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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

başyazı

Yeni yılla birlikte EMO İzmir Şubesi’nin 33. çalışma döneminin de son günlerine girmiş olduk. Şubat 

2020’de başlayan çalışma dönemini, 15-16 Ocak 2022’de gerçekleştirilecek 34. Olağan Genel Kurul ve 

seçimlerimizle tamamlayacağız. Dönem çalışmalarını, Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 

11 Mart 2020 tarihinden bu yana yaşadığımızı pandemi koşullarında sürdürdük. Sokağa çıkma, etkinlik 

düzenleme yasağı, kısa çalışma uygulaması gibi kısıtlamalar, örgütümüzün çalışmalarını da büyük 

ölçüde etkiledi. Üst birliğimiz TMMOB, normal şartlarda Ekim 2020’de planlanan 46. Olağan Genel 

Kurulu’nu ancak Ağustos 2021’de düzenlenebildi.

Salgın öncesinde başlayan ve salgınla derinleşen ekonomik krizin gölgesinde tamamladığımız 

bu dönemde çalışmalarımızı büyük ölçüde çevrimiçi araçların sağladığı olanaklarla yürüttük. 

Etkinliklerimizi çevrimiçi düzenledik, üyelerimizi canlı yayınlarda bir araya getirmeye devam ettik. 

İki günlük programa sahip olan İzmir Bölgesi Enerji Forumu çevrimiçi düzenleyerek, mesleğin 

gelişimine katkı sağlamaya çalıştık. Şube çalışmalarının temelini oluşturan komisyonlarımız, çevrimiçi 

toplantılarla verimli bir çalışma dönemi geçirdi. Aşılanma oranın artmasıyla birlikte; Asansör 

Sempozyumu, Yangın ve Deprem Sempozyumu gibi etkinlikleri ise önlem alarak yüz yüze veya hibrit 

biçimde düzenleyebildik.

Ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik krize rağmen, üyelerimizin ayni ve nakdi yardımlarıyla 

32. dönemde hizmete açtığımız Hizmet ve Eğitim Merkezi’mizin eksik bölümlerini, bu dönem yine 

üyelerimizin katkılarıyla tamamlamaya çalıştık. Yüksek Gerilim Uygulama Laboratuvarı’nın ardından 

Elektronik ve Aydınlatma laboratuvarlarını da üyelerimizin hizmetine sunduk. Tasarımdan ilk 

prototip üretimine kadar tüm süreçlerde üyelerimizin çalışmalarına katkı sağlayacak olan Elektronik 

Laboratuvarı’nın hizmete açtık.  Böylece elektrik mühendisliği alanında sunduğumuzu uygulamalı 

meslek içi eğitim hizmetlerini, elektronik mühendisliğine ilişkin alanlara da taşıma olanağına sahip 

olacağız. Bu dönem hizmet ve eğitim binamızın en üst katında yer alacak konferans salonunun 

tamamlanması için imalatlara başladık. Ülke genelinde üyelerimize de eğitim hizmeti veren binamızı, 

kentimizin en önemli mühendislik merkezi haline geleceğine olan inancımızı dile getirerek, üyelerimize 

katkılarını sürdürme çağrısı yapıyoruz. 

Birçok kurum gibi programımızda yer alan veya hedeflediğimiz çalışmaların ancak bir kısmını 

tamamlayamadık. Sevinerek belirtmek isterim ki, genç ve kadın üyelerimizin çalışmalara katkıları, bu 

dönem daha yüksek seviyelere çıktı. Özellikle son beş yıl içinde mezun olmuş meslektaşlarımızın, meslek 

ve meslektaş sorunlarına çözüm önerileri geliştirmeleri mutluluk vericidir. 

Odamız 67 yıldır biriktirdiği deneyimi, her dönem genç kuşaklara aktararak mücadele geleneğini 

sürdürüyor. Toplumsal muhalefetin en önemli örgütlerinden birini yaratan deneyimli meslektaşlarımıza 

şükranlarımızı sunarken, görevi bizlerden devralmak üzere hazırlık yapan meslektaşlarımıza da 

başarılar dileriz. İş yaşamı ve günlük hayatın yoğun temposunda, gönüllülük esasıyla yürütülen 

Şube çalışmalarına enerji ayırmaya gayret eden tüm meslektaşlarımıza kutlarız. Bir dönemi geride 

bırakırken, Yönetim Kurulu ve Şube Denetçisi olarak görev alan, komisyonlarda sorumluluk üstlenen 

tüm meslektaşlarımıza ve Şube çalışanlarımıza çok teşekkür ederiz. Teknolojinin tüm toplumun 

yararına kullanıldığı, yoksulluğun ortadan kalktığı, bilim ışığında gelişen bir ülke yaratma mücadelesini 

büyütmek için tüm üyelerimizi EMO İzmir Şubesi 34. Olağan Genel Kurulu’na davet ediyoruz.

Yağma Yok, Bu Ülkenin Mühendisleri Var!

Geleceğimizi, Mesleğimizi… 

ÖRGÜTÜMÜZÜ BİRLİKTE YENİLİYORUZ


