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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

Şubemizin 32. Dönem çalışmalarını, gelecek dönem çalışmalarına yön verdiğimiz EMO İzmir Şubesi 

33. Olağan Genel Kurulu’yla tamamladık. Genel Kurul çalışmaları sonunda iki yıl boyunca Yönetim 

Kurulu’nda ve Şube Denetçisi olarak görev alacak olan arkadaşlarımız belirlendi.

Genel Kurul’da, meslektaşlarımız, detaylarını bülten sayfalarında bulabileceğiniz önergelerle, 

gelecek dönem çalışmalarımızı şekillendirdi. Önergelerle Yönetim Kurulu’muza gelecek dönem için 

çok önemli görevler verilirken, bir yandan da ekonomik krizle birlikte özellikle genç meslektaşlarımız 

arasında yaygınlaşan işsizlik, düşük ücret gibi sorunların etkisinin azaltılmasına yönelik çalışma 

yapılmasına vurgu yapıldı. Kolektif karar alan ve bu kararları dayanışmayla yine kolektif biçimde 

uygulayan ender örgütlerden biri olan Şubemiz, gelecek dönem çalışmalarını da büyük ölçüde 

üyelerimizin katkılarıyla yaşama geçirecektir. Şüphesiz bu dönem de mühendislik hizmetleri kalitesinin 

önemine vurgu yaparak, bir yandan kamusal denetim sorumluluğumuzu yerine getirirken bir yandan 

da ülkemizin mühendislik birikimini hep birlikte artıracağız. 

Geçtiğimiz ay deprem, çığ, uçak kazası gibi toplu ölümlere neden olan felaketler yaşadık. 

Mühendislik çözümleriyle önlenebilecek doğa olaylarının felaketlere yol açtığına şahit olurken, arama 

kurtarma çalışmaları sırasında bile yeni felaketlere neden olunabildiğini gördük. Van’da yurttaşları 

kurtarmaya çalışan ekibin de çığ altında kalması, İstanbul’da düşen uçağa havalimanı içinde ulaşmaya 

çalışan polis ekibinin, uyarı önlemi alınmamış kanala düşerek “trafik” kazası geçirmesi sarsıcıdır. 

Öncelikle bu olaylarda yaşamını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralılara 

acil şifalar diliyoruz. 

Ülkemizde her yıl en az 1500 emekçi önlenebilir iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor. Sel, deprem, 

çığ gibi doğal afetlerde çok sayıda yurttaşımız yaşamını kaybediyor, evsiz kalıyor. Bu kayıplar, şehirlerin 

ve yolların rant hırsıyla yanlış planlanması, mesleki teknik gerekliliklerin göz ardı edilmesinden 

kaynaklanmaktadır. Deprem ve çığ önlenemez ama ölümlere yol açması önlenebilir. En azından arama, 

kurtarma çalışmaları ve yaralıların hastaneye sevki ölümlere neden olmayacak şekilde planlanabilir. 

Bilim insanlarıyla ve meslek örgütleriyle inatlaşmak uğruna; bilimsel ve teknik gerekliliklere 

uymamayı alışkanlık haline getirmek afet içinde afetler doğurmaktadır. Özellikle İstanbul ve İzmir’de 

yaşayan yurttaşlarımız deprem söylentilerinden bile tedirgin olmaktadır. Çünkü içinde yaşadığımız 

yapıların büyük ölçüde depreme dayanıksız olduğunu hepimiz biliyoruz. Depreme dayanıklı yerleşim 

alanları ve yapılar tasarlamanın, üretmenin, deprem hasarı ve can kayıplarının azaltılmasının bilinen 

tek yolu mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmetlerinin eksiksiz bir şekilde uygulanmasıdır. Yapı 

denetim sisteminin sorunları, dayanıksız yapıları yasallaştıran imar aflarıyla risk yıllar içinde düzenli 

olarak büyütülmüştür. Afete karşı hazırlık yapılmadığı gibi afet sonrasına da hazırlık yapılmamıştır. 

Orta şiddette Elazığ depremi sonrasında az sayıda bina yıkılmasına rağmen günlerce kurtarma 

çalışmaları sonuçlandırılamamıştır. 

Bugüne kadar mesleki-demokratik mücadelemizin ekonomik bağımsızlık ve ülke geleceği için 

önemine vurgu yaptık. Ancak son bir ay içinde karşı karşıya kaldığımız gelişmeler mücadelemizi 

yükseltmenin yaşamsal zorunluluk olduğunu da göstermektedir. Mesleğimizin doğru uygulanması; 

ölümle yaşam arasındaki bugün ince olan o çizgiyi kalınlaştıracaktır. Kendi uygulamalarımızda 

maliyeti ne olursa olsun mesleğin teknik ve etik ilkelerinden vazgeçmemiz mümkün değildir. Odamızın 

mesleki denetim süreçlerini hep birlikte geliştirerek, ülkemizi güvenli bir geleceğe hazırlamak hepimizin 

görevidir. Tüm üyelerimizi; yaşamı korumak için Şube çalışmalarına omuz vermeye, güvenli, huzur ve 

barış içinde bir gelecek için mücadele etmeye davet ediyoruz. 

Bu Ülkenin Mühendisleri Var!

başyazı

Güvenli Geleceği Birlikte Yaratalım 


