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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.

başyazı

Şube olarak çalışma tempomuzu artırdığımız bir ayı geride bırakıyoruz. Geçtiğimiz ay 
Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile birlikte Asansör Sempozyumu’nun beşincisini 
düzenledik. Aynı dönemde Şubemizin 50. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şehir 
Hastaneleri Gerçeği ve Dijital Dünyada Mühendisliğin Rolü başlıklı iki söyleşi düzenledik. 
Şehir Hastaneleri Gerçeği söyleşisinde Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Ekonomist Mustafa 
Sönmez’in ağırlarken, Dijital Dünyada Mühendisliğin Rolü söyleşisinde ise ülkemizin en 
önemli iktisatçılarından biri olan Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu’nu konuk ettik. 

“Tasarım ve Teknoloji” ana teması altında gerçekleştirdiğimiz Asansör Sempozyumu’nda 
katma değerli bir çalışma alanı oluşabilmesi için Ar-Ge ve mühendisliğinin önemine vurgu 
yaparken, Dijital Dünyada Mühendisliğin Rolü söyleşisinde ise meslektaşlarımızın yakın 
gelecekte oluşması ön görülen yeni ekonomik düzendeki konumunu irdelemeye çalıştık. 

İçinden geçtiğimiz ve enflasyon oranlarını düşük açıklanabilmesi için TÜİK’in 
hesaplama sepetinde yer alan kalemlere yönelik indirim kampanyası dışında ciddi önlem 
alınmadığına şahit olduğumuz ekonomik kriz, kendi teknolojisini üretemeyen ekonomilerin 
ayakta kalamayacağı bir çağa doğru ilerlediğimizi açıkça ortaya koymaktadır. 

Şehir hastaneleri gibi uluslararası finans çevrelerine kamu kaynaklarının aktarılması 
hedefiyle yaşama geçirilen betonlaşma ve inşaat temelli devasa projeler, verilen alım-hasta-
yolcu garantileriyle çocuklarımız geleceği için ciddi bir borç yükü yaratmaktadır. Üretim 
ekonomisinden kopuşa paralel olarak meslektaşlarımız, gelişmiş tabir edilen ülkelerdeki 
meslektaşlarımızın geliştirdiği ürün ve hizmetlerin, montajcısı-uygulayıcı pozisyona daha 
hızlı gerilemektedir. İçinde “gerçek” mühendislik emeğinin olmadığı, mühendisin alın terinin 
Ar-Ge ve teknoloji geliştirmeye yansımadığı bir ekonomik yapının daha fazla sürdürülebilme 
olanağı bulunmamaktadır. Krizlerle beslenen ve alım gücünün sürekli olarak düştüğü, açık 
pazar konumundaki bu ekonomik kısır döngüden çıkmanın yolu meslektaşlarımızın hizmet 
ürettiği alanlardan geçmektedir. 

Son 16 yıldır siyasi iktidarın geçmişe göre daha sert uyguladığı IMF ve Dünya 
Bankası’nın dayattığı neo-liberal politikaları, ülkemizin yetişmiş iş gücünü atıl hale 
getirerek, her anlamda dışa bağımlı bir yapıya neden olmuştur. Ham madde, ara mal ve 
teknoloji olarak dışa bağımlı bu yapının küresel sisteme entegre olmasından söz edilemez. 
Halkımızı yoksullaştıran ve meslektaşlarımızın üretimdeki rolünü kısıtlayan bu yapının 
değişmesi için IMF ve Dünya Bankası dayatmaları bir yana bırakılarak, acilen planlı üretim 
ekonomine dönüş yapılmalıdır.

Ülkemizin sorunlarının ağırlaştığı bu dönemde meslek örgütlerimizin faaliyetleri daha 
çok önem kazanmaktadır. Örgütsel faaliyetlerimizi sürdürürken bir yanda da “mesleği 
geliştirme” sorumluğumuzu da yerine getirme getirmeye çalışıyoruz. Bu ay İzmir’deki hemen 
hemen tüm ilgili kurumların desteğiyle düzenleyeceğimiz İzmir Bölgesi Enerji Forumu’nda 
yerel gereksinimlerden yola çıkarak, enerji alanındaki sorunlara çözümler arayacağız. Enerji 
Komisyonu’muzun yoğun mesai harcayarak, hazırlık çalışmalarını yürüttüğü etkinliğe tüm 
üyelerimizin katılımını bekliyoruz. 

Hizmet içi eğitim faaliyetlerini artırma hem de Şube hizmetlerinin daha sağlıklı 
ortamda sürdürülmesi amacıyla yürüttüğümüz Yeni Hizmet ve Eğitim Merkezi çalışmalarını 
önümüzdeki aylarda tamamlamayı hedefliyoruz. Üyelerimizin önerileri ve katkılarıyla 
yürüttüğümüz projenin tamamlanabilmesi için katkıları artırma çağrısı yapıyoruz. 

Krizden Çıkışın Anahtarı Mühendisliktir


