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Şebnem Seçkin Uğurlu
EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

başyazı

Geçtiğimiz ay pandemi şartları altında, örgütümüzün en büyük karar organı olan 47. Olağan Genel 

Kurulu toplantısını gerçekleştirdik. Ülkenin dört bir yanından gelen meslektaşlarımızla örgütümüzün son 

iki yıldaki çalışmalarını değerlendirerek, önümüzdeki iki yılda gerçekleştirilecek faaliyetleri planladık. 

Genel Kurul’un ardından gerçekleştirilen seçimler sonucunda Oda kurullarında görev alacak ve Odamızı 

TMMOB’de temsil edecek meslektaşlarımızı da belirledik. Önümüzdeki dönemde üyelerimizin katkılarıyla 

mücadeleyi birlikte büyüteceğimiz meslektaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz. 

Geçtiğimiz ay Şubemiz genç ve aday meslektaşlarla dayanışmanın güzel bir örneğini sergiledi. 

Meslektaş adaylarımızın zorunlu staj ihtiyaçları Şubemizin çevrimiçi olarak düzenlediği seminerler dizisi 

ile karşılandı. Zor şartlara rağmen, kıdemli meslektaşlarımızın genç meslektaşlara uygulama bilgisi ve 

deneyimlerini aktarmasından ve gönüllük esasına dayalı olarak gerçekleştirilen çalışmaların mesleki 

dayanışmayı büyütmesinden mutluluk duyuyoruz. Çevrimiçi staj çalışmalarına vakit ayıran, tecrübelerini 

aktaran meslektaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 

Öte yandan Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİSEM) kapsamındaki eğitimleri çevrimiçi olarak düzenlemeye 

başladık. Eylül-Ekim 2020 döneminde YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu, Elektrik SMM, Elektrik 

Tesislerinde Topraklamalar, Elektrik İç Tesislerinin Denetimi ve Raporlama, Güneş Enerjisi Sistemleri 

Tesisatı, Reaktif Güç Kompanzasyonu ve Harmonikler, Yangın Algılama ve Uyarma Sistemleri, Asansör 

SMM başlıklı eğitimler çevrimiçi olarak düzenliyoruz. Teorik kısımlarının çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği 

eğitimlerin uygulamalı bölümleri gerekli önlemler alındıktan sonra yüz yüze gerçekleştirilecektir. 

COVID-19 salgını tüm toplum gibi meslektaşlarımızın da günlük hayatını olumsuz etkilemeye devam 

ediyor. Haziran ayından itibaren “yeni normal” adı altında ekonominin canlandırılması amacıyla turizm 

sektörünün canlandırılması çabalarının salgının ivmelenmesine neden olduğu görüldü. Salgının, her gün 

aralarında hekimlerin de bulunduğu çok sayıda yurttaşımızı aramızdan alması; önlemlerin yetersizliğini 

kanıtlamaktadır. Yetersiz test yapılması nedeniyle çok sayıda hasta yurttaş, işe gitmekte, toplu taşıma 

kullanmakta, her gün yüzlerce insanla temas etmektedir. Salgının yayılma hızı özellikle işçi-emekçi 

mahallerinde, fabrikalarda ve şantiyelerde artmıştır. Koronavirüs ile geçim kaygısı arasında sıkışmış 

milyonlar, hastalığı ayakta atlatmaya çalışmaktadır. Bilim insanlarının uyarıları yerine, yalnızca iş 

dünyasının taleplerini karşılamaya dayalı şekillendirilen önlem paketinin halk sağlığını korumayacağı 

artık daha net görülmektedir. 

Koronavirüs salgının ivmelendiği geçtiğimiz ayda bir yandan orman yangınları bir yandan da sel 

felaketleri yaşadık. Giresun’daki felaketi; şehir planlaması ve  mühendislik gerçeklerinin göz ardı edilmesi 

durumunda yaşayacağımız sorunların boyutunu ortaya koyarken, küresel ölçekte fosil kaynakların 

kullanımı azaltmamamız nedeniyle yaşamaya başladığımız iklim değişikliği gerçeğinin de ilk sonuçlarını 

da gözler önüne sermektedir. Yakın geçmişteki deprem felaketlerinden ağır darbeler alınmasına rağmen 

karar vericiler; etkin bir yapı denetim sistemi kurmamış, halkın can ve mal güvenliğini korumaya yönelik 

ciddi adımlar atmamıştır. 17 Ağustos depreminin 21. yıl dönümünde riskin 1999 yılına kıyasla düştüğünü 

söylemek ne yazık ki imkansızdır. Çeşme örneğinde olduğu gibi turizm “yatırımı” adı altında doğal sit 

alanlarının yağmalanmaya devam edilmesi; iklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle ilk baş başa kalacak 

ülkelerden birine dönüşmemize neden olmaktadır. 

TMMOB ve bağlı odalar olarak; salgın, sel, deprem ve yangın gibi afetlerin kaderimiz olamayacağını 

vurgulayarak, bilimin ve mühendisliğin temel ilkelerinin uygulanması mücadelemizi her koşul altına 

sürdürmeye devam edeceğiz. Bilimin rehber edinildiği, doğanın, yaşamın ve emeğin korunduğu bir gelecek 

için kalkınma mücadelesini tüm üyelerimizle birlikte sürdüreceğimize olan inancımızı vurgulayarak, 

sağlıklı günler diliyoruz. 

Bilimin Rehberliğinde Yürüyoruz 


