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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

Bültenimiz 29 yılını tamamlayarak, 30 yaşına girdi. İlk sayısından bu yana aynı heyecanla 
hazırlanan bültenimiz, profesyonel yayınların bile yakalayamadığı şekilde düzenli olarak her ay 
okuyucusuna ulaşıyor. İlk sayının başyazısında üyelerimize "katılımcı okur" olunmasına ilişkin 
çağrıda yapılarak, bültenin başarısının üyelerin katkılarına bağlı olduğunu vurgulanmıştı. 
Geriye doğru bakınca çağrının büyük ölçüde yankı bulduğunu, teknik-bilimsel konuların 
yanında sosyal ve kültürel konulara ilişkin de katkı verildiğini söyleyebiliriz. Tarihe not 
düştüğümüz bu kolektif ürüne bugüne kadar emeği geçen herkese üyelerimiz adına teşekkür 
ederiz. Eylül 1988'de yayımlanan "Çıkarken" başlıklı başyazıda ülke gerçeklerine şöyle dikkat 
çekiliyordu:

"Sektörümüzde, mühendislik hizmetlerine verilen önemin giderek küçüldüğü, yatırımların 
azaldığı, çalışanların ücretlerinin hızla eridiği, kemer sıkma politikalarının egemen olduğu bir 
ortama karşın, siz üyelerimize bültenimizde ülkemiz ve meslektaşlarımızla ilgili olumlu haberler 
vermeyi umarak MERHABA diyoruz"

İyi haberler vermek umuduyla yayımlanan ilk sayımızda ağırlıklı olarak enerji alanındaki 
sorunlara yer veriliyor, Yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilen yatırımların yaratacağı 
sorunlara değinilen bültende, özelleştirme ve piyasalaştırma uygulamalarının ilk örneklerine 
dikkat çekiliyor, ve bu santralların ekonomik yüke dönüşeceğine vurgu yapılan bültende, yabancı 
şirketlere sağlanan avantajların halkın çıkarına kullanılması çağrısında bulunuluyordu.

Ne yazık ki, 1998'de yaptığımız uyarılar dikkatte alınmayarak piyasalaştırma çalışmaları 
derinleştirilerek, sürdürüldü. Çalışanlar için "kemer sıkma", şirketler için ise "kâr büyütme" 
politikalarının süreklileştirildiği yıllar sonrasında, tablo daha da karanlık hale getirildi. Bu 
politikalara "denetimsizleştirme" anlayışının da eşlik etmesiyle, enerji maliyetleri büyüyerek, 
ekonomik yüke dönüştü. Orantısız artışın, işçilik maliyetlerinin düşürülmesiyle dengelendiği bir 
ekonomik yapı oluşurken, Soma örneğinde olduğu gibi, maliyet unsuru olarak görülen işçi sağlığı 
ve güvenliği önlemlerinin bile alınmadığı bir çalışma hayatı adım adım şekillendirildi. Bugün 
özelleştirilen elektrik dağıtım bölgelerinde istihdam edilen her 100 kişiden 72'si iş güvencesinde 
yoksun taşeron işçi statüsünde. Bu kritik alt yapı alanında yatırımlar, mühendislerin de dahil 
olduğu taşeron çalışanlar tarafından gerçekleştiriliyor. Günlerce süren elektrik kesintileri ve 
enerji kalitesi problemlerinin kanıksadığı bugünler, meslektaşlarımızın alın teriyle kurulan ve 
halen kamu malı olan elektrik şebekesinin geleceğine ilişkin kaygılarımızı artırıyor. 

Başta mühendislerimiz olmak üzere iyi yetişmiş insan gücümüzü taşeron şirketlerde değil de 
hak ettikleri gibi Ar-Ge odaklı katma değeri yüksek alanlarda istihdam edilmesini sağlamalıyız. 
Ülkenin geleceği enerji yoğunluğu düşük, bilgiye dayalı alanlardaki üretimin büyümesinden 
geçmektedir. Bu modele geçilmesi, hem enerji ihtiyacını düşürecek, hem de yüksek teknoloji 
ithalatının yarattığı sorunları çözecektir. 

Meslektaşlarımızı bu dönüşüme hazırlamak için meslek içi eğitimlerin yanında düzenli 
olarak bilimsel ve teknik etkinlikler de düzenliyoruz. Eylül ayında 4. İzmir Rüzgar Enerjisi 
Sempozyumu'nu, ekim ayında ise V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi'ni hep birlikte 
gerçekleştireceğiz. Etkinliklerimizle, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ışığında geleceğin 
mühendisliğinin şekillenmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. 

Bilim ve teknolojinin halkın yararına kullanıldığı güzel günlerin haberlerini vermek 
umuduyla, "TEKRAR MERHABA"... 

başyazı

30.Yıla Girerken 

• Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri
• Gaz Algılama Sistemleri
• Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri
• IP Kamera Güvenlik Sistemleri
• Kartlı ve Biyometrik Geçiş Kontrol Sistemleri
• Acil Anons ve Seslendirme Sistemleri
• HVAC ve Aydınlatma Otomasyon Sistemleri
• Entegre Bina Kontrol Sistemleri

Anadolu Efes İzmir Bira Fabrikası

Acıbadem BodrumIKEA İzmir Vestel City - Manisa

İzmir Adnan Menderes HavalimanıWyndham Grand İzmir Özdilek

Yangın ve güvenlik otomasyon çözümlerinde
Türkiye’nin güçlü markası EEC

Ege Bölgesindeki varlığını pekiştiriyor

EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ege Bölge Müdürlüğü Tel: (0232) 457 8899 Faks: (0232) 457 2777 E-mail: ebks@eec.com.tr Web: eec.com.tr

Akıllı Binalar için Komple Çözümler

DAVETLİSİNİZ!

İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde

18-21 Ekim 2017 arası V. Ulusal Elektrik 

Tesisat Kongre ve Sergisi’nde 

A04 Numaralı Standımıza Bekleriz

Ege Bölge Müdürlüğümüz, geniş ve deneyimli kadrosuyla her tip ve
büyüklükte yapı elektronik sistemleri ihtiyaçlarınız için hizmetinizde
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