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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

Oda çalışmalarına uzun yıllardır emek veren üç değerli meslektaşımızın geçtiğimiz ay kaybettik. 
EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tahsin Yılmaz’ı 4 Ocak 2019 tarihinde 
kaybetmemizin ardından, EMO Yönetim Kurulu Saymanı Şakir Aydoğan 17 Ocak 2019 tarihinde 
aramızdan ayrıldı. EMO’daki görevi başındayken kalp krizi geçiren Yılmaz ve yakalandığı amansız 
hastalığa rağmen son günlerine kadar çalışmalarını sürdüren Aydoğan’ın ailesine, dostlarına ve 
mühendislik camiasına başsağlığı diliyoruz.  

Şubemizin çınarlarından Vedat Yaşar Soydinç'i ise 24 Ocak 2019 tarihinden kaybettik. Şubemizin 
ilk Çalışma Döneminde, 1968 yılında Yönetim Kurulu Saymanı olarak görev yapan Soydinç, 1970 
yılındaki 3. Çalışma Döneminde ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev üstlenmişti. Şubemizi kuran 
ve sonrasında Danışma Kurullarında, gelişmesine katkı koyan kadrolar içinde yer alan Soydinç’i 
sonsuzluğa uğurlarken, sevenlerine ve EMO camiasına başsağlığı dileriz.

Geçtiğimiz ay 2019’un ilk önemli etkinliğini gerçekleştirdik. Beşincisini düzenlendiğimiz Enerji 
Verimliliği Günleri’nde alandaki tüm tarafları aynı çatı altında toplayarak, üyelerimizin konuya 
ilişkin gelişmeleri, yeni teknoloji ve uygulamaları takip edebilmesine katkı sağlamaya çalıştık. Geçmiş 
yıllarda, verimliliğe ilişkin toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlayan etkinliğimiz, artık 
teknik detayların tartışıldığı, uygulamadaki aksaklıklara karşı önerilerin geliştirildiği bir platform 
işlevini üstlenmektedir. İlgili bakanlıklar ve belediyelerin temsilcilerinin yanı sıra mühendis, mimar 
ve bilim insanlarının ilgiyle takip etmeye başladığı etkinliğimizde emeği geçen üyelerimize teşekkür 
ederiz. 

Bir yandan meslektaşlarımızın bilgi ve deneyim eksiklerini gidermek ve geleceğin mühendisliğini 
geliştirmek adına sürdürmeye çalıştığımız bilimsel ve teknik etkinlikleri artırmaya uğraş verirken, bir 
yandan da söz konusu hizmetleri kurumsallaştırma adına önemli bir adım olarak gördüğümüz Yeni 
Hizmet ve Eğitim Merkezimizin tamamlanmasına yönelik gayretlerimizi sürdürüyoruz. Merkezimizde 
derslik ve salonların yanında laboratuvarlar da yer alacak. Merkezimizin mesleğe katkısını 
artırmak için özellikle laboratuvar ve salonlarda cihaz, teçhizat ve ekipman eksiklerinin giderilmesi 
gerekmektedir. Bu eksiklerin giderilmesi için üyelerimizi desteklerini sürdürmeye davet ediyoruz. 

Yerel seçim öncesi alınan geçici önlemlerle iktidar tarafından etkileri azaltılmaya çalışılsa 
da tarihin en büyük yapısal ekonomik krizlerden birini yaşıyoruz. Ülkemizi yoksulluğa mahkum 
bırakan, üretim yerine ranta ve betonlaşmaya dayalı ekonomi politikalarındaki ısrar ise devam 
etmektedir. İzmir, kentsel ve tarihsel değerlerin, rant kıskacına alınmaya çalışıldığı illerin başında 
gelmektedir. Plansız ve çarpık büyüyen kentimiz, sınırlı yeşil alanlarını ve tarihsel değerlerini “dikey 
yapılaşmaya” kurban vermektedir. Kentsel rantının birkaç büyük inşaat şirketinde toplandığı, bu 
şirketlerin çıkarları uğuruna mahkeme kararlarının dahi uygulanmadığı bu sürecin, yerel seçimler 
sonrası hız kazanması olasıdır. Bildiğiniz gibi, Alsancak’taki tarihi Elektrik Fabrikası’nın kıymetli 
arazisi için satılması bir kez daha gündeme getirildi. Kamulaştırılmasının ardından İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin mülkü olarak kamuya geçen tarihi değerimizin yok olmasına neden olacak özelleştirme 
ihalesi yerel seçimlerden hemen sonra gerçekleştirilecek. İzmir’de bu arazinin kamu yararına 
kullanılmasını istemeyen, satılmasına onay veren hemen hemen hiç kurum, kuruluş, sivil toplum 
örgütü ve yurttaş olmamasına, daha önceki iki ihalede alıcı çıkmamasına rağmen sürdürülen bu 
satış ısrarını anlamak mümkün değildir. 

Elektrik Fabrikası örneğinde karşımıza çıkan bu ısrarlı tutum, yerel seçim öncesi “ön gösterim” 
olarak değerlendirilmelidir. “Satılacak”, “pazarlanacak”, “ekonomiye kazandırılacak” bir kent değil, 
yaşanacak, mesleğimizi huzur içinde sürdürerek, kalkınmaya katkı sağlayacağımız bir kent için 
mücadelemizi hep birlikte sürdürelim. Korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edilen Elektrik 
Fabrikası başta olmak üzere İzmir’e, ülkemize sahip çıkmak için mesleki, teknik ve toplumsal ve 
hukuki mücadelemizi birlikte büyütelim.  

Yağma Yok, Bu ülkenin Mühendisleri Var!

başyazı

“Pazarlanacak” Değil, “Yaşanacak” Bir Kent 
İstiyoruz 


