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EMO İzmir Şubesi 33. Olağan 
Genel Kurulu çalışmalarına, 1 Şubat 
2020 tarihinde Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi’nde başladı. Divan 
Başkanlığı’na N. Sedat Gülşen, 
Başkan Yardımcılığına Mahir Ulutaş, 
Yazmanlığa ise Gizem Boran ve Olkan 
Akçay seçildi. Divanın oluşturulması ve 
saygı duruşunun ardından EMO İzmir 
Şubesi 32. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu’nun 
konuşmasına geçildi.

32. Dönem çalışmalarının ekono-
mik kriz ortamında zor şartlar altına 
gerçekleştirildiğini ifade ederek ko-
nuşmasına başlayan Uğurlu, konuş-
masını şöyle sürdürdü: 

“Komisyonlarımızda görev alan 
üyelerimizin katkılarıyla, mesleğin 
korunması, şube çalışmalarının daha 
iyi fiziki koşullarda yürütülmesi, bilim 
ve tekniğin ülke gündeminde üst sıra-
lara yükselmesi için yoğun çaba sarf 
ettik. Mesleğimizin toplumun yararına 
kullanması olanaklarının daraltılmaya, 
eleştirel aklın, pozitif bilimin ve mü-
hendisliğin genel ilkelerinin sistemli 
olarak tahrip edilmeye çalışılmasına 
tüm gücümüzle karşı koymaya çalıştık.

Görevi devraldığımız dönemde ül-
kemiz, OHAL koşullarında KHK’larla 
yönetiliyordu. Dönem içerisinde OHAL 
resmen kaldırılsa da anti-demokratik 
kararlar halen fiilen uygulanmaktadır. 
Türk Tabipler Birliği üzerinden başla-
yan tartışmalar kapsamında üst birli-
ğimiz TMMOB’un adında yer alan ‘Türk’ 
ibaresinin silinerek, meslek örgütleri-
nin yetkilerinin kısıtlanacağının en üst 
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düzeyde ifade edildiği günleri yaşadık. 
Geldiğimiz nokta itibariyle örgütleri-
mizin dimdik ayakta durduğunu, her 
birimimizin tüm zorluklara rağmen, 
gençleşip, demokratik işleyişini güç-
lendirerek, geleceğe hazırlandığına 
vurgu yapmak isteriz.”
“Güçlü Meslek Örgütü Vurgusu”

Elazığ’da yaşanan depremde ha-
yatını kaydedenlerin yakınlarına baş-
sağlığı dileyen Uğurlu, “Depremin bir 
doğa gerçeği olduğunu hep birlikte 
görürken, dayanıksız binalara yol açan 
mühendislik hizmetlerinin eksiğini de 
gözler önüne sermektedir” diye ko-
nuştu.

İktidarın meslek örgütlerini mali 
açmaza sokmak için attığı adımların 
etkilerinin tersine dönmeye başladı-
ğını ifade eden Uğurlu, “Odanın kamu-
sal denetiminin zayıfladığı noktalarda 
oluşan açıkların ‘piyasa dengesiyle’ na-
sıl kapandığı, üyelerimizi nasıl olum-
suz etkilediği tartışmasız bir açıklıkla 
ortadadır. Önümüzdeki dönemde ka-
musal denetim olanaklarını artırarak, 
bir yandan üyelerimizin bir yandan bu 
mühendislik hizmetlerinin kullanıcısı 
olan yurttaşlarımızın haklarını koru-

maya devam edeceğiz. Meslektaşın 
yetkilerini ancak güçlü bir meslek ör-
gütü koruyabilir ve geliştirebilir.”

TMMOB başta olmak üzere meslek 
örgütlerinin merkezi hükümetler ve 
yerel yönetimler tarafından zaman za-
man “ayak bağı” olarak değerlendiril-
diğini ifade eden Uğurlu, “Kentleşme, 
çevre, enerji, telekomünikasyon ve sa-
nayileşme politikalarına yönelik ‘uya-
rı’ görevimizi sürdürmekte kararlıyız” 
diye konuştu. 
“Doğru Mühendislik”

İthal enerji kaynakları ve teknoloji 
bağımlığının ekonomik krize neden 
olduğuna değinen Uğurlu, değerlen-
dirmelerini şöyle paylaştı:

“Uluslararası finans kuruluşla-
rından döviz bazlı borçlanma ile 
yaratılan betonlaşmaya dayalı eko-
nominin sürdürülemediği ortadadır. 
Madenlerde, inşaatlarda, asansörlerde, 
binalarda onlarca insanımızın öldüğü, 
ucuz emek cehennemi bu ekonomik 
modeli değiştirmenin anahtarı bizim 
meslektaşlarımızdadır. Bu gidişatı an-
cak doğru mühendislik yöntemleriyle, 
teknoloji üreten, Ar-Ge yapan, enerjide 
kaynak bağımlılığını kıran çözümlerle 
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değiştirebiliriz. Mühendislik faaliyet-
lerinin sınırlandırılmak istendiği bu 
sisteme karşı; sempozyum, kongre, 
çalıştay gibi etkinliklerin yanı sıra 
meslek içi eğitimlerle bilimin yol gös-
tericiliğine sığındık.”
Eğitim Merkezi

Dönem içinde yeni Hizmet ve 
Eğitim Merkezi’nin hizmete açıldığını 
ve üst katta yer alan konferans salo-
nunun da tamamlanmasıyla binanın 
daha verimli kullanılabileceğini hatır-
latan Uğurlu, şu bilgileri verdi: 

“Bir yandan üyelerimize sundu-
ğumuz büro hizmetleri için sağlıklı 
mekanlar oluştururken, bir yandan da 
eğitim çalışmalarında ciddi bir ivme 
yakaladık. 2 hatta 3 eğitimi aynı anda 
düzenleyecek kapasiteye ulaştık ve 
MİSEM eğitimlerini uygulamalı hale 
getirdik. Yüksek gerilim uygulama la-
boratuvarının ardından PLC ve diğer 
zayıf akım kapsamındaki eğitimleri 
de uygulamalı hale getirmeyi hedef-
liyoruz.”
“Telekom Kâr Oyunlarına Mahkum 
Edildi”

Kadın ve genç üyelerin çalışmala-
ra katkılarının büyüdüğünü belirten 
Uğurlu, konuşmasında yangın güven-
liğine ilişkin çalışmalara değindi. Türk 
Telekom'a ilişkin gerçekleştirilen ba-
sın açıklamalarını hatırlatan Uğurlu, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Uyarılarımıza rağmen gerçek-
leştirilen bu özelleştirme sürecinin 
sonunda, telekomünikasyon altyapı-
mız finans dünyasının tahsilat ve kâr 
oyunlarına mahkûm kalmıştır. Şube 

olarak Oger sonrası dönem için yap-
tığımız çağrı dikkate alınmayarak, ana 
telekomünikasyon şebekemiz bilgi 
toplumuna geçiş hedefiyle çalışacak, 
siyasi ve ticari baskılardan bağımsız 
özerk bir yapılanmaya devredilme-
miştir.”
“Çorlu Katliamı Bilirkişisi”

Çorlu’da 8 Temmuz 2018 tarihin-
de yaşanan tren kazasına da ilişkin de 
bilgi veren Uğurlu, şunları söyledi: 

 “Kaza sonrasında yaşanan soruş-
turma süreçleri, hepimizin adalete 
olan inancını bir kere daha yerle bir 
etmiştir. Kazanın hemen ertesinde 
bilirkişi olarak atanan Odamız üyesi 
Prof. Dr. Bekir Sıddık Binboğa Yarman, 
TCDD ile süregelmekte olan ilişkileri 
ve kazanın gerçek sorumlularını akla-
yan raporu nedeniyle hem kamuoyun-
da hem de Oda’mızda tartışma konusu 
olmuş, kazada yakınlarını kaybeden 
aileler nezdinde EMO ve TMMOB’nin 
itibarını sarsıcı bir noktaya gelinmiş-
tir. Şubemiz 2018 Aralık ayında Prof. 
Dr. Yarman hakkında soruşturma baş-
latılması için Oda Yönetim Kurulu’na 
başvuruda bulunmasına rağmen so-
ruşturma süreci ne yazık ki henüz ta-
mamlanamamıştır.”
Etkinliklerden Satır Başları

EMO İzmir Şubesi’nin 50. yılı 
dolayısıyla düzenlenen 8 söyleşi-
ye dair bilgi veren Uğurlu, Asansör 
Sempozyumu, İzmir Bölgesi Enerji 

Forumu, Enerji Verimliliği Günleri, 5. 
İzmir Rüzgâr Sempozyumu ile Yangın 
Semineri’ne ilişkin de bilgiler ver-
di. “İnsanlık 2.0 - Biyolojisi Değişen 
İnsana Doğru” Konferansı’na da deği-
nen Uğurlu, VI. Elektrik Tesisat Ulusal 
Kongre ve Sergisi’ne ise konuşmasın-
da önemli bir yer ayırdı. Mühendisliğe 
Hazırlık Seminerleri’ne ilişkin de bil-
gi veren ve dönem içinde son olarak 
Alpaslan Güzeliş’in anısına 7. İletişim 
Günleri’nin düzenlendiğini hatırlatan 
Uğurlu, “Tüm etkinliklerimizde mes-
lektaşlarımızın bilgi dağarcıklarına 
yeni eklemeler yapmaya çalışırken, 
bir yandan da ilgili tüm kesimlerin 
katılımını sağlayarak çok sesli bir di-
yalog ve tartışma ortamı yaratmaya 
özen gösterdik” diye konuştu. Uğurlu, 
konuşmasını şöyle tamamlandı:

“Sosyal faaliyetlerin de arttığı bir 
dönemi geride bırakırken, Yönetim 
Kurulumuzla birlikte çalışmalarda yer 
alan Şube Denetçilerimize, komisyon 
üyesi meslektaşlarımıza çok teşek-
kür ederiz. Çalışmalarımıza yön veren 
Danışma Kurulu üyelerimize, üniver-
sitelerle olan işbirliğimizi üst düzeye 
taşıyan akademisyen meslektaşlarımı-
za da şükranlarımızı sunarız.”
Dayanışma Mesajları

Konukların konuşmalarına ilişkin 
gündem maddesinde EMO Yönetim 
Kurulu Yazmanı İbrahim Saral, 
Bilgisayar Mühendisleri Odası İzmir 
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Temsilcisi Barış Özel, TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Melih 
Yalçın, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik 
Türk, Kimya Mühendisleri Odası Ege 
Bölge Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Fatma Mehlika Koç, TMMOB Yüksek 
Onur Kurulu Hulusi Sarıkaya, CHP 
İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan, 
Atilla Sertel ve Kamil Okyay Sındır söz 
aldılar. Konukların dayanışma ve bir-
likte mücadele mesajlarını içeren ko-
nuşmalarının ardından Genel Kurul’da 
enerji ve eğitim komisyonları kurul-
masına dair önergeler kabul edildi. 

Öğleden sonra ilk olarak EMO 
İzmir Şubesi 32. Dönem Çalışma 
Raporu, 32. Dönem Yönetim Kurulu 
Yazmanı Hacer Öztura tarafından 
özetlenerek sunulurken, raporun mali 
bölümlerine ilişkin ise 32. Dönem 
Yönetim Kurulu Saymanı Feryal Gezer 
tarafından bilgilendirme yapıldı. 
Çalışma Raporu Değerlendirildi 

Çalışma Raporu’nun değerlen-
dirilmesi bölümünde ilk söz alan 
Duygu Doğu, Doğaçlama Tiyatro 
Topluluğu’nun çalışmalarına ilişkin 
bilgiler vererek, katılımcıları 16 Mart 
2020 tarihinde gerçekleştirecek oyuna 
davet etti. 

Ahmet Becerik ise konuşmasına 
50. yıl etkinlikleri için teşekkür ederek 
başladı. Son iki yılda üye sayısındaki 
artışa dikkat çeken Becerik, önümüz-
deki 5 yıl içinde mevcut binanın eksik-
lerinin tamamlanarak, İzmir'in başka 
bir bölgesinde ikinci bir bina için şim-
diden planlama yapılması gerektiğini 
ifade etti. Dağıtım şirketlerinin kul-
lanmaya başladığı Dağıtım Bağlantı 

Sistemi yazılımlarına ilişkin yaşanan 
sorunları aktaran Becerik, sorunların 
çözümü için kurumlar nezdinde giri-
şimde bulunulması ve EMO’nun SMM 
üyelerine yönelik olarak merkezi dü-
zeyde bir yazılım geliştirmesi gerekti-
ğine vurgu yaptı. 

Becerik’in ardından konuşan Uğur 
Polat ise mühendislik bölümlerinde 
kontenjanların sınırlandırılmasını ve 
görevini tam anlamıyla yerine ge-
tirmeyen yapı denetçilerine verilen 
cezaların ağırlaştırılmasını istedi. 
Elektrik projelerinin, mimari projeler 
gibi sanat eseri sayılması gerektiğini 
kaydeden Polat, işletme sorumluluğu 
kapsamındaki en az ücretlerinin pi-
yasa koşullarının üzerinde olduğunu 
belirtti. 

İzmir İşçi Sağlığı Meclisi’nden 
Mustafa Güven ise ekonomik kriz or-
tamında çalışma yaşamının daha fazla 
kuralsızlaştığını ifade ederek, 2019’da 
74’ü İzmir’de olmak üzere 1976 işçi-
nin iş cinayetlerinde öldüğünü açık-
ladı. İşçilerin düşme, elektrik çarp-
ması gibi düşük maliyetli önlemler 
engellenebilecek kazalarda öldüğüne 
vurgu yapan Güven, “Sadece çalıştığı 
için insanların ölmeyeceği bir çalışma 
yaşamı için birlikte mücadeleye davet 

ediyoruz” ifadeleriyle destek istedi. 
Değerlendirmelerin ardından 

32. Dönem Yönetim Kurulu Yazmanı 
Hacer Öztura tarafından çalışma ra-
poruna ilişkin yöneltilen sorular ya-
nıtlandı. Görüşmelerin tamamlanma-
sının ardından yapılan oylamayla, 32. 
Dönem Yönetim Kurulu oybirliğiyle 
aklandı.

Ardından Muammer Argün ta-
rafın özetlenerek okunan Enerji 
Komisyonu ve Hacer Öztura tarafın-
dan okunan Eğitim Komisyonu rapor-
ları, görüşülerek kabul edildi. Genel 
Kurul, gelecek dönem çalışmalarını 
şekillendirecek olan önergelerin de-
ğerlendirmesi ve kabul edilmesiyle 
devam etti. Önergelerin karara bağ-
lanması sonrasında “Şube Yönetim 
Kurulu, Şube Denetçileri ve Oda Genel 
Kurulu Delege Asıl ve Yedek Adayların 
Belirlenmesi” gündem maddesinde di-
van kendisine ulaşan aday listelerini 
Genel Kurul’un bilgisine sundu.

“Dilek ve Temenniler” başlıklı son 
gündem maddesinde Hasan Şahin, 
Tanyel Atalar, Şeyma Özer, Erdal 
Kurtulmuş, Çağrı Gökmen, Uğurcan 
Cengiz ve Şebnem Seçkin Uğurlu söz 
alarak yeni dönem çalışmalarına iliş-
kin önerilerini dile getirdiler.
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