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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. Şebnem Seçkin Uğurlu

EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Şubemizin 10-11 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 32. Olağan Genel Kurulu'nun 
ardından 32. Dönem Yönetim Kurulu olarak çalışmalarımıza başladık. Genel Kurul'da kabul 
edilen ve bu dönemki çalışmalarımıza yön verecek önergeler doğrultusunda, üyelerimizin 
taleplerinin karşılanması, mesleğin geliştirilmesi ve meslektaşın korunmasını ilkeleri çerçevesinde 
çalışma programınızı oluşturduk. 

Bu sayıda özet bilgileri sunulan program kapsamında yer alan çalışmaları komisyonlarımızda 
görev üstlenen meslektaşlarımızın katkılarıyla sürdüreceğiz. Yönetim Kurulu üyelerimiz, 
Şube Denetçilerimiz ve komisyonlarda görev üstlenen meslektaşlarımızla, dayanışma içinde 
çalışma programımda yer alan konuları hayata geçirmek için çaba sarf edeceğiz. Elbette, 
meslektaşlarımızın daha sağlıklı koşullarda mesleğini yürütebilmesi; Şube çalışmalarının 
meslektaşlarımızın bizzat sağlayacağı katkılara büyütmesine bağlıdır. Komisyonlarda görev 
almak için başvuran tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 

Kültürel mirasın talan edilerek, ranta dayalı ekonomik büyüme sağlanması politikalarından 
tüm ülke gibi kentimiz de nasibini almaktadır. Yönetim Kurulumuz göreve başlamasıyla 
birlikte tarihi Elektrik Fabrikası'nın arazisi için "özelleştirme" adı altında satılması girişimi ile 
karşı karşıya kaldı. "Korunması Gerekli Kültür Varlığı" olarak tescillen Elektrik Fabrikası'nın 
"özelleştirme" adı altında yok edilerek, arazisinin ticari olarak yapılaşmaya açılmasına karşı 
kent bileşenleriyle birlikte ortak mücadele yürütüyoruz. Tapusunun yeniden İzmir Büyükşehir 
Belediyesi'ne devrilmesine ilişkin çağrıda bulunduğumuz basın açıklamasının ardından, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ve İzmir milletvekillerinin açıklamaları ve açılan davalarla, kent geneline 
yayılan bir kampanya örgütlenmiş oldu. Son olarak İzmir milletvekillerinin de katılımıyla 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak bina önünde, fabrikanın teknoloji müzesi ve eğitim 
merkezine dönüştürülmesi çağrımızı tekrarladık. Ülkenin kıt kaynaklarıyla yabancı sermayeden 
alınarak, kamulaştırılan Elektrik Fabrikası'nın satılması, tarihin ters yüz edilerek, toplumsal 
birikimlerimizin sıfırlanması gayretlerinin son adımı niteliğindedir. 

Ülkemizde neo-liberal politikalar kapsamında uzun yıllardır sürdürülen betonlaşmaya 
dayalı, kentsel, kültürel ve doğal mirasın yağmalanmasına yol açan bu ekonomi politikalarını 
bugünden yarına değiştirebilme olanağımızın olmadığını bilerek, dönem içindeki çalışmalarımızla 
mücadelemizi geliştirerek sürdürme gayreti içindeyiz. Şüphesiz çalışmalarımızın ana ekseni; 
bilim ve tekniğin ülke gündeminde hak ettiği yere taşınması, bilgi yoğun bir ekonomik modele 
geçilmesi ve meslektaşlarımızın yoğun olarak artı değeri yüksek alanlarda hizmet üretmesinin 
sağlanması oluşturacaktır.

Bu kapsamda önümüzdeki dönemin ön plana çıkan çalışmalarından biri de Yeni Hizmet 
ve Eğitim Merkezi'nin tamamlanmasıdır. Konferans salonları, derslikler ve laboratuarla 
kentimizin mühendislik merkezi olmaya aday binamızın, elektrik ve mekanik tesisatına yönelik 
çalışmalar oluşturulan komisyon aracılığıyla devam ettirilmektedir. Kısıtlı bütçemizin el verdiği 
ölçülerde yürüttüğümüz çalışmalara, üyelerimizin ayni ve nakdi desteğine artık daha fazla 
ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitim çalışmalarıyla ülke genelindeki EMO üyelerine hizmet verecek 
olan merkeze, katkı sağlamak, özellikle malzeme desteği vermek isteyen üyelerimizi Şubemizle 
iletişime geçmeye davet ediyoruz. 

Bildiğiniz gibi; birliğimizin de adının bulunan "Türk" ibaresininin kaldırılması ve tüm meslek 
örgütlerinin işlevsizleştirilmesine yönelik olarak İktidar tarafından kanun tasarısı hazırlığı 
yapılmaktadır. 1954 yılından bu yana meslektaşlarımızın emek-emek büyüttüğü, geliştirdiği 
örgütümüzü korumak için tüm üyelerimize Şube ve Oda çalışmalarına daha fazla katkıda 
bulunmaya çağırıyoruz. 

başyazı

Mirasımızın Yağmalanmasına 
İzin Vermeyelim!


