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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

Ülkemiz için oldukça zorlu bir yılı geride bıraktık. 2019 yılının da uzun zamandır 

özlemini çektiğimiz barışın ve adaletin tesis edilmesi için mücadele etmeye devam 

edeceğimiz bir yıl olacağı açıktır. Ne yazık ki yeni yılın ilk günleri bu konuyla ilgili 

ümitlerimizi yeşertecek gelişmelerle başlamadı. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Araştırma Görevlisi Ceren Damar’ın öğrencisi tarafından katledilmesi ülkede ve dünyada 

yaşanan kadına karşı şiddetin eğitim, yaş veya sınıf ayırımı yapmadığını bir kere daha 

gösterirken Türkiye’de yükseköğretim sorununu ve vakıf üniversitelerinde öğrenci-

akademisyen ilişkisinin boyutlarını yeniden tartışmaya açtı. Son on altı yılda, her ile bir 

üniversite sloganıyla, gerekli altyapı koşullarını sağlayamayan birçok kamu üniversitesinin 

yanında, vakıf üniversiteleri de açıldı. Ancak bu üniversitelerde öğrencinin müşteriye 

dönüşmesi ve müşteri memnuniyetinin öncelikli olmasının önüne geçilemedi. Yaşanan 

katliamda henüz 25 yaşında genç bir kadın hayatını yitirirken, katilin neredeyse hukuk 

fakültesini bitirecek biri olması kamunun uzun süre hafızasından silinmeyecek bir olgudur.

Mart ayında yapılacak yerel seçim tartışmaları ülkenin genel ekonomik gündemine 

odaklanıyor. 29 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan EPDK kararı ile konut 

kullanıcılarına %10 indirim müjdesi verildi. Ancak Elektrik Mühendisleri Odası 4 Ocak 

2019 tarihinde yaptığı açıklama ile bu indirim yanında dağıtım bedellerine %15,7 zam 

yapıldığını ortaya çıkardı. Vatandaşa “müjde” olarak sunulan indirimin gerisinde, dağıtım 

şirketlerinin karını artıracak bir uygulama ortaya çıkmıştır. 

2014 yılı yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Binali 

Yıldırım’ın İzmir için tasarladığı 1414 projeden biri olan Körfez Geçiş Projesi için Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararı TMMOB İzmir İl Koordinasyon 

Kurulu’nun yanı sıra EGE Çevre ve Kültür Platformu, Doğa Derneği ve birçok vatandaşın 

dava açtığı İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından geçtiğimiz Aralık ayında iptal edildi. 

Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip kıyı sulak alanlarından biri ve 40 binin üzerinde 

fl amingonun yaşam alanı olan İzmir’in Gediz Deltası’nın ve İzmir körfezinin sonunu 

getirecek olan bu projenin bilimsel ve hukuki açıdan uygun olmadığını söyleyen uzman 

görüşleri böylelikle bir kez daha doğrulandı. İzmir için planlanan birçok rant projesinin 

hayata geçmemesi için TMMOB İzmir İKK olarak çabalarımızı sürdürmeye devam ederken 

en büyük desteği böylesi hukuki kararlara sahip çıkan üyelerimiz ve vatandaşlarımızdan 

alıyoruz.

2011 yılında yapımına başladığımız EMO İzmir Şubesi Yeni Hizmet ve Eğitim Merkezi 

bu ay içinde tamamlanıyor. Bu zamana kadar desteklerini bizden esirgemediğiniz için çok 

teşekkür ederiz. Üyelerimizin sahiplendiği ve destek verdiği böylesi bir yapının canlılığını 

yine siz üyelerimizin desteğiyle sürdüreceğiz. Yeni yerimizde, yeni yıla dair ümitlerimizi 

gerçekleştirebilmek için beraber olmayı diliyoruz.

başyazı

Yeni Yılda Ümitli Olabilmek


