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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.

Mahir Ulutaş
EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Geçtiğimiz ay “Akıllı Şehirler-Güvenli Tesisler” temasıyla V. Elektrik Tesisat Ulusal 
Kongre ve Sergisi’ni üyelerimizin katkılarıyla düzenledik. Ülke genelinde binlerce mühendisi 
buluşturan etkinlikle, geleceğin mühendisliğinin inşasına katkı sağlamaya çalıştık. Kongre 
kapsamındaki sempozyumlarda bilimsel ve teknolojik gelişmeler paylaşılırken, "Endüstri 
4.0" konulu özel etkinlikle de tartışılan konulara bir de geleceğin penceresinden baktık. 
Akıllı binalardan, elektrik şebekesine, fabrikalardan, kentlere varıncaya kadar konunun 
hemen hemen tüm boyutlarına yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz ufuk turuyla, mühendislik 
hizmetlerinin gelişmesine hep birlikte katkı sağladık. Mühendisler ve bilim dünyası arasında 
kurduğumuz köprünün, önümüzdeki dönemde kamu yararına katma değere dönüşmesini 
umut ediyoruz. Yoksulluğun panzehirinin teknoloji üretmek oluğunu vurguladığımız 
etkinliğimizin, 18 ay süren uzun soluklu hazırlık çalışmalarını yürüten üyelerimize, 4 gün 
boyunca bildirileriyle bizleri bilgilendiren katılımcılara, meslektaşlarımız adına teşekkür 
ederiz.

Bildiğiniz gibi, düzenli gerçekleştirdiğimiz meslek içi eğitimler ve bilimsel etkinliklerle, 
üyelerimizin bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmesi için yoğun bir mesai 
harcıyoruz. Çabamızın meyvelerini alacağımızdan kuşkumuz yok, genç meslektaşlarımızın 
geliştirecekleri çözüm ve ürünlerle geleceğin akıllı kentlerini ve güvenli tesislerini inşa 
edeceğiz. 

Bu ay ise Kongre programında "Endüstri 4.0" kapsamında değinilen "yapay zeka" 
konusuna odaklanan bir etkinlik daha gerçekleştireceğiz. "Geleceğin Teknolojileri 
Konferansları" kapsamında yapay zeka uygulamalarının teknik yönleri ve tarihsel gelişimi 
dışında gelecekte yaratacağı toplumsal değişimi de irdeleyeceğimiz "Turing'den Geleceğe 
Yapay Zeka" başlıklı etkinliğimize, bilim felsefesi alanında çalışan bilim insanları da katılım 
sağlayacak. Etkinliğimizin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm meslektaşlarımıza, çalışma 
arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.. 

Emeği değersizleştiren, rant temelli, betonlaşmaya dayalı ekonomik modelden, bilgi 
ve Ar-Ge yoğun modele geçilmesi için birlikte yürüttüğümüz mücadeleyi, yine hep birlikte 
geleceğe taşıyoruz. 

Ülkemiz; ifade özgürlüğü, bilimsel özerklik gibi temel konularda sorunların büyümesi 
nedeniyle, yetişmiş insan gücünü, beşeri sermayesini OHAL ve ekonomik kriz koşullarında 
beyin göçüyle kaybetmektedir. Bilimsel çalışmaların yürütülmesini zorlaştıran bu iklime, 
eğitim sistemi sorunlarının da eklenmesi çocuklarımızın geleceğine ilişkin duyduğumuz 
kaygıyı artırmaktadır. Eğitim, müfredat değişiklikleriyle gericileştirilirken, sınav sistemi 
değişiklikleriyle tüm okullar imam hatipleştirilmeye çalışılmaktadır. Orta öğretimdeki 
temel bilimlere ilişkin gerileme, kuşkusuz mühendislik eğitimine de yansıyacaktır. Dünya 
genelinde üretilen bilginin her gün katlandığı, teknolojik gelişmelerin baş döndürücü 
hıza ulaştığı günlerde yaşamak zorunda kaldığımız bu karanlık dönemin geleceğimizi 
şekillendirmesine izin veremeyiz. Bu dönemin etkilerinin mühendisliğe etkilerini azaltmak 
için eğitim ve etkinliklerinizi geliştirerek, gelecek kuşakların bilim ışığında büyümesini için 
verdiğimiz mücadeleyi el birliğiyle büyütmeliyiz.

Bu Ülkenin Mühendisleri Var!

başyazı

Bilimin Işığında Geleceğe Yürüyoruz 


