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başyazı

Enerji Komisyonumuz, İzmir Bölgesi Enerji Forumu’nun altıncısını düzenlemek üzere, yerel bileşenlerle 

birlikte hummalı bir çalışma yürütüyor. Başta TMMOB’a bağlı Odaların İzmir Şubeleri olmak üzere çok 

sayıda kurum ve kuruluşla birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında İzmir’de bir durum tespiti yapmaya ve 

enerji alanındaki temel sorunlarımıza çözüm önerileri geliştirmeye hazırlanıyoruz. Son yıllarda hızı artan bir 

yapısal değişim geçiren kentimizin enerji alanındaki eksiklerinin ve sorunlarının tartışılacağı İzmir Bölgesi 

Enerji Forumu’nun bir kez daha “ortak aklı” harekete geçirmeye çalışacağız. Elektrik tüketimine ciddi bir paya 

sahip olan sanayi kenti İzmir’de durum tespiti yaparak, ülke geneli için de önemli referanslar oluşturmayı 

hedefliyoruz. Salgın nedeniyle Mayıs ayında çevrimiçi düzenleyeceğimiz etkinliğe ilişkin detayları önümüzdeki 

dönemde duyuracağız. Şimdiden emeği geçen üyelerimize teşekkür ederek, tüm üyelerimize katılım çağırısı 

yapıyoruz. 

Öte yandan Genç Mühendisler Komisyonu’muz, düzenlediği çok sayıda seminere yenilerini ekleyerek, 

çalışmalarını sürdürüyor. Genç Mühendisler Komisyonu’nun sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta 

sonlarında düzenlediği seminerlerin yanı sıra, çarşamba günleri çalışma saatlerinde düzenlenen çevrimiçi 

seminerler de üyelerimizin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Benzer şekilde çevrimiçi gerçekleştirdiğimiz Meslek 

İçi Eğitim Merkezi (MİSEM) kapsamındaki eğitimler de salgın öncesindeki katılım oranlarını aşacak şekilde 

sürdürülmektedir. Komisyon çalışmaları da düzenlenen çevrimiçi toplantılarla devam etmektedir.  

Sevinerek vurgulamak gerekir ki; üyelerimiz, çevrimiçi araçları da kullanarak salgın koşullarında 

Şube çalışmalarına katılımını artırmıştır. Özellikle genç ve yeni mezun meslektaşlarımızın, deneyimli 

meslektaşlarımızın sunumlarıyla gerçekleştirdiğimiz çevrimiçi seminerlere olan ilgisi sevindirici düzeylere 

ulaşmıştır. Tecrübeli meslektaşlarımızın, genç meslektaşlara deneyim aktarmasına aracılık ederek, mesleğin 

gelişimine katkı sağlama işlevimizi, salgın koşullarında da yerine getirmekten mutluluk duyduğumuzu ifade 

ederek, çalışmalara katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

Daha sağlıklı koşullarda çalışmalarımızı sürdürme olanağı bulmayı umut ederek, kendimizi Mart ayına 

hazırlıyoruz. TMMOB, 2013’den bu yana iş cinayetlerine dikkat çekmek için “3 Mart İş Cinayetlerine Karşı 

Mücadele Günü” etkinlikleri düzenliyor. Bu yıl çevrimiçi araçlar kullanılarak, iş güvenliği ve işçi sağlığı 

konularında duyarlılık oluşturmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Benzer şekilde Kadın Mühendisler 

Komisyonu’muz da 8 Mart etkinlikleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz ay kadın meslektaşlarımıza 

yönelik olarak şiddet eylemlerine bir yenisi eklendi. İşvereni tarafından saldırıya uğrayan maden mühendisi 

arkadaşımız Canan Tosun ile dayanışma içinde olduğumuzu vurgulamak isteriz. Kadın mücadelesinin dünya 

çapında sembol tarihi olan 8 Mart’ta; başta kadın mühendisler olmak üzere, toplumum tüm kesimlerinden 

kadınların sesinin duyulması için üyelerimizin desteğine ihtiyacımız var.

Kadınların en çok sorun yaşadığı ülkelerden biri olan ülkemizde, mevcut koruyucu mevzuatın 

uygulanmasında bile ciddi sorunlar bulunmaktadır. Kadınları şiddete karşı korumaktan çok uzak olan bu 

uygulamalar kapsamında, saldırganlara yönelik yargılama süreçleri bile şiddeti meşrulaştıran araçlara 

dönüştürülebilmektedir. Başta siyasi iktidar olmak üzere bazı kesimlerden, çocukların evlendirilmesinin önünün 

açılmasından, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye kadar sistemli şekilde “geri” adımlar dillendirilmeye devam 

edilmektedir. Kadın dayanışması salgın koşullarında bile temel toplumsal mücadele dinamikleri arasından ön 

plana çıkarak, bu adımların atılmasına bugüne kadar izin vermemiştir. Ne yazık ki, dünya genelin kadınlar, 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yok etmek için mücadele ederken, ülkemizde mevcut hakların korunması için 

çaba sarf edilmek zorunda kalınmaktadır. Üstelik pandemi, dünya çapında kadınları ve kadın mücadelesini 

etkilemektedir. Gericiliğe karşı sürdürülen kadın direnişi, bu dönemde şiddete karşı yaşamı savunmaya 

odaklanmaya devam etmektedir. Bu anlamda ülkemizde kadınlar, son barikatta mücadele etmektedir. Ölümle-

yaşam arasındaki bu ince çizgiyi aştığımız, “yaşamak istiyoruz” çığlıklarının ortadan kalktığı bir gelecek 

için mücadele eden tüm kadınları selamlarken, ülkemizi bu iklime mahkum eden anlayışlarla hesaplaşmak 

zorunda olduğumuzu da vurgulamak isterim. 
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