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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

Şube çalışmalarımız kapsamında yılın son ayında meslekte 25, 40 ve 50’inci yıllarını dolduran 

üyelerimize başarı plaketlerini verdiğimiz bir tören düzenledik. Bu törenden birkaç gün önce ise 

ağırlıklı olarak genç meslektaşlarımızı buluşturduğumuz 7. İletişim Günleri etkinliğini düzenledik. 

Yılın son ayında haftanın 4 günü yeni mezunlar ve mezuniyet yolundaki EMO-Genç üyelerine yönelik 

Mühendisliğe Hazırlık Seminerleri düzenledik. Alanında deneyimli meslektaşlarımız ile bu alanda 

çalışmaya hazırlanan genç arkadaşlarımızı bir araya getirdik. Omuz omuza çalışarak ülke kalkınmasına 

hizmet edecek meslektaşlarımızın geleceğe hazırlanmasına hep birlikte katkı sağladık. Yılın son ayında 

düzenlendiğimiz etkinliklerde, en genç üyelerimizle, en kıdemli üyelerimizin aynı çalışmalara katkı 

sağladığını görmenin mutluluğu yaşayarak, 2020’ye yeni bir umut ve mücadele azmiyle girdik.

Kasım ayında özel sektöre devredilen termik santralların çevreyi kirleterek 2,5 yıl daha 

çalışmasına olanak sağlayan yasal düzenleme, kamuoyu tepkisi sonrası Cumhurbaşkanı tarafından 

veto edilmişti. Daha önce defalarca süre uzatılmasına rağmen, baca gazı arıtma tesisi kurmak için 

adım atılmayan santrallar, 31 Aralık 2019 itibariyle mühürlendi. Süreci takip ettiğimizi, “karanlıkta 

kalırız” söylemleriyle çevreye ve insan sağlığına daha fazla zarar verilmesine karşı mücadelemizi 

sürdüreceğimizi vurgulamak isteriz. Diğer yandan, yılbaşından itibaren geçerli olan yeni elektrik 

tarifesinde enerji üretim maliyetlerindeki düşüş, vatandaşa yansıtılmak yerine, “zam yok” müjdesiyle, 

elektrik dağıtım şirketlerine aktarıldı. Dağıtım bedeline yüzde 10,6 zam yapılarak, enerji bedelindeki 

düşüşün faturalara yansımasına engel olundu. Yeni yılının, halk sağlığının kâr garantisine tercih 

edilmediği, enerji politikalarının şirketlerin günü birlik ihtiyaçlarına göre değil de halkın yararına 

şekillendirilmeye başlandığı bir dönemi başlatmasını dileriz. Benzer şekilde tüm sektörler için temel 

alt yapı konumunda olan telekomünikasyon alanında kamu yararına politikalara yönelinmesi için 7. 

İletişim Günleri’nin vesile olmasını dileriz. 

Yeni yılla birlikte EMO İzmir Şubesi’nin 32. çalışma döneminin de son ayına girmiş olduk. Şubemizin 

50. yılını da kutladığımız bu çalışma döneminde, genç ve kadın üyelerimizin çalışmalara katkıları 

sevindirici düzeylere çıktı. Ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik krize rağmen, üyelerimizin ayni ve 

nakdi yardımlarıyla Bornova’daki yeni Hizmet ve Eğitim Merkezi’mizi kullanımına sunabildik. Birlikte 

kurduğumuz yüksek gerilim laboratuvarıyla Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİSEM) eğitimlerini ilk kez 

uygulamalı hale getirdik. Binamızın en üst katında yer alacak konferans salonunun da önümüzdeki 

dönem içinde üyelerimizin hizmetine sunulduğunu görmeyi arzuluyoruz. Ülke genelindeki üyelerimize 

MİSEM kapsamında hizmet veren binamızı, kentimizin en önemli mühendislik merkezi haline geleceğine 

olan inancımızı dile getirerek, üyelerimize katkılarını sürdürme çağrısı yapıyoruz. 

Dönem içerisinde hemen hemen tüm meslek alanlarında teknik ve bilimsel etkinlikler düzenledik. 

Üyelerimizin teorik bilgilerini tazelerken, bir yandan da dünya genelinde oluşan yeni bilgi ve 

deneyimlerin aktarılmasına gayret ettik. Sosyal faaliyetlerimizin de arttığı bir dönemi geride bırakırken, 

çalışmalara yönetim kurulumuzla birlikte yer alan şube denetçilerimize, komisyonlarda sorumluluk 

üstlenen meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Çalışmalarımıza yön veren danışma kurulu üyelerimize, 

üniversitelerle olan işbirliğimizi üst düzeye taşıyan akademisyen meslektaşlarımıza da şükranlarımızı 

sunarız. 

Odamızın kuruluşun 65’inci yılını geride bırakırken, geçmişten bugüne sürdürülen mücadele 

geleneğinin ışığında; bilim ve teknolojinin tüm toplumun yararına kullanılması mücadelesini büyütmek 

için tüm üyelerimizi EMO İzmir Şubesi 33. Olağan Genel Kurulu’na davet ediyoruz. 

Yağma Yok, Bu Ülkenin Mühendisleri Var!

başyazı

Yarını Birlikte Yaratıyoruz!


