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DEĞERLİ ÜYEMİZ
Neo-liberal sistemin küresel krizi bir tarafta, 
krizi yönetemeyen iktidarların çareyi baskıcı 
yöntemlerde aramaya devam ediyorlar. 
Ortadoğu başta olmak üzere kuzey Afrika 
ülkelerinde yaşanan iç savaş ve göçlerle 
sarsılırken tüm dünyayı esir alan COVID-19 
pandemisi hepsinin üzerine tuz biber ekti. 
Salgın sebebiyle ülke sınırları kapatılıp 
seyahatler sınırlandırılırken ne savaşlar 
durdu, ne de emperyalistlerin saldırıları. 
Ülkeler arası alışveriş silah ticareti hariç 
(tersi olması gerekirken) karşılıklı ticaret 
kapasiteleri bayağı aşağılara çekildi. Bu 
durum işsizlik ve yoksulluğu hızla artırdı 
ve halen artırmaya devam ediyor. Salgın 
karşısında kamusal sağlık alanı geniş 
olan ülkeler başarılı olurken, kapitalizmin 
ağababası, neo-liberal sistemin uygulayıcısı 
ve kollayıcısı ABD sağlık sistemi halkın alt 
tabakalarına ulaşmak açısından en geri 
ülkeler seviyesine düşerken, salgından 
ölümlerde dünya birincisi durumundadır.
Toplumları yoksullaştıran, doğayı talan 
eden kapitalizmin krizleri derinleşirken, 
COVID-19 salgını süreci hem krizi daha da 
derinleştirmiş hem de sermayenin daha da 
tekelcileşmesine hizmet etmiştir.
Salgının haziran ayı itibari ile azalacağı 
öngörüsü yayılırken, geldiğimiz gün itibari 
ile azalma yerine büyük bir ivme kazanarak 
artmaya devam etmektedir.
Türkiye’ye gelince, zaten büyük ekonomik 
ve politik kriz yaşayan ülkemizde 
COVID-19 salgın süreci ile kriz daha 
da belirginleşmiştir. Ekonomi ve salgın, 
krizi, yoksulluğu derinleştirirken iktidarın 
dışarıda savaş, içeride baskı politikalarını 
artırmasını getirmiş, salgın sürecinde işsiz 
kalan milyonlarca insana hiçbir kamusal 
destek sağlanmazken, bir kısım çalışana 
bugüne kadar sağlanan kamu desteği ise 
sadaka mahiyetini geçmemiştir.  Diğer 
taraftan ülkenin kanını emen sermayenin 
üç beş temsilcisine milyarlarca dolarlık 
desteğe, ihaleler verilmesine devam edilmiş 
ve devam edilmektedir. 
İktidarın Suriye politikası milyonlarca 
insanın yaşamını zora sokarken, ülkenin 
kaynaklarının heba olmasına neden 
olmuştur.  İflas eden bu politikanın 
sonuçlarını ülkemiz halkı en ağır biçimiyle 

yaşamaktadır. İktidarını normal şartlarda 
sürdüremeyeceğini düşünen siyasi erk 
Libya’da ki savaşa da ortak olmuştur. Ülkeyi 
bir bataktan bir batağa sürükleyenler, bunun 
sürdürülebilir olmadığını gördüklerinden, 
savaşların yanına “müjdeler” vermekten de 
geri durmamaktadır. 

Akdeniz de yeni vatan toprağı pardon 
denizi edinip, Karadenizde denizin, yerin 
dibinden 6-7 yıl sonra çıkacağı bile belirsiz 
doğalgazı şimdi evlere verecekmiş ve 
vatandaş doğalgaz parası ödemeden 
faydalanacakmış algısı yaratmak için de 
uğraşmaktan geri durmamaktadır.
Tabii ki yukarıda çok kısaca anlattığımız 
olayların sonuçları günlük yaşamımıza en 
ağır biçimde yansırken, hayatın normal 
akışında sürmesi içinde hep birlikte 
mücadele etmekteyiz.
Haziran ayından bu yana geçen zaman 
içinde oda faaliyetlerimiz kısıtlı olarak 
sürerken, üye aramalarımıza, online olarak 
eğitimleri sürdürmeye, sosyal söyleşilerle 
üyelerimizi bilgilendirmeye ve odaya 
ilgilerini canlı tutmaya çalıştık, çalışıyoruz.
Oda çalışmaları açısından yaz döneminin 
en önemli etkinliği, Covıd-19 salgını 
nedeniyle Mart ayı sonunda yapılması 
gereken Oda olağan Genel Kurulunun 
22-23 Ağustos’ta yapılmış olmasıdır. Yaz 
dönemi boyunca süren tartışmalar, yapılan 
delege ve Danışma kurulu toplantıları ile 
Oda genel kurulu çalışmaları konusunda 
bilgilendirmeler yapılmaya çalışıldı.
Sürecin tüm üyeler tarafından da bilinmesi 
açısından aşağıdaki bilgilendirmeyi yapmak 
yararlı olacaktır.
Oda olağan genel kurulu normalde 
şube olağan genel kurullarının 
tamamlanmasından 1 ay sonra yapılır. 
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Bu dönem salgın nedeniyle hükümet 
tarafından yasaklanan toplantılar daha 
sonra yayınlanan bir genelge ile Ekim ayı 
sonuna kadar tamamlanması istenmiştir. 
TMMOB Yönetim Kurulu aldığı kararla 20 
Ekimde genel kurul yapacağını açıkladı, 
böylece bağlı odaların da kendi genel 
kurullarının tarihlerini belirlemelerinin önü 
açılmış oldu.
EMO olarak, şubeler ve merkezin ortak 
yaptığı toplantılarda, Oda olağan genel 
kurulunun Ağustos ayı içinde, açık havada 
1 gün genel kurul, 1 gün seçim olmak üzere 
iki gün olarak yapılmasını, genel kurulun 
eksik günle yapılmasının,  telafisi için, 
genel kurul öncesi 2 gün, kurulacak online 
ortamda toplantı yapılması kararlaştırıldı.
Genel Kurul öncesi, Genel kurulun işini 
kolaylaştırmak için şube genel kurullarından 
geçen önergelerin derlenmesi amacı ile 
Önergeler komisyonu oluşturuldu. Bu 
komisyon oluştuktan sonra şube genel 
kurullarında verilmemiş ama her delegenin 
genel kurulda önerge verme hakkı, daha 
önceden görülmesi amacıyla bu komisyona 
iletildi.
Genel kurul 2 listenin yarışmasına şahit 
oldu, kazanan listeye başarılar dilerken, 
odamızın demokratik, ilerici, emekçiden, 
ezilenden, halktan ve üyeden yana, kamucu 
politikalara sahip çıkmasını, emperyalizmin 
ve sermayenin sömürüsüne, ülkemizi 
talanına karşı durmasını beklediğimizi ve 
bu politikaları sürdürdüğü sürece destek 
vereceğimizin bilinmesini isteriz.
Şubemiz, Nisan başından bu yana 
dönüşümlü çalışma sistemi uygulamaktadır. 
Salgının son zamanlarda çok yaygınlaşması 
bu sürenin daha da uzayacağını 
göstermektedir. Çalışma arkadaşlarımızın 
her türlü gayretine rağmen hepimizi 

zorlayan bu çalışma sisteminde yaşanan 
aksaklıklar nedeniyle üyelerimizin anlayış 
göstermesini bekliyoruz.
Önümüzdeki süreçte çalışma programımız 
doğrultusunda çalışma arkadaşlarımızla 
beraber Temsilcilikler, çalışma gurupları ve 
komisyonlarımızın katkıları ile üyelerimizin 
ve halkın sorunlarına yanıtlar üretmeye 
devam edeceğiz. 
Eleştiri ve önerileriniz bizim yol 
göstericimizdir.

EMO İstanbul Şubesi olarak ÜYESİ İLE 
BİRLİKTE, HALKTAN, EZİLENDEN YANA, 
LAİK, DEMOKRAT, DOĞA ve ÇEVRE 
DOSTU, ÖZGÜR, EŞİT bir ülke için, 

BURADAYIZ, BİRARADAYIZ

EMO İSTANBUL ŞUBE
42. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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