başyazı

>

Birlikte Güçlüyüz!
68 kuşağının içerisinde yer alan o dönemki meslek büyüklerimizin büyük bir özveri ile oluşturduğu toplumcu
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ve dayanışmacı anlayışı bugün de güçlendirerek sürdürmeye gayret eden ve sürekli olarak gençleşerek dinamik
kadrolarla mesleki ve demokratik hak mücadelesini büyüterek sürdürmeye çalışan Şubemizin 53.Kuruluş
Yıldönümünü tüm meslektaşlarımızla birlikte kutluyoruz.
Hepimizi bildiği gibi Odamız, 1954 yılında kuruldu. Kuruluş aşamasında ülke genelinde yaklaşık 700
elektrik mühendisi bulunmaktaydı. Zaman içinde Oda çalışmalarının gelişmesiyle birlikte, büyükşehirlerde
Şubeler kurulması ihtiyacı doğdu. 1968 yılına gelindiğinde 100 kadar meslektaşımızın gayretleriyle Odamızın
İstanbul’dan sonraki ikinci Şubesi İzmir’de kurulmuş oldu. 8 Haziran 1968’de düzenlenen ilk genel kurul ile
Şubemizi resmen çalışmalarına başladı. EMO İzmir Şubesi, 1968’den günümüze 53 yıldır mesleki demokratik
mücadele içinde ön saflarda yer alarak, ülkemizin kalkınma mücadelesine katkı koymaya devam etmektedir. İlk
günkü kararlılık ve azimle sürdürmeye çalıştığımız mücadelenin öncüsü 68 kuşağının gençlerine bir kez daha
şükranlarımızı iletiyoruz. 68 kuşağının gençlerinin, EMO İzmir Şubesi’nde yaktığı meşale TMMOB tarihinde
önemli bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. EMO ve TMMOB bünyesinde ilk kez toplumcu mühendislerin

Yayın Komisyonu
H. Avni GÜNDÜZ
İsmail KAYA
Mehmet GÜZEL
Hacer ŞEKERCİ ÖZTURA
Gülter Gülden KÖKTÜRK
Mahir ULUTAŞ
Egemen AKKUŞ
Eren İPEK
Olkan AKÇAY
Mehmet PAKDİL

etkin olduğu şube yönetimini oluşturdular. İlerleyen yıllarda Odamızı ve TMMOB’yi etkisine alan bu ilerici
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bir ülke yaratılması için mücadelesini sürdüreceğine inancımız tamdır. Kuşkusuz, örgütümüz, yaratılan bu
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karanlığı da geride bırakarak; ülkemize, anayasal, demokratik kazanımlarımıza, emeğimize, mesleğimize,
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değişim, ülkemizdeki toplumsal mücadelenin temel dinamiklerinden birini oluşturdu. Arkadaşlarımızın ilmek
ilmek ördüğü bu mücadeleyi bizler de genç meslektaşlarımıza bırakma kararlılığındayız.
Son yıllarda tüm Anayasal kuruluşlar gibi TMMOB’un üzerindeki baskının şiddeti artmıştır. Anayasal
kurumlarının tümünü İktidarın vesayetine sokma girişimine karşı tüm gücüyle direnen ender kuruluşlardan
biri de TMMOB olmuştur. Kamu gücüyle Oda seçimlerine müdahale, kanun değişikliği girişimlerine rağmen
TMMOB’un bağımsız yapısını kırmaya güçleri yetmemiştir. Kararlı mücadele geleneğiyle, darbe dönemleri
de dahil olmak üzere, karanlık dönemlerden hep güçlenerek çıkan TMMOB, bu dönemden de güçlenerek
çıkacaktır. Gücünü meşru mücadele hattından alan örgütümüz, üyesinin desteğiyle, bilimin ışığında kalkınan

meslek alanlarımıza sahip çıkmaya her koşulda devam edecektir.
TMMOB ve Odalarımız kurulduklarından bu yana merkezi ve yerel yönetimlerle işbirliği geliştirmekte
ve hazırladıkları raporlar ve uyarılarla oluşan hatalı uygulamaların düzeltilmesine de katkı sağlamaktadır.
Kalkınma, sağlıklı ekonomik büyüme ve kentleşme için çaba sarf eden örgütlerimiz, bir sonraki seçimi
kazanmaya odaklanan merkezi ve yerel politikacılar tarafından zaman zaman engel olarak tanımlanmaktadır.
Kamu yararını koruma ve gerekli önlemlerin alınmasına yönelik uyarma işlevlerini yerine getirmek için her
yıl TMMOB bünyesinde onlarca bilimsel ve teknik etkinlik düzenlenmektedir. Bu etkinlikten biri olan İzmir
Bölgesi Enerji Forumu’nu, 11-12 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenliyoruz. Salgın koşullarından dolayı
çevrimiçi düzenleyeceğimiz etkinlikte, iki gün boyunca 6 oturumda 26 bildirinin yanı sıra “Aliağa Bölgesindeki
Enerji Tesisleri ve Çevresel Etkileri” başlıklı bir de panel gerçekleştirilecektir. Bölgesel sorunlardan yola
çıkarak, ülke geneli için çözümler üretilmesini hedefleyen etkinliğin iki günlük programı kapsamında "Enerji
Görünümü", "GES ve Elektrikli Araçlar, "Rüzgar ve Jeotermal Enerji Santralleri ve Dere Tipi HES’ler", "Enerji
Verimliliği Uygulamaları ve Alternatif Enerji Kaynakları", "Çevresel Etkiler" ve "İklim Değişikliği" başlıklı
oturumlar düzenlenecektir. Forumun hazırlık çalışmalarını yürüten Enerji Komisyonu üyelerimiz ile katkı
koyan diğer meslek odası temsilcilerine teşekkür ederken, tüm üyelerimizi ise Şubemizin Youtube kanalında
canlı yayınlanacak olan etkinliğe davet ediyoruz.
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