılmaya başlandı. Dünya 
genelinde milyonlarca insan işini 
kaybetti.

Pandemi ile beraber hemen hemen tüm 
ülkeler vatandaşlarına destek paketleri 
açıkladılar. Resmi olarak ilk Covid 19 
vakasının tespit edildiği Mart 2020’den 
itibaren diğer ülkelerin aksine Türkiye 
maske ve kolonya dağıtım rezaleti ve 
ardından vatandaşına IBAN göndererek 
sorunun ciddiyetinden ne denli uzak 
olduğunu gösterdi.

Özelleştirmelerin sonuçlarının yarattığı 
ekonomik ve sosyal felaket Covid 
19 pandemisiyle daha da derinleşti. 
Liberalizmin merkezi konumundaki 
ABD’de bile sosyal politikalar hayata 
geçirilmeye başlandı. Tüm dünya Sosyal 
Devlet anlayışını yeniden keşfetti ve 
gelecek umutları yeşerdi.

2021 yılından itibaren artan yoksulluk 
tüm dünyada sisteme karşı mücadeleleri 
ve farklı bir dünya isteyenlerin seslerini 
daha çok yükselttikleri bir yıl oldu.
Hem dünya ve Türkiye hem de 
EMO düzleminde yaşananlar ve 
çözüm önerilerimize yönelik olarak 
oluşturduğumuz çalışmalar ekte 
bilgilerinize sunulmaktadır.

26. Olağan Genel Kurulumuzda ve 
Seçimlerde görüşmek üzere sevgi, 

dostluk ve dayanışma dileklerimizle

Sevgili Meslektaşlarımız

DEMOKRAT MÜHENDİSLER

Leylaklar da güler.
Bugünlerden geriye,
Bir yarına gidenler kalır
Bir de yarınlar için direnenler
ADNAN YÜCEL
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DÜNYA DÜZLEMİ

Neoliberal kapitalizm tüm dünya çapında 
derin bir kriz yaşıyor. Devletin ekonomik 
faaliyetlerden el çekmesi, kamu 
işletmelerinin özelleştirilmesi, eğitim-
sağlık-sosyal güvenlik gibi kamusal 
hizmetlerin ticarileştirilmesi, sermayenin 
sınırsız dolaşımı önündeki tüm engellerin 
kaldırılması esasına dayalı neoliberal 
öğreti, tüm dünyayı içinden çıkılamayan 
bir krize sürükledi.
Tüm dünyaya dayatılan kuralsızlaştırma 
ve serbestleştirme politikaları sonucunda 
dizginsiz biçimde kendini büyüterek 
yol alan sermaye hareketleri, 1990’lı 
yıllardan itibaren Meksika, Güneydoğu 
Asya, Rusya, Arjantin ve Türkiye gibi 
ülkelerde ülkesel ve bölgesel sonuçlar 
yaratan krizlerin ortaya çıkmasına neden 
olmuştu. Ülkemizde de çok yakından 
gözlemlediğimiz gibi bu krizler, ülke 
halklarının daha fazla yoksullaştığı, 
ülke zenginliklerinin sermaye kesimleri 
tarafından yağmalandığı süreçler olarak 
çevre ekonomilerde büyük tahribatlara 
yol açtı.

Neoliberalizmin Krizi

2008 yılına gelindiğinde ise bu sefer krizin 
merkezi ABD oldu. Patlak veren derin 
finansal kriz, “serbest piyasa”, “rekabet”, 
“devletin ekonomiden el çekmesi”, 
“kuralsızlaştırma” gibi kavramlarla 
anılan neoliberal söylemi alt üst etti. 
Yüzlerce yıllık finans şirketlerinin iflas 
etmesine, bazı ülkelerin morotoryum 
ilan etmesine, küresel çapta ekonomik 
daralmalara neden olan bu kriz sonunda 
devlet ekonomiye aktif biçimde müdahale 
etmek zorunda kaldı. Çevre ülkelerde 
yaşanan her krizde dayatılan neoliberal 
reçete bir kenara atılarak, devlet aygıtı 
tüm olanaklarıyla şirketleri kurtarmak 
için seferber edildi.
Gelinen noktada neoliberalizmin küresel 
çaptaki krizine bir çözüm bulunabilmiş 
değil. Neoliberalizmin piyasa öğretileri 
işlerliğini kaybetmiş durumda. Merkez 
kapitalist ülkelerde devletler ve merkez 
bankaları büyük parasal desteklerle 

ekonomileri ayakta tutmaya çalışıyor. Geri 
çekilme doğrultusundaki her adım, yeni 
bir krizi tetikliyor.
Neoliberalizmin bir diğer boyutu olan 
ve küreselleşme süreciyle beraber 
neoliberal ideolojinin meşrulaştırılması 
için kullanılan devletin sosyal-sivil 
alandan çekilmesiyle herkes için daha 
fazla özgürlük, daha fazla demokrasi, daha 
açık toplum, daha gelişmiş haklar ortaya 
çıkacağı yalanı ise çok daha öncesinde 
kullanışlılığını yitirmişti. 2000’li yılların 
başından itibaren ABD başta olmak üzere, 
dünya çapındaki gelişmiş kapitalist 
ülkelerde Teröre Karşı Savaş adı altında 
yapılan düzenlemeler, tüm o “özgürlük 
ve sivil haklar” söyleminin terk edilerek, 
güvenlik paradigmasının neoliberalizmin 
merkezine oturmasına yol açtı. Devletin 
tüm zor aygıtları, teknolojik gelişmelerin 
yarattığı imkanları da kullanarak, güvenlik 
ve huzurun tesisi adına tüm toplumu 
hedef alan bir baskı, denetim ve şiddet 
mekanizmasını uygulamaya soktu.
Bu uygulamalar ülke içinde toplumsal 
muhalefeti ve örgütlü toplum kesimlerini 
hedef alırken, uluslararası alanda ise 
bölgesel güç savaşları olarak kendisini 
açığa çıkarttı. Gelinen aşamada içinde 
bulunduğumuz neoliberal kapitalist 
sistem ortaya çıktığı dönemdeki iddiaları 
olan “özgürlük”, “serbestlik” ve “açıklık” 
kavramlarıyla değil, “baskı”, “şiddet” ve 
“antidemokratiklik” gibi kavramlarla 
özdeşleşmiş durumdadır. Tüm dünyada 
ülkeler, neoliberal kapitalizmin bu yeni 
yönetim zihniyeti doğrultusunda, ona en 
uygun otoriter siyasal aktörler tarafından 
yönetilmektedir.

Küresel Sorunlar

Dünya çapında yaşanan bu derin altüst 
oluş, küresel siyasal ilişkilerin de 
dönüşmesine neden oldu. Sosyalist 
bloğun dağılmasıyla birlikte hem askeri, 
hem siyasal, hem ekonomik anlamda en 
büyük küresel güç haline gelen ABD, 
bu konumunu büyük oranda kaybetmiş 
bulunuyor. Ekonomik alanda Çin’in büyük 
yükselişi, yaşadığı ekonomik krizlere 
rağmen askeri ve siyasal etkinliğini arttıran



4

Rusya’nın yeniden bölgesel ve küresel bir 
güç haline gelmesi, Avrupa Birliği içinde 
yaşanan ve Birliğin geleceğini tehdit eden 
ayrışmalar, çok merkezli ve çok çatışmalı 
bir küresel siyasal sistemin ortaya 
çıkmasına neden oldu. Etkinlik alanlarını 
genişletme gayretindeki küresel 
aktörlerin doğrudan ve dolaylı askeri 
etkinlikleri nedeniyle Suriye’den Yemen’e, 
Ukrayna’dan Afganistan’a kadar farklı 
bölgelerde sıcak çatışmalar yaşanmaya 
devam ediyor.
Dünyanın yüz yüze olduğu küresel 
sorunlar, küresel güç odakları arasında 
yaşanan çıkar mücadelelerinden ve 
rekabetten ibaret değil. Doğanın ve 
insanların sınırsız sömürüsüne dayalı 
kapitalizm, bugün tüm insanlığı ve dünyayı 
çok hayati sorunlarla burun buruna 
getirmiş durumda. Çevre sorunları, iklim 
krizi, göç, salgın, kıtlık, yoksulluk, temiz su 
kaynakları gibi tek başına hiçbir kişinin ve 
ülkenin baş etmesinin mümkün olmadığı 
küresel sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunlar 
ortak geleceğimizi tehdit eder boyutlara 
gelmiş durumda. Neoliberal kapitalizmin 
rekabetçi ve sömürücü doğasının bu 
sorunlara akılcı ve kalıcı çözümler 
üretmesi mümkün görünmüyor. Küresel 
çapta, toplumsallaşmış ortak mücadele 
programlarının ve hareketlerinin 
yaratılmasına ihtiyaç her geçen gün daha 
da büyüyor.

TÜRKİYE DÜZLEMİ

Salgın, ekonomik kriz, hukuk dışı 
uygulamalar, baskıcı politikalar, 
felaketler… Bir önceki genel kurulumuzdan 
bu yana her biri hayatımızda sarsıcı etkiler 
yaratan sorunlarla iç içe yaşıyoruz.

Bu süre boyunca ülkemizde yaşanan derin 
yönetim krizi, bu sorunların toplumsal 
etkilerinin daha da büyümesine neden 
oldu. Yönetim krizinin kaynağı ise OHAL 
koşullarında gerçekleştirilen 24 Haziran 
2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili 
Seçimleri sonrasında Parlamenter 
Demokrasinin ortadan kaldırılarak 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı 
altında “tek adam rejimi”ne geçilmesiydi. 

Tek adam rejimi altında devlet kurumlarının 
ve idari yapılanmasının yukarıdan aşağı 
hızla dönüştürülmesi, hukuk kurumlarının 
tümüyle siyasallaştırılması ve parti devleti 
anlayışının egemen hale getirilmesi 
nedeniyle kriz her geçen gün daha da 
büyüdü. Üstelik parlamenter sistemin 
kaldırılıp “tek elden yönetim” sistemine  
geçilmesi sonucu, ekonomiden eğitime, 
hukuktan üretime, sağlıktan hükümet 
yönetim sistemine kadar her şey deneme 
yanılma yoluyla bulunmaya çalışılarak 
ülke baştan başa yaz boz tahtasına 
dönüştürülmüştür. Bütün bu karmaşa/
belirsizlik ise demir yumruk yöntemi 
ile aşılmaya çalışılmaktadır. Bütün bu 
denemeler de bir yandan pandemi diğer 
yandan kriz koşullarında yapılmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 
geçilmesinin hemen ardından patlak 
veren ekonomik kriz, aradan geçen 3 yılda 
katlanarak bir çığ gibi büyüdü. Uzun yıllar 
benimsenen yanlış ekonomi politikalarının 
sürdürülemez hale gelmesiyle yaşanan 
kur yükselişi ve buna bağlı ortaya çıkan 
hayat pahalılığı ile kendini gösteren 
kriz, geldiğimiz aşamada kitlesel bir 
yoksullaşma, ticari ilişkilerde durgunluk, 
geniş ölçekli borçlanma ve öngörülemez 
boyutta bir belirsizlik yaratmış durumda. 

Türkiye ekonomisi uzun yıllardan bu 
yana dışa bağımlı bir yapıdadır. Üretim 
yerine dış kaynaklara dayalı ekonomimiz, 
sıcak para akışının kesildiği her durumda 
büyük krizlerle karşı karşıya gelmektedir. 
Yaşadığımız her kriz, halkımızın ve 
ülkemizin birikimlerinin yok olmasıyla 
sonuçlanmaktadır.

İktidar dönemi boyunca, merkez 
kapitalist ülkelerdeki parasal genişleme 
politikalarının yarattığı düşük kur ve 
düşük faiz olanaklarını sanayileşme, 
teknolojik gelişme ve üretimin artırılması 
yerine verimsiz inşaat projelerine aktaran 
AKP’nin yanlış ekonomi politikaları ülkeyi 
krize sürükledi. Dış kaynaklı sıcak para 
akışına dayalı ekonominin sürdürülemez 
hale gelmesiyle yükselen kurlar sadece 
halkın alım gücünü düşürmekle kalmadı, 
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geniş çaplı bir işsizleşme ve yoksullaşma 
yaşanmasına neden oldu. Emeğiyle 
geçinen büyük nüfus kesimleri en temel 
ihtiyaçlarına dahi erişemeyecek duruma 
geldi.

Bu süreçte başta hazine birikimleri 
olmak üzere, ülkemizin tüm zenginlikleri 
siyasal iktidarın ihtiyaçları ve 
öncelikleri doğrultusunda çarçur edildi. 
Fabrikalarımız birer birer yok pahasına 
satıldı. Ülkemizde ne kadar kamu girişimi 
ve işletmesi varsa hepsinin birikimleri 
Varlık Fonuna aktarılarak tüketildi. 
Devlet, toplumun yüz yüze kaldığı doğal 
afetlerle mücadele edebilecek yetenek ve 
olanaklardan bile yoksun hale geldi.

Bilimsel gerçekler ve toplumsal 
ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmadan, 
tamamıyla rant ve sömürü anlayışıyla 
hayata geçirilen projeler ile kıyılarımız, 
ormanlarımız, denizlerimiz, vadilerimiz, 
derelerimiz, tarım alanlarımız mahvedildi.

Dış politikada izlenen müdahaleci, 
saldırgan politikalar nedeniyle tüm 
komşularımızla ilişkilerimiz bozulurken, 
Suriye ve Libya’da yaşanan savaşların 
tarafı olunarak ülkemiz sürekli bir 
savaş durumu içinde tutuldu. Başta 
meslek örgütleri olmak üzere, barıştan, 
kardeşlikten yana tavır alan tüm kurum 
ve kişiler düşmanlaştırılarak hedef 
gösterildi.

Kadın mücadelesinin en önemli 
kazanımlarından birisi olan İstanbul 
Sözleşmesi’nden çekilinmesiyle kadınlara 
ve dezavantajlı gruplara yönelik şiddetin 
cezasızlığının önü açıldı. Siyasi iktidar 
kendisinden olmayan, kendisi gibi 
düşünmeyen tüm kişi, kurum ve gruplara 
nefretle saldırarak korku ve şiddeti 
toplumsal yaşama egemen hale getirdi.

Salgının Gösterdikleri

Bir önceki Genel Kurulumuzdan hemen 
sonra ülkemizde etkili olmaya başlayan 
salgın, emeğiyle geçinen yoksul halk 
kesimlerinin yaşadığı her sorunu daha da 

büyüttü. Salgın nedeniyle alışageldiğimiz 
çalışma biçimleri, geleneksel insan 
ilişkileri, gündelik alışkanlıklarımız yeni 
biçimler kazandı. Hayatlarımızın olağan 
akışını bozan salgın, hayatlarımızın 
olağan akışı içerisinde fark edemediğimiz 
gerçekleri de ortaya seriverdi. Dünya 
muktedirlerinin salgın karşısındaki 
çaresizliği serildi ortaya, devletlerin 
hazırsızlığı, hükümetlerin işbilmezliği 
görüldü bu salgın günlerinde.

Neoliberalizmin insan hayatını hiçe 
sayan işleyiş mantığı görüldü bir kez 
daha… Kâr hırsıyla özelleştirilen sağlık 
ve sosyal güvenlik sistemlerinin halkın 
sağlığını korumadaki yetersizliği görüldü. 
Sermayenin vahşi yüzü ve bencilliği 
görüldü, sermaye buyruğundaki 
hükümetlerin acımasızlığı görüldü 
en çıplak biçimiyle. Valilik kararıyla 
çalıştırılan çocukları, fabrikalara kapatılan 
işçileri, hastalıktan kırılan işyerlerine 
gitmeye zorlanan çalışanları gördük…

Gördüğümüz sadece kapitalizmin 
çürümüşlüğü değildi elbette, büyük 
insanlığın dayanışmasını da gördük. 
Birbirine sahip çıkan, zor durumdakine 
yardım uzatan, zorlukları bir arada aşmaya 
çalışan inceliklerini gördük ezilenlerin. 
Kendi hayatlarını feda etmek pahasına, 
başkalarının hayatlarını kurtarmak için 
seferber olanları gördük. Başkaları 
evlerinde kalabilsin diye, evlerine 
girmeden çalışanları gördük.

Sağlık ve sosyal güvenlik sistemi kamusal 
niteliğini devam ettiren ülkelerin, salgın 
ne kadar yaygın olursa olsun hastalıkla baş 
etme konusunda daha başarılı sonuçlar 
elde ettiğini gördük. Kamusal hizmetlerin 
ve stratejik sektörlerin özelleştirilmemesi 
gerektiğini gördük. Sağlık, sosyal güvenlik 
ve eğitim sistemimiz ticarileştirilmesin 
diye verdiğimiz mücadelenin değerini bir 
kez daha anladık.

Dünyayı yaşanabilir hale getiren, hayatı 
sürdürülebilen kılan yegane şeyin emek 
olduğunu gördük. Ekonominiz ne kadar 
güçlü olursa olsun, teknolojiniz ne kadar 
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üstün olursa olsun emekçiler üretmediği 
anda hayatın tüm çarklarının durduğunu 
gördük. Hayatın bizim emeğimizle 
ve özverimizle sürdüğünü gördük. 
Emeğimizden başka tutunacak dalımızın, 
örgütlenmekten başka kurtuluş çaremizin 
kalmadığını gördük.

Bütün ülke salgınla mücadele için 
seferber olmuşken, iktidarın salgını fırsata 
çevirişini gördük… Çoklu Baro yasasından 
belediyelere atanan kayyumlara, 
Kürt siyasetçilerin tutuklanmasından 
gazetecilerin susturulmasına, Ayasofya 
kararından sosyal medya yasasına, 
İstanbul Sözleşmesi’nin iptalinden 
OHAL’in süreklileştirilmesine kadar her 
alandaki düzenlemelerle, toplumun 
zapturapt altına alınmasına tanıklık ettik.

Tek Adam Rejimi

Mevcut haliyle ülkemizdeki tek adam 
rejimi, 19 yıllık AKP iktidarının başarı 
hikayesi değil, yönetim krizinin ürünü 

ve göstergesidir. 19 yıldır uyguladığı 
politikalarla ekonomiden siyasete, 
toplumsal yaşamdan uluslararası ilişkilere 
kadar her alanda derin krizler yaratan 
AKP iktidarının, normal koşullar altında 
ülkeyi yönetme imkanı kalmamıştır. 
AKP’nin kendi iktidarını koruyabilmek 
için dayattığı tek adam rejimi, baskı ve 
zora dayalı tüm rejimler gibi bir tür kriz 
rejimidir.

Parlamento’nun etkisizleştirilerek halk 
iradesinin görmezden gelinmesi, güçler 
ayrılığının ortadan kaldırılarak denge-fren 
mekanizmalarının ortadan kaldırılması, 
yargı bağımsızlığının ortadan kaldırılarak 
hukukun üstünlüğü anlayışının bitirilmesi 
mevcut rejimi sürdürülemez kılmaktadır. 
Rejimin istikrarsızlığı, AKP’yi ülke içinde 
ve dışında daha saldırgan politikalar 
izlemeye itmektedir. Bir yandan polis 
şiddeti ve hukuk kullanılarak toplumsal 
muhalefet baskı altına alınırken, diğer 
yandan da dışlayıcı-kamplaştırıcı 
politikalarla toplum saflaştırılmaktadır.



8

AKP’nin politik hareket alanını 
genişletmek, parti içinde yaşanan 
ayrışmaları dizginlemek, kendi tabanı 
dışındaki toplumsal kesimlerle olan kopan 
ilişkilerini yeniden tahkim etmek için 
Kürt Sorunu konusunda izlediği politika, 
toplumsal barışı ve bir arada yaşam 
iradesini derinden sarsmaktadır. Seçimler 
sırasında kullanılan “beka” söylemi, 
HDP’yi ve seçmenlerini hedef alan terör 
suçlaması, HDP’li belediyelere kayyum 
atanması ve nihayet seçilmiş Belediye 
başkanlarının tutuklaması, Kürt sorununu 
çözümsüzlüğe sürüklemektedir.

AKP’nin Kürt Sorunundaki bu dışlayıcı 
ve saldırgan tutumu önce Suriye 
politikasının, burada kurduğu bağlantılar 
yoluyla da tüm dış politikanın belirleyicisi 
oldu. Geçtiğimiz yıllar içerisinden, 
ülkenin güvenlik gereksinimlerinden 
çok AKP’nin politik ihtiyaçlarının 
ürünü olarak gerçekleştirilen sınır dışı 
operasyonlar, bölgedeki istikrarsızlığın 
bir diğer dinamiği haline gelmiştir. AKP 
iktidarının Ortadoğu’da politik etkinliğini 
artırabilmek için yürüttüğü askeri 
etkinlikler, dış politikada yalnızlaşmaya, 
bölgesel istikrarsızlığa ve hepsinden 
önemlisi, ülkemizin çatışma tehdidiyle iç 
içe yaşamasına neden olmaktadır.

AKP iktidarda olduğu süre boyunca 
Ortadoğu’nun siyasal dönüşümü için 
gayret sarf ettiği kadar, Türkiye’yi de 
bu siyasal coğrafyanın parçası haline 
dönüştürmek için çaba harcamıştır. 
AKP dönemi boyunca yaşanan gerici 
muhafazakâr dönüşüm, emperyalizmin 
Ortadoğu politikalarının uzantısıdır. 

AKP Distopyası

Ülke olarak geçtiğimiz 2 yıl boyunca 
birbirine taban tabana zıt iki ayrı Türkiye 
manzarası ve gündemiyle karşı karşıya 
kaldık. İlki, siyasi iktidarın politik 
ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen ve 
toplumun yaşadığı sorunlardan tümüyle 
kopuk sarayın gündemi; ikincisi ise 
iktidarın politikaları sonucunda ortaya 
çıkan işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığı 

ile iç içe geçen halkın gündemi… Bu iki 
dünya arasındaki uçurum her geçen gün 
daha da derinleşiyor.

AKP toplumun geniş kesimleri 
üzerindeki hegemonyasını kaybettikçe 
kendi dar sınıf çıkarları doğrultusunda 
politikalar yürüten, kendi siyasal 
çatışmalarının esiri haline gelmiş bir 
parti haline dönüştü. Halkın ekonomik, 
demokratik, özgürlük temelli talepleri 
polis şiddetiyle bastırılırken, AKP’nin 
sırtını dayadığı milliyetçi-muhafazakar 
ittifakın dayatmaları ülkenin en önemli 
öncelikleriymiş gibi davranılıyor. AKP 
19 yılda yarattığı bu karanlık Türkiye 
tablosunu, “Yeni Anayasa” tartışması ile 
kökleştirmek, kalıcılaştırmak istiyor.

AKP’nin gerici-muhafazakar politikaları 
sadece emperyalizmin çıkarları ile değil, 
neoliberal ekonomi politikalarıyla da 
uyumlu olarak gelişmiştir. Muhafazakarlık 
ve İslamiyet, itaatkar ve kanaatkar bir 
toplum inşa etmek için kullanılıyor. 
Yolsuzlukları, ülke kaynaklarının peşkeş 
çekmesini, iş cinayetlerini, ırkçı-gerici 
politikalarını sorgulamayacak bir toplum 
yaratılmak isteniyor. 

Türkiye’de cemaat ve tarikatlar en 
görkemli dönemlerini AKP iktidarıyla 
yaşamaya başlamıştır. Sosyal devlet 
anlayışının tasfiyesiyle kamusal 
hizmetlerde yaşanan boşluklar, cemaat 
ve tarikat bağlantılarıyla doldurulmaya 
çalışılıyor. Eğitimden sağlığa, barınmadan 
sosyal hizmete kadar her alan, farklı 
cemaatler tarafından kontrol edilir hale 
gelmiştir. Cemaat ve tarikatlar AKP 
dönemiyle birlikte sadece dinsel bir 
varlık değil, devasa ekonomik ve sosyal 
organizasyonlar haline gelmişlerdir.

AKP’nin kurmaya çalıştığını itiraf ettiği 
yeni devlet, laikliğin tümüyle tasfiye 
edildiği, bütün yaşamın dinsel hükümler 
uyarınca inşa edildiği bir devlet olacaktır. 
AKP’nin gerici-muhafazakar toplum 
inşasının en önemli hedeflerinden birisi 
eğitim olmuştur. İktidara geldiği günden 
bu yana okul öncesinden üniversiteye 
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kadar eğitimin her alanında büyük 
tahribatlar yapmıştır. Milli eğitim 
bakanlığından yandaş sendikalara, sivil 
toplum kuruluşlarından cemaatlere 
kadar farklı kollarda yürütülen planlı 
çalışmalarla eğitim sistemi hem biçimsel 
hem de içerik olarak tümüyle kindar-
dindar nesiller yetiştirme amacına hizmet 
eder hale gelmiştir.

4+4+4 sisteminin getirilmesi, imam 
hatiplerin genelleştirilmesi, din 
eğitiminin yaygınlaştırılması, fizik-kimya-
biyoloji gibi bilimsel derslerin azaltılması 
ve müfredat değişiklikleri gibi yollarla 
eğitimin laik ve bilimsel unsurları tümüyle 
ortadan kaldırılmıştır.
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Görevlerimiz

Kendi yarattıkları “yeni Türkiye” için bilimsel düşünmeyi, 
araştırmayı, sorgulamayı göz ardı edip dini hurafelerle 

“yeni nesil” yetiştirmeyi amaçlayan AKP iktidarına 
karşı okullarımızı ve çocuklarımızın geleceğini hep birlikte 

savunacağız.

Laiklik ve laik eğitim mücadelesi sadece çocuklarımızın 
geleceğini değil, tüm ülkenin geleceğini savunmaktır. Laiklik, 

toplumsal muhalefetin en önemli talebi olmak zorundadır. İlerici 
toplumsal muhalefet bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 

hiçbir tereddüt göstermeden laikliği inşa etmek, geleceğimizi 
bilimsel değerler ışığında inşa etmek için mücadele etmelidir.

Toplumsal muhalefet, laiklik iddiasının olduğu kadar, kamusallık 
iddiasının da taşıyıcısı, bayraktarı olmak zorundadır. Neoliberal 
sömürü politikalarıyla sermayenin yağmaladığı tüm işletmeler 

yeniden kamusallaştırılmalı, bu işletmelerin yönetimleri 
emekçilerin ve ilgili emek-meslek örgütlerinin demokratik 

katılımıyla demokratikleştirilmelidir.

Başta eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, barınma, beslenme, su, 
enerji ve ulaşım olmak üzere “temel insan hakları” hiçbir biçimde 
ticarileştirilemez. Enerji, iletişim, tarım gibi sektörler, toplumsal 

mahiyetleri ve yarattıkları toplumsal faydaları göz önünde 
bulundurularak piyasanın sınırsız sömürüsüne terk edilemez. Bu 
alanlar yatırımların mülkiyetine bakılmaksızın planlama, üretim 

ve dağıtım aşamalarında kamusal denetime tabi tutulmalıdır.

Temel Hizmet Alanlarında Acil ve Hemen Kamulaştırma!

Kamu ve kamusallık üzerine tartışmaların özü ve anlamı, halkın 
kendi yaşamı ve geleceği üzerine söz söyleme ve bu sözü hayata 

geçirme mücadelesidir. Özelleştirmelerden anayasa tartışmasına, 
laiklikten çevre mücadelesine, kent planlamasından kadınların 
eşitlik taleplerine kadar tüm mücadele pratiklerini kamusallık 

başlığında birleştiren de bu özdür.

Bu gerçeklikten hareketle önümüzdeki dönemde toplumsal 
muhalefet, kamusallık fikrini yeniden ve eskisinden daha 

güçlü biçimde mücadele gündeminin merkezine oturtmalıdır. 
Yeni dönemdeki kamusallık tartışması eşitlikçi, özgürlükçü 
demokratik bir toplumsal tahayyülün varoluş zemini olarak 
tanımlanmak zorundadır. Toplumun geniş kesimlerinin dâhil 
edileceği bu tartışma, bugün içinden geçtiğimiz karanlığın 

aşılmasında önemli bir umut ışığı olacaktır.
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EMO ve EMO ANKARA ŞUBESİ DÜZLEMİ

Mühendislik  Eğitimi Neoliberal Dalga Üstüne Baskıcı 
Yönetim İle Niteliksizleşiyor!

Bir yandan mühendis ve mimarlar tarihsel 
olarak en zor dönemlerini yaşarken, 
mühendislik eğitimi de yozlaşma ve 
niteliksizleşme yolundadır. Mühendislik 
eğitimi, özellikle YÖK sonrası ciddi 
bir niteliksizleşme yaşamışken, AKP 
dayatmacılığı ile bir üst seviyeye 
sıçramış ve akademik özerklik kırıntıları 
da tamamen ortadan kaldırılmıştır.  
DEMOKRAT MÜHENDİSLER olarak, 
ücretsiz bilimsel mühendislik eğitimini 
ve akademik özerkliği her zamanki gibi 
ısrarla savunuyoruz. Bilimsel-Akademik-
Özerk üniversite eğitiminin önündeki en 
büyük engel ticarileştirilmiş ve gizli/açık 
kayyumla yönetilen üniversitelerdir.

Dünya genelinde yaşanan Covid 19 
pandemisiyle birlikte mühendislik 
eğitimleri de geçtiğimiz yıl uzaktan 
verilmiştir. Eğitim alanında yaşanan 

eşitsizlik uzaktan eğitimle daha da artmış 
ve interneti, bilgisayarı ve sair olanakları 
olmayan öğrencilerin eğitim hakkı gasp 
edilmiştir. Bilindiği gibi bir yıl aradan 
sonra yüz yüze eğitim yeniden başladı. 
Eğitimdeki eşitsizliklerden kaynaklı 
mevcut sorunların üzerine öğrencilerin 
barınma ve beslenme sorunu öne çıktı. 
Birçok öğrenci parklarda yatmak zorunda 
kaldı. Birçoğu da çaresiz cemaat ve 
tarikat yurtlarına teslim olmak zorunda 
kaldı. Yüksek kiralar ve yetersiz yurtlar 
nedeniyle olanakları olmayan öğrenciler 
kayıtlarını dondurup ailelerinin yanına 
dönmek zorunda kaldı. Maalesef 
şubemiz bu sürecte öğrencilere destek 
olmayı bırakın, bir basın açıklaması bile 
yapmayarak öğrencilerin ve ülkenin 
gündeminden ne denli uzak olduğunu 
gösterdi.
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Geçmiş Yıllarda Başlattığımız Mühendis Asgari Ücreti 
Belirleme ve Takibi Uygulamasının Hayata Geçirilmesi 
Daha Da Önemli Hale Gelmiştir!

Uzunca yıllardır planlı ekonominin 
terkedilmesi sonucu, her gelen siyasi 
iktidar bilimi, teknolojiyi bir kenara itmiş 
ve oy hesapları yapılarak gerekli öğretim 
üyesi ve altyapı olanakları oluşturulmadan 
kaba bir popülizmle, her ile bir üniversite 
mantıksızlığını yürütmüştür. Aynı 
mantıksızlık vakıf üniversiteleri için 
de geçerlidir. Plansızlık nedeniyle yeni 
mezun meslektaşlarımız arasında işsizlik 
hızla artmaktadır. AKP’nin yarattığı 
ekonomik kriz, var olan istihdam alanlarını 
da ortadan kaldırdığı için yeni mezun 
arkadaşlarımız ya işsizlikle ya da düşük 
ücretlerle çalışmakla karşı karşıyadır.

Türkiye’de mesleklerini sürdüren 
mühendis ve mimarlar gerek iş bulma, 
gerek insanca bir yaşam için hakça bir ücret 
alabilme konusunda, tıpkı diğer çalışma 
alanlarında olduğu gibi, bir yandan sefalet 
ücretine mahkûm edilmekte, esas olarak 
işsizler ordusunun bir parçası olmasının 
yanı sıra diğer yandan da kaçak ve göçmen 
mühendisler gösterilerek işsizlikle 
tehdit edilmektedir. Oysaki odamız 
üyelerinin çalıştığı meslek alanları dahil 
kamusal mal ve hizmet üretim araçları eşi 
görülmemiş bir yağmaya tabi tutulurken 
aynı zamanda niteliksizleştirilmektedir. 
Enerji, haberleşme ve sağlık gibi temel 

hizmetlerde çalışan odamız üyelerinin 
mesleki örgütlenmesi zorlaştırılırken 
daha bireyci davranmaya ve sendikal 
örgütlenmelerden uzaklaşmaya 
zorlanmaktadırlar.

Örgütsüzleştirilmeye zorlanan mühendis 
mimarların yanı sıra, tüm çalışanların 
ücret başta olmak üzere sosyal güvence 
ve haklarını talep etmelerine karşı 
engeller çıkarılmakta veya yandaş sarı 
sendikalara üye olmaya zorlanmaktadır. 
Bu anlamda, mühendis emeği işverenler 
açısından daha az maliyetlerle alınırken, 
iş güvencesi dahil sosyal haklar ve çalışan 
dayanışması ortadan kaldırılmaktadır. 
Son dönemde adı konulmamış ama 
ülke ekonomisini silindir gibi ezen kriz 
sonucunda zaten yetersiz olan ücretli 
çalışanların gelirleri hızla eriyerek 
emeğiyle geçinenlerin yaşam standartları 
daha da kötüleşmiştir. Geçmiş yıllarda 
kısa bir süre uygulanan ve daha sonra 
bizzat AKP iktidarı tarafından kaldırılan 
Mühendis Asgari Ücreti uygulaması 
dahil, üyelerimizin çalışma hayatında 
karşılaştıkaları hak kayıplarına yönelik 
TMMOB bünyesinde yapılan/yapılacak 
çalışmaların titiz destekçisi olunmaya 
devam edilecektir.
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EMO Ankara Şubesi’nin En Önemli Birimi Olan Teknik Büro 
Çökmüştür!

Geçmiş dönemlerde sadece EMO 
Ankara Şubesi üyelerinin değil tüm EMO 
üyelerinin danışma merkezi durumunda 
donanımlı bir birim iken bu dönem bu 
özelliğinden hızla uzaklaşmıştır. Teknik 
büroda istihdam edilen meslektaşlarımız 
ne yazık ki teknik büronun ihtiyacı olan 
formasyona sahip değillerdir. Başta 
SMM üyeler olmak üzere her alanda 
çalışan üyelerin gerek mevzuat gerekse 
teknik anlamdaki hiç bir sorusuna yanıt 
verilemediği gibi bu konuda çaba içerisine 
dahi girilmemiştir.

2020-2021 yılları arasında Yönetmelikler 
konusunda hiç bir çalışma yapılmamıştır. 
24. Dönem içerisinde oluşturulan Teknik 
Yönetmelikler Komisyonu tarafından tüm 
Teknik Yönetmelikler, yeni teknolojik 
gelişmeleri ve meslek alanımızı gözeten 
bir noktadan meslek ve meslektaşların 

ihtiyaçlarına yönelik olarak güncellenmiş 
ve EMO Yönetim Kurulu’na sunulmaya 
hazırken bu işler dahi yapılmamıştır.

Covid 19 Pandemisi sürecinde birçok 
oda, dernek ve kitle örgütü öğrencilere 
destek olmaya çalışmıştır. Ancak bu 
süreçte EMO Ankara Şubesi gerekli çabayı 
göstermemiştir.

Covid 19 Pandemisi nedeniyle geçtiğimiz 
yıl sık sık kapanma (sokağa çıkma 
yasakları) yaşanmıştır. Kapanma 
sürecinde bir dizi kitle örgütü acil 
hizmetler için üyelerinin izin sorununu 
çözerken, başta işletme sorumluluğu 
olmak üzere özellikle bakım/servis 
hizmetlerinde çalışan üyelerimiz EMO 
Ankara Şubesi’nden gerekli desteği 
görememiştir.
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EMO Kamu Kurumu Niteliğinde Bir Meslek Örgütüdür!

TMMOB ve bağlı oda olarak EMO, 
ilgili yasa ile kurulmuş, yasa, tüzük 
ve yönetmeliklerle yönetilmekte 
olunan kamu kurumu niteliğinde 
bir meslek odasıdır. EMO’nun kamu 
kurumu niteliğinde olmasının yanı sıra, 
hiçbir zaman iktidarların güdümüne 
girmeyişiyle bağımsız bir kurum olma 
özelliği hep ön planda tutulmuştur. 
Tüzük ve yönetmeliklerinde belirtildiği 
gibi kamu yararına çalışma niteliği 
çerçevesinde, her zaman üyelerinin ve 
geniş kitlelerin yararına olan politikaları 
ön plana çıkarmıştır. Bu yüzden de sıkça 
merkezi yönetimler ve çıkar çevreleri ile 
çelişmek zorunda kalmış ve her zaman 
bilimsel-muhalif konumunda olmuştur. 
Bir kamu kurumu olarak EMO, üyelerinin 
mesleki ve özlük haklarını korumak ve bu 
alandaki mesleki düzenlemeleri yapmak 
için oluşturulmuş bir meslek örgütüdür.

Yöneticileri her iki yılda bir seçimle 
belirlenen bir kamu kurumu niteliğinde 
olduğu ve kendi içerisinde demokrasiyi 
işletebildiği için EMO demokratik bir 
örgüttür. Demokratik bir işleyişe sahip 
olduğu kadar, ülke çapında mesleğini 
icra eden üyelerinin eşit koşullarda 
mesleklerini yapabilmeleri için 
merkeziyetçi bir yönetim yapısına da 

sahiptir. EMO bugün doksan bine dayanan 
ve geniş bir yelpazeye yayılan üye 
yapısıyla gerçek bir kitle örgütüdür. Yani 
EMO’yu bu tanımların birleştirilmesiyle 
birlikte tanımlarsak belirleyici özellikleri 
olarak meslek örgütü olma, kitle 
örgütü olma, demokratik olma, özerk 
olma, kamu kurumu niteliğinde olma, 
mücadele örgütü olma nitelikleri ön plana 
çıkmaktadır.

Geçmişte odamızın da içine bulunduğu 
demokratik kitle örgütleri, sendikalar, 
birlikler tarafından meslek alanımızdaki 
ve diğer alanlardaki mal ve hizmet 
sektörlerinde karşı çıkışlara rağmen 
yapılan özelleştirmeler bugün tıpkı dile 
getirdiğimiz gerekçelere benzer şekilde 
fiyasko ile sonuçlanmış, sermaye transferi 
egemen kesimlere sadece geçici bir nefes 
olabilmiş, ancak sınırsız açgözlülüğüne 
çare olamamıştır. AKP kar garantili 
anlaşmalarla yaptırdığı yap/işlet/devret 
modelli altyapı tesisleri ile bu hizmetlerin 
hem pahalılaşmasına yol açmakta hem de 
yandaşı gruplara kaynak aktarmaktadır. 
Bu tarz bir yatırım kuşkusuzdur ki 
mühendislik yaklaşımı ile açıklanabilir bir 
yöntem değil, bilakis sermayeye kaynak 
aktarmanın bir yöntemidir.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER
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Üretim sürecinin ve üretici güçlerin 
gelişimine paralel olarak iş bölümü ve 
uzmanlaşma gelişmiştir. Bu iş bölümü 
ve uzmanlaşma içerisinde mühendislik, 
planlayan ve uygulayan konumundadır. 
EMO, günümüz koşullarında ülkemizdeki 
elektrik, elektronik, haberleşme, kontrol, 
enerji ve biyomedikal mühendislerinin 
uzmanlık alanlarındaki mesleki dayanışma 
örgütlülüğünü ifade etmektedir. Meslek 
alanıyla ilgili her çeşit teknik uygulama 
ve yasal düzenleme EMO önderliğinde 
ve yönlendiriciliğinde veya asgari olarak 
EMO’nun da içinde bulunduğu kurullar 
tarafından yapılmalıdır. Bunun için gerekli 
yönetmelik ve diğer düzenlemeler ile 
mesleğe yönelik her uygulama da EMO 
önderliği ve yönlendiriciliğinde olmak 
zorundadır.

EMO meslek örgütü olarak, mesleği 
geliştirme hedefi ile mesleki 
etkinlikleri üyeleri ve toplum 
yararına gerçekleştirmekte; bilimi ve 
teknolojiyi halkın hizmetine sunmayı 
hedeflemektedir.

EMO, bu amaçla, gerekli belgeleme 
çalışmalarını; mesleki denetim 
çalışmalarını; haksız rekabeti önleyici ve 

meslek etiğini düzenleyici çalışmaları; 
ilgili mevzuat ve yönetmeliklerin 
uygulanması-iyileştirilmesi-yeniden 
düzenlenmesi çalışmalarını; ilgili kurum 
ve kuruluşlar nezdinde meslektaşlarımızın 
hak ve çıkarlarını temsil etme 
çalışmalarını; meslektaşların meslek 
öncesi eğitiminin irdelenmesi ve meslek 
içi eğitim kurslarının düzenlenmesi 
çalışmalarını, teknik yayın çalışmalarını 
yapmaktadır. EMO, böyle bir çalışma 
sistematiği ile bilim ve teknolojinin 
insanların yaşamıyla doğru bir şekilde 
buluşmasını yönlendirmektedir.

Bu mesleki ve örgütsel çalışmalara 
sahip çıkma yetkinlik ve kararlılığı, 
ülke ve üye çıkarlarını gözeten 
sağlıklı politikalar oluşumuna da katkı 
sağlayacaktır. EMO’nun kendi mesleki 
alanındaki sorunlara sahip çıkması 
demokrasi mücadelesine güç katmakta; 
ülkemizdeki demokratik gelişmeler 
de meslektaşlarımızın mesleklerini 
icra edebilmelerinin alt yapısında daha 
sağlıklı gelişmelere yol açmaktadır. EMO, 
meslek alanındaki çalışmayı böylesi 
bir bütünlük çerçevesinde yürüten bir 
mesleki örgüttür.
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EMO bir Demokratik Kitle Örgütüdür!

EMO toplumun her kesiminden, değişik 
sektörlerdeki elektrik, elektronik, 
elektrik-elektronik ve biyomedikal 
mühendislerini bünyesinde 
barındırmaktadır. Bu üye yapısı 
açısından diğer örgütlerden (dernek, 
siyasi partiler vb.) farklı bir özelliğe 
sahiptir. Yani homojen bir üye yapısı 
yoktur. Her gelir grubundan üyeleri 
olduğu gibi her siyasi düşünceden 
de üyeleri vardır. Homojen olmayan 
bu yapı, doğal olarak farklı mesleki, 
sosyal ve kültürel unsurları aynı havuz 
içerisinde barındırmak ve tümüne 
çözüm üretmek gibi bir yükümlülüğü 
de beraberinde getirmektedir.

Her demokratik kuruluşta olduğu 
gibi, bu sorunlara çözüm üreten 
veya çözüm üretme iddiasında olan, 
gruplaşmalar doğal olarak EMO 
ve diğer odalarda da gündeme 
gelmektedir. Bu tür gruplaşmalar, 
farklı çözüm ve program önermelerine 
dayalı olarak gündeme geldiği sürece 
kurum içinde dinamizmi artıran bir 
zenginlik olarak işlev görmektedir. 
Çözüm getirmede yetersiz kalan, 
“sübjektif” ve “manipüle edilen” 
gruplaşmaların, yapıcı olamayacağı ve 
karmaşaya yol açacağı ortadadır. Bu 
açıdan, yönetimlerin oluşturulmasına, 
“programlar” ölçeğinde bakmak 
gerekmektedir. Demokratik yarış, 
ancak farklı çözüm önermeleri 
olduğunda anlamlı olacaktır. Üyelerin 
ve sektörün sorunlarına çözüm 
getirmekten uzak gruplaşmalar, 
ancak ve ancak karmaşaya neden olur.

EMO gibi alanında uzman, demokratik 
kurumların, kendi içlerinde 
demokrasiyi işleterek kurum içi 
demokrasiyi geliştirmelerinin yanı 
sıra toplumun örgütsüz kesimlerinin 

sözcülüğünü yapmak gibi bir 
sorumlulukları da vardır. Böylelikle 
bir yandan örgüt içi demokrasi 
gelişirken diğer yandan da toplumun 
demokratikleşmesine katkı 
sağlanabilecektir. Böyle bir etkileşim, 
benzeri durumdaki demokratik 
kitle örgütleri ve meslek örgütleri 
ile karşılıklı ilişki ve dayanışmayı 
da önemli kılmaktadır. EMO Ankara 
Şubesi uzun yıllardır yerel ölçekteki 
platformlar, sendikal örgütler ve diğer 
meslek odaları ile ilişkilerde önemli ve 
vazgeçilmez bir bileşen olmuş ve en 
kritik dönemlerde oluşan platformların 
sözcülüğünü de başarıyla yapmıştır. 
Bu tarz dayanışma ve birlikte hareket 
etme geleneğinin oluşmasına olduğu 
kadar sürdürülmesine de EMO 
Ankara Şubesinin katkıları ne yazık 
ki geçtiğimiz dönem içinde tamamen 
unutulmuştur.

Meslek alanında yapılması gereken 
düzenlemelerde meslek odaları 
iktidar odakları tarafından göz ardı 
edilmekte ve sürekli bir ötekileştirme 
ve yok sayma dili ile oda kurumsal 
kimliğine yönelik saldırılar yapılmakta 
ve bununla oda ile üye arasına mesafe 
konulmak istenmektedir. Barolar 
örneğinde olduğu gibi, TMMOB 
örgütlülüğünün bütünselliğine karşı 
açıktan veya el altından değişik 
kimliklerle saldırılar yapılmaktadır. 
Muhalif her sesten rahatsız olan AKP 
otoriter anlayışı, akademik eğitim 
yoluyla elde edilen meslek alanlarını 
arka bahçesi yapmasının önündeki 
engellere göz dikmiştir. TMMOB ve 
EMO örgütlülüğünün AKP karşısında 
zayıflatılmasına yönelik her çabanın 
arka planı dikkatle gözlenmelidir. 
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25. Dönem İçerisinde EMO’nun Demokratik Bir Kitle 
Örgütü Olma Özelliği Yara Almıştır!

Bunlardan birincisi EMO Ankara Şubesi, 
demokrasi mücadelesi içerisinde geçmiş 
dönemlerdeki gibi yer almamıştır. Başta  
Ankara İl Koordinasyon Kurulu -İKK 
etkinlikleri olmak üzere hemen hemen 
hiç bir TMMOB etkinliği içerisinde 
yer almamıştır. Mevcut şube Yönetim 
Kurulu’nun da emek ve demokrasi 
mücadelesinden ne denli uzak olduğunun 
bir göstergesidir.

25. Dönem Yönetim Kurulu Ara Görev 
Değişikliği Hukusuzdur ve Yönetim 
Kurulu Darbecidir
İkincisi ise Şube Yönetim Kurulu’nun 

görev dağılımının hukuksuz bir şekilde 
değiştirilmesidir. Şube Yönetim Kurulu 
görev dağılımı EMO Ana Yönetmeliği 
gereği 2/3 oyla (yani en az 5 oyla) 
değiştirilebilecekken salt çoğunlukla  
(4 oyla) değiştirilmiştir. Bu konu EMO 
Ana Yönetmeliğine aykırı olmasının 
yanısıra yıllardır biriktirilen demokratik 
teamüllerimize de aykırıdır. Yapılan 
açık bir darbedir ve 25. Dönem Şube 
Yürütme Kurulu meşru değildir. Bu 
konu EMO’nun Ankara Şubesi dışındaki 
tüm şubeleri tarafından da anti 
demokratik bir uygulama ve darbe olarak 
değerlendirilmiştir.
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EMO Özerk Bir Örgüttür!

Kitle örgütleri dinamik, canlı varlıklardır. 
Belirli bir işlevi yerine getirmek 
üzere kurulurlar ve bu işlevlerini 
sürdürebildikleri sürece yaşarlar. İçinde 
bulundukları ortamdan etkilenirler, 
eğer içinde bulundukları ortamı 
yönlendirmeye başlamışlar ve referans 
olma noktasına gelmişlerse bu tür 
örgütlerin kurumlaştıkları söylenebilir. 
Ancak kurumsallaşmanın en önemli 
dayanaklarından birisi de özerkliktir. 
Kurumların gerçek işlevlerini yerine 
getirebilmeleri bağımsız olabilmeleriyle 
doğrudan orantılıdır. Güdümlü ya da 
başka kurumların yönlendiriciliğinde olan 
örgütler yaşayamaz, kurumlaşamaz ve 
üyeleri gözünde saygınlık kazanamaz.

Özerklik daha 1954’lerdeki kuruluştan 
bu yana üzerinde titizlikle durulan bir 
konudur. 1954’de TMMOB’nin ilk başkanı 
Naim ŞUKAL’a “TMMOB’ye her yıl 
bütçeden pay ayrılarak ödenek verilmesi” 
teklif edilir. Yönetim Kurulundaki 
değerlendirmeden sonra buna verilen 
yanıt tarihi bir ders niteliğindedir. 
“Biz hükümetin kuyruk sokumunda, 
onun ianesiyle faaliyet gösteren bir 

örgüt olmayı, kendi haysiyetimize 
yediremiyoruz. Biz özerk olmalıyız, kendi 
üyemize dayanmalıyız, üyemizin isteğini 
savunan bir örgüt olmak için de üyeden 
güç almalıyız, o yüzden aidat toplama 
yönünde bir kanun düzenlemesi yapın bu 
bize yeter.”

Yine 1970’deki 16. Dönem EMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Özdoğan GÜNDÜZ, 
kendi yönetimleriyle birlikte artık 
EMO’da “iktidarların kamu kuruluşlarına 
atadığı üst düzey bürokratların Yönetim 
Kurullarındaki egemenliğine son 
verilmiş olmasının, özerkleşme açısından 
önemli bir dönüm noktası olduğunu” 
vurgulamaktadır.
EMO, İktidarlardan, Sermaye 
Gruplarından ve Dar Çıkar Çevrelerinden 
Bağımsız Özerk Yapısını Sürdürmelidir!
EMO, ancak bu şekilde, topluma ve 
üyelerine karşı sorumluluğunu yerine 
getirebilir. Bu noktada da gücünü, 
kendi alanını belirleme - denetleme 
yetkinliğinden; üyeleri ile kurduğu 
organik ilişkilerin derinliğinden ve benzer 
örgütler ile dayanışmasından almalıdır.
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EMO Kamu Yararını Gözeten Bir Örgüttür!

Mühendislik alanlarının bilimsel esaslara 
dayalı bir şekilde, bilim ve teknoloji 
odaklı bir bakış açısıyla liyakatli kadrolar 
tarafından yönetilmesi gerekmekteyken 
siyasal yandaşlık baz alınarak ülke 
kaynakları teşvik adı altında heba 
edilmektedir. Bunun sonucunda birçok 
meslektaşımız yurt dışında çalışmayı 
tercih etmek zorunda kalmaktadır. 
Kamusal yaklaşımın terkedilmesinin 
bir sonucu olarak, bilim ve teknoloji 
alanındaki popülist yaklaşım ile toplumsal 
algı oluşturulmakta ancak somut 
ürünler -savaş sanayi dışında- ortaya 
çıkmamaktadır. İnsan odaklı, üretim 
ekonomisine uygun, akademik bilgi 
birikiminin yaşam konforuna dönüştüğü, 
daha iyi bir dünyada yaşamamızı 
sağlayacak endüstriyel çalışmalar/
üretimlere teşvik yerine dışa bağımlı 
ve/veya savaş sanayisine “kaymak” 
aktarılmaktadır.

TMMOB ve bağlı olarak EMO, 7303 sayılı 
yasa, 66 ve 85 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle değişik, 6235 sayılı yasa ile 
kurulan ve Türkiye sınırları içinde meslek 
ve sanatlarını yürütmeye yasal yetkili 
elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, 
haberleşme, kontrol ve biyomedikal 
mühendislerinin üye olduğu bir 
kurumdur. Kuruluşundan ve tanımlanan 
görevlerinden dolayı toplumdaki benzer 
meslek birlikleri ve derneklerden ve 
diğer sivil toplum örgütlerinden farklı bir 
yapıya sahiptir. Bu konumu ile EMO salt 
mesleki etkinlikleri yapmakla kalmayıp 
topluma karşı sorumluluğu öncelemek ve 
kamu haklarını korumak gibi önemli bir 
görevi de üstlenmiştir. Her hangi bir kamu 
kurumundan farklı olarak toplum ve kamu 
yararına yönelik politikalar üretilmesine 
ve halkın yararına çalışmalar yapılmasına 
çaba gösterir. 
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EMO, Ülkemizin, Mesleğimizin ve Üyelerimizin Çıkarını 
Gözeten Bir Mücadele Ve Dayanışma Örgütüdür!

EMO, mesleki alandaki 
kurumsallaşmasını ve yetkinliğini 
sürekli geliştirmesinin yanı sıra 
demokrasi mücadelesinde, kamunun 
çıkarını koruyan, bağımsızlıktan, 
özgürlüklerden, barıştan, insan 
haklarından, emek ve emekçiden yana 
tavır alan saygın bir MÜCADELE ÖRGÜTÜ 
kimliğini şekillendirmiştir. Bu kimlik, 
EMO örgütlüğünün enerji sektöründeki 
özelleştirme karşıtı mücadelesinde, 
nükleer santral karşıtı mücadelesinde, 
mühendislerin halkımızın yaşamının ve 
geleceğinin planlanması süreçlerinden 
dışlanmasına karşı mücadelesinde, 
yağmaya-talana karşı mücadelesinde, 
çevre talanına karşı mücadelesinde, 
tüm mağdurların haklarını aramalarına 
destek mücadelesinde, savaş karşıtı 
barış yanlısı mücadelesinde… 
şekillenerek gelişmektedir.

Meslek örgütü olmanın gereklilikleri 
ve bir mücadele örgütü olmanın 
kaçınılmazlığı EMO’da yıllardan beri 
şöyle bir bütünlük çerçevesinde 
tanımlanmakta ve yürütülmeye 
çalışmaktadır. Mesleki ve örgütsel 
sorunlarımıza sahip çıkma yetkinlik ve 
kararlılığımız, ülke ve üye çıkarlarını 
gözeten sağlıklı politikaların 
oluşumuna katkılar koymaktadır. 
Kendi alanımızdaki sorunlarımıza sahip 
çıkışımız, demokrasi ve bağımsızlık 
mücadelesine destek oluşturmakta, 
ülkemizdeki demokratik gelişmeler 
ise mesleğimizi yapabilmenin alt 
yapısında daha sağlıklı gelişmelere güç 
katmaktadır. Bu nedenle ÜLKEMİZE, 
MESLEĞİMİZE, ONURUMUZA SAHİP 
ÇIKAN, BAĞIMSIZ DEMOKRATİK 
TÜRKİYE VE İNSANCA YAŞAMAYI 
etkin olarak savunabilen bir Oda 
örgütlenmesinin korunması ve daha 
ileriye taşınması hedeflenmektedir. 
EMO bu çerçevede toplantılar 

yapmakta, mitingler yapmakta, basına 
ve kamuoyuna açıklamalar yapmakta 
imza kampanyaları düzenlemekte, 
davalar açarak hukuk mücadelesi 
vermekte veya başka çevrelerin benzeri 
etkinliklerine destek vermektedir.
EMO, kendi örgütlülüğüyle sürdürdüğü 
bu çalışmalarını ve mücadelesini, 
örgütsel düzeyde, olabildiğince 
çok kurum, kuruluş ve demokratik 
kamuoyu ile ortaklaştırarak yürütmeyi 
önemsemektedir. Bu çalışma tarzı, daha 
yetkin ve etkili çalışmaların ortaya 
çıkmasında belirleyici olduğu gibi, 
toplumsal muhalefetin akışına olumlu 
ve önemli katkılar sunabilmektedir. 
Ayrıca zaman zaman (Özelleştirme 
karşıtı, Nükleer Santral karşıtı 
mücadelelerin böylesi dayanışmayla 
örülerek yürütülmesi örneklerinde 
olduğu gibi) mücadeleyi ortaklaştırma 
yönünde yaratılan dayanışma, EMO’nun 
bu mücadelelerini sürdürmesindeki 
(kendi üye ve örgütlenme gücüne 
dayanışının ötesindeki) güvene dayalı 
ilişkileri oluştura gelmektedir. Bu 
nedenle EMO, demokratik kamuoyu 
ile barışık olmayı ve dayanışmaya açık 
olmayı önemsemektedir.
Yaşanılan deneyimler ve muhtemel 
gelişmeler üyelerinin ve kamunun 
çıkarları yönünden bir mücadele örgütü 
olarak EMO’nun önemini ve gerekliliğini 
göstermektedir. Bu nedenle EMO 
kendi iç yapılanmasını ve kadrolarını 
mücadele gereklerini karşılayacak 
yönde geliştirmeli ve yetkinleştirmelidir. 
Üyeleriyle barışık, personeliyle barışık, 
güven-dostluk ve dayanışmanın etkin 
kılındığı bir iç işleyiş mücadeleci 
bir EMO’ya büyük güç katmaktadır. 
DEMOKRAT MÜHENDİSLER yıllardır 
bütün bunları sağlayabildikleri için 
EMO bir mücadele örgütü kimliğini 
yükselterek sürdürmekte ve demokratik 
bir mevzi olarak korunabilmektedir.
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Şeffaf, Üretken, Eşitlikçi, Kararlı Bir EMO Ankara 
Şubesi!

Demokrat Mühendisler olarak gerek 
EMO gerekse EMO Ankara Şubesi 
düzleminde çok uzun yıllardır 
yaptığımız çalışmalar ve gösterdiğimiz 
kararlı ve direngen tutum üyelerimizin 
büyük bir kısmı tarafından bilinmekte 
ve takdir edilmektedir. Aynı kararlılık 
ve üretkenlikle Şube çalışmalarının 
dünden ileri bir noktaya taşınması 
için çalışmak temel felsefe olarak 
kabul edilmektedir. Üyelerinin çalışma 
alanlarına yönelik düzenlemelerde 
belirleyici rol üstlenmek ve bu 
konuda kamuoyu oluşturmaya yönelik 
çalışmaları sürdürmek, üniversiteler 
ve endüstriyel kuruluşlarla ortak 
çalışmalar yapmak, kamusal yaklaşımı 
her alanda savunmak, yeni mezun 

üyelerimiz başta olmak üzere işsiz 
mühendisler konusunda çalışmalar 
yapmak, üniversite öğrencisi ve yakın 
geleceğin üyelerine eğitim ve staj 
konularında destek olmak, komisyon 
çalışmaları ile meslek alanlarımızdaki alt 
disiplinlere ait çalışmalarda bulunmak, 
EMO örgütlülüğünü güçlendirerek 
ileriye taşımak, meslek alanlarımızın 
daha nitelikli bir şekilde ve günün 
gereklerine göre düzenlenmesinde 
öncü rol oynamak, dönemsel etkinlikler 
ile üyelerimizi muhatapları ile aynı 
platformlarda buluşturmak bundan 
sonra da ısrarla, özenle ve geliştirerek 
sürdüreceğimiz çalışmalar olacaktır.



22

Neden DEMOKRAT MÜHENDİSLER EMO’yu Yönetmelidir?

Tarihsel süreç içerisinde üretimin ve üretici güçlerin gelişimi ve teknolojik 
gelişmeler uzmanlaşmayı ve iş bölümünü ön plana çıkarmıştır. Mühendislik 

kavramını, ”bilimsel ilkelerin doğadaki kaynakların en verimli biçimde yapılara, 
makinelere, ürünlere, sistemlere ve süreçlere dönüştürülmesi amacıyla 

uygulamaya konulması sanatı” olarak tanımlarsak kavramın özünü gelişme-
yenileşme ve devrimcilik anlayışının oluşturduğu söylenebilir.

Sanayi devriminin ortaya çıkmasının ve bilimsel teknolojik gelişmelerin baş 
aktörlerinden biri (planlayıcı, örgütleyici ve uygulayıcı olarak) mühendislerdir. 
Teknolojideki hızlı gelişmeler, üretim yönetimi kavramını ön plana çıkarmıştır. 
Üretimin karmaşıklaşması, iş bölümü ve uzmanlaşmanın artırılması, üretkenlik 

ve verimlilik kavramlarının önem kazanması ile üretim olayının daha planlı 
kavranması gereği ortaya çıkmıştır.

Üretimin sorgulanması, değerlendirilmesi, makro düzeyde üretim hedeflerinin 
ve planlarının irdelenmesini gerektirir. Bugün, modern üretim teorilerinin temel 
hareket noktası karlılığın artırılmasında odaklaşmaktadır. Oysa üretim sürecinde 
yer alan diğer unsurların da kollanması ve ürünün kullanıcısının çıkarlarının da 

gözetilmesi mühendisin sorumluluğunda olmalıdır.
Görüldüğü gibi bilimsel çalışma, üretkenlik gibi bir takım kavramlar 
mühendislerin salt kar sürecini düşünmeleri halinde gerçek anlamını 

yitirebilmektedir.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER, piyasanın 
kar dürtülerini Oda’ya taşımaksızın 
mesleki yetkinlikleri yükseltmeyi 
ve topluma karşı sorumluluğu ön 
planda tutmakta olduğunu kanıtlayan 
bir anlayışa sahiptir. Son yirmi yılın 
uygulamaları da bunu doğrulamaktadır.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER, bu 
anlayışla yıllardır mesleklerine ve 
örgütleri EMO’ya sahip çıkmaktadırlar. 
Bu sahip çıkmayı ise çoğu kez 
iktidarların siyasi baskılarını ve onların 
yönlendirdiği ekiplerin saldırılarını 
göğüsleme pahasına yapmaktadırlar.

EMO gibi örgütlerde, demokratik 
yapısı ve her eğilimdeki meslektaşı 
bünyesinde toplaması zorunluluğu 
gereği, farklı düşünce ve yaklaşımlardan 
kaynaklanan tartışmaların yaşanması 
doğaldır. DEMOKRAT MÜHENDİSLER, 
oluşturdukları şeffaf, demokratik 
katılıma açık çalışma ortamlarıyla 
bu tartışmaların muhataplarını ve 
EMO’yu tanımlamayan ve yapıcı-
gerçekçi olmayan bu tartışmaların 

yıpratıcı boyutlara tırmandırılmasına 
meydan vermeyerek, EMO’nun ve 
üyesinin gerçek gündemini, gündemi 
yapmaktadır.

Özellikle Genel Kurul dönemlerinde 
ortaya çıkan, geçmişte  “Meslekte 
Birlik” bugün ise “Anadolu Mühendisler 
Grubu”, “Frekans” vb adlar altında 
“EMO Ankara Şubesi’ni ele geçirme” 
girişimlerinin oluşturduğu kısır 
çekişme görüntüsü, çalışmalara katkı 
koyabilecek yetkin insanları EMO’dan 
uzak durmaya itmektedir. Bu durum 
odamızı üstlendiği görevlerini yerine 
getirmekte olumsuz etkilediğinden, 
DEMOKRAT MÜHENDİSLER, örgüt 
bünyesinde böylesi zaafların etkin hale 
gelmesini önlemeyi önemsemektedir. 
Ve yıllardan beri bu endişeyi paylaşan 
üyelerin desteğiyle yönetimlerde 
yer almaktadırlar. İşte bu yüzden 
DEMOKRAT MÜHENDİSLER, sığ ve 
anlamsız spekülatif konularla uğraşmak 
yerine ve meslek örgütünü iktidarların 
arka bahçesi yapmak isteyenlere karşı, 
mesleğe ve ülkeye hizmet etmeyi 
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ön plana koymaktadırlar. Şubemizin 
kurulduğu 1977 yılından beri geçen 44 
yıllık sürede oluşturulan mesleki ve 
demokratik birikimi de DEMOKRAT 
MÜHENDİSLER’in çabalarının 
sonucudur.

Bu sebeble DEMOKRAT MÜHENDİSLER 
gelişmeleri ve çalışmaları kendi 
birikimleri ve yeteneklerinin düzeyi 
ile sınırlamaksızın; yeteneği, isteği 
ve zamanı olan herkesin katkısına 
açık platformlar oluşturmayı odadaki 
varlıklarının temel gerekçelerinden biri 
olarak görmektedirler. İşte bunun doğal 
sonucu olarak, Odamızın geniş mesleki 
yelpazemizi kucaklaması, yeni/genç 
üyelerimizin Oda’ya kazandırılması 
ve Oda’nın onların dinamizminden 
yararlanabilmesi sağlanmaktadır. 
Bunun için bireysel iradeyi değil kolektif 
yönetimi esas alıyoruz. 

DEMOKRAT MÜHENDİSLER, ortak aklı 
seferber edebildikleri için kurumu en iyi 
yönetecek demokratik anlayışa, bilgi, 
beceri, deneyim ve programa sahiptir.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER, 
Çalışmaların Eksenine Her Zaman Bilimi 
ve Bilimsel Çalışmaları Koymuştur ve 
Koymaya Devam edecektir! 

DEMOKRAT MÜHENDİSLER, TMMOB 
Başkanı Teoman Öztürk’ün 24 Mayıs 
1980’de TMMOB’nin 24.Olağan Genel 
Kurulu’nda “..Yüreğimizdeki insan 
sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm 
yöntemlerinin söküp atamayacağının 
bilinci içinde, bilimi ve tekniği 
emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, 
emekçi halkımızın hizmetine sunmak 

için her çabayı güçlendirerek sürdürme 
yolunda inançlı ve kararlıyız...” dediği 
gibi bilimi ve tekniği halkın yararına 
kullanmaya devam edecektir.

Yönetmek ve Üretmek Bir Ekip ve 
Program İşidir!

DEMOKRAT MÜHENDİSLER, hiç bir 
zaman tarihi kendileriyle başlatmamış 
aksine gerek TMMOB gerekse EMO 
ve EMO Ankara Şubesi geçmişten 
devraldıkları mirası geliştirerek 
gelecek kuşaklara devretmeyi öncelikli 
hedef olarak belirlemiştir. Bu yüzden 
hem geçmiş tecrübelerden ve onları 
yaratanlardan kopmamış hem de 
birikimleri yeni kuşaklara taşımayı 
başarmıştır.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER, yıllardan 
beri böyle bir programa ve ekibe sahip 
olması nedeniyle üyelerin, örgütün ve 
Genel Kurulun güvenini hak ederek 
seçimleri kazanmaktadır.

Geçtiğimiz dönem yaşanan yol 
kazasından DEMOKRAT MÜHENDİSLER 
gereken dersleri çıkarmıştır, EMO’da 
var olan tüm grupların ve EMO 
örgütlülüğünün de bu anlamda tercihini 
yeniden  gözden geçirdiğini, üyelerden 
aldığımız mesajlardan anlıyoruz.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER, geçtiğimiz 
iki yıllık dönemde kaybolan EMO Ankara 
Şubesi’nin mesleki bir demokratik 
kitle örgütü olma özelliğini yeniden 
kazandıracak, gerek TMMOB’de gerekse 
ülkemizdeki saygın yerini almasını 
sağlayacaktır.

Birbirimize verecek ellerimiz var.
Daha güzel değil hiç bir şey birbirimize bir orman gibi bağlanmaktan

PAUL ELUARD
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