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Değerli Meslektaşlarım; 

 Yoğun bir emek ve özveriyle çalışmalarını sürdürdüğümüz 15. Dönem Şube 
Yönetim Kurulu çalışmalarımızı 10. Enerji Sempozyumunun ardından tamamlaya-
cağız.  Şube Yönetim Kurulu olarak en temel ilkemiz teknolojinin insanlığın yararı-
na kullanılması; şehrimizin, tüm yaşam alanlarımızın bilimin ve aklın öncülüğünde 
tasarlanması, doğayı yok etmeden, insanca yaşayabilmenin çözümlerinin aran-
masıdır.
 2015 yılı içerisinde sayısız kadın cinayetine, sayısız iş cinayetine, iki genel 
seçime ve de iki seçim arasında da en az iki katliama, sayısız şiddet olayına, ço-
cukların ve aralarında meslektaşlarımızın da bulunduğu sayısız ölüme ve sakat 
bırakılma olayına şahit olduk. Odamızın da çağrıcısı olduğu 10 Ekim Emek, Barış, 
Demokrasi mitinginde bu ülkenin en büyük katliamını yaşadık.
 Demokrasinin ve can güvenliğinin ağır bir tehdit altında olduğu, hukuk güven-
cesinin ve özgürlüklerin derinden zedelendiği bir süreçte, ekonomik gelişmeden, 
teknolojik ilerlemeden söz edilemez.
 Ülkemizin ve dünyamızın içerisinde bulunduğu koşulları görmezden gelerek, 
hem bu ülkede yaşayan ve vicdanı olan insanlar olarak, hem de anayasada kamu 
yararını savunmanın görev verildiği odaların yöneticileri olarak sadece meslek 
odacılığı yapmamız mümkün olamamaktadır. 
İşte bu nedenledir ki;
 Cumhuriyet`in kuruluşuyla birlikte laiklik temelinde eşit yurttaşlık idealiyle 
gerçekleştirilen başta eğitim ve kadın hakları olmak üzere pek çok düzenlemenin 
savunuculuğunu yapmak, bilimi ve aklı geri plana iten gerici yapılanmalara karşı 
mücadele etmek de Odacılığımızın bir parçası haline gelmiştir.
 Suruç, Ankara, Paris katliamlarında, seçim öncesi ve sonrasındaki çatışmalı or-
tamda, iş ve kadın cinayetlerinde yitirilen insanların anıları önünde saygıyla bir 
kez daha eğilirken; eşit, özgür demokratik ve laik bir Türkiye için üzerimize dü-
şeni sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Bültenimizde gerek EMO gerekse 
TMMOB İKK üzerinden bu konularda yaptığımız pek çok etkinliğin ve çalışmanın 
ayrıntılarını bulabilirsiniz.

 10. Enerji Sempozyumuna Ev Sahipliği Yapıyoruz 
 Elektrik Mühendisleri Odası tarafından TMMOB adına düzenlenen 10. TMMOB 
Enerji Sempozyumu, 3-4 ve 5 Aralık tarihlerinde Samsun ve Sinop`ta gerçekleş-
tirilecek. “Enerjide Toplumsal Yarar ve Kamusallık” ana başlığı altında düzenle-
necek olan sempozyumda, enerjinin özelleştirme ve piyasalaştırma sürecinin 
ardından toplumun karşı karşıya kaldığı sorunlar irdelenecek. Program kapsamın-
da Soma maden kazasından, nükleer santrallara, enerji yoksulluğundan enerjide 
toplum yararına ilişkin önermelere varıncaya kadar çeşitli başlıklar altında panel 
ve oturumlar gerçekleştirilecek. 
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