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YAŞANMIŞ UFUK’LU YILLAR
Şaban Filiz

Elektrik Mühendisleri Odası
47. Dönem Yönetim Kurulu

Başkan Yardımcısı
saban.filiz@emo.org.tr

Demokrat kimliği ile sürekli toplumsal muha-
lefetin içinde yer alan, Elektrik Mühendisleri 

Odası (EMO) TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi, mes-
lektaşımız Ufuk Ataç’ı geçirdiği kalp krizi sonucu 
yitirmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Aramızdan 
zamansız ayrılan sevgili arkadaşımız Ufuk Ataç, öğ-
retileri, dostlukları ve anılarıyla hep bizimle olacak…

Yıllardan 1990; Ufuk Ataç arkadaşım bir gün çalış-
makta olduğum Başkent EDM’deki işyerimde beni 
ziyarete geldi ve EMO Ankara Şubesi seçimlerinde 
Yönetim Kurulu’na aday olmamı teklif etti. Ben de 
kabul ettim. Ayrıca amirlerimle de görüşerek bilgi-
lendirmede bulundu.

Böylece bugünlere kadar süregelen EMO serüvenim 
başlamış oldu. Aslında sevgili Ufuk Ataç ile 1970 
yılında üniversite sınıf arkadaşlığı ile başlayan gün-
lerimiz 16 Ekim 2021 tarihine kadar sevgi ve saygıya 
dayalı gerçek bir dostluk olarak sürdü. Birlikte güzel 
günler gördük; güzel ve başarılı çalışmaları Ufuk 
Başkanın özverili ve grup arkadaşlarımızın değerli 
katkıları ile sürdürdük. 

50 yılı aşkın dostluğumuz ile ilgili olarak çok sayıda 
anımız oldu. Burada bunlardan bir tanesini anlattık-
tan sonra sözü önce sevgili eşi Burcu Ataç’a, sonra 
da diğer arkadaşlarına bırakıyorum.

Ufuk Ataç, Ankara Yenimahalle ilçesi belediye 
seçimlerinde CHP’den Başkan Adayı olmuş ve 
seçim kampanyası başlatılmıştı. Çalışmalara katkı 
koymam ile ilgili olarak bana da haber geldi ve der-
hal çalışmalara başladım. Yaklaşık 1 ayı aşkın süren 
çalışmamda işin mali yönünü yani harcamalarla ilgili 
denetimi bana vermişti ve bu güven beni çok mutlu 
etmişti. Ben de her zaman ve her yerde olduğu gibi 
çok dikkatli ve titiz bir şekilde harcamaları yapmış-
tım. Bu kampanyadaki tek üzüntüm ise seçimleri 
kaybetmemizdi… Mekanın cennet olsun Başkan…

Sevgili eşi Burcu Ataç;

Değerli dostlar; kıymetli biricik eşim, hayat yolda-
şım, canımı ani kaybetmenin üzüntüsünü derinden 
yaşıyorum. Birlikteliğimiz boyunca hayatının büyük 
bir kısmını siyasete, vakıf ve derneklere, EMO’ya, 

TMMOB’ye, mücadeleye adadı-
ğına şahit oldum hep. Çok defa 
toplantılar sonrası tansiyonu çıktı, 
hastaneye gittik. Ona hep, “Küçük 
bir kızımız var, sana bir şey olursa 
biz ne yaparız, kızımız ne yapar” 
derdim ama sadece derdim çünkü 
o bu davadan asla vazgeçmedi. Bir 
gün bana, “Vazgeçemem, vazge-
çersem ben ben olmam” demişti. 
Kayseri’ye gideceğini söylediğinde 
de aynı şeyi söylemiştim, “Gide-
ceğim” dedi. Ufuk için o kadar 
önemliydi. Eşim özü sözü bir, dü-
rüst ve ilkeli bir insandı. Ömrünü 
mücadele adamış, lider bir kişiydi. 
Arkasından gelecek tüm gençlerle 
de bu bilgi ve birikimlerini paylaş-
mayı çok severdi. Işığı her zaman 
aydınlatsın… 
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Değerli dostu Turan Pazarlı;

“Bu resimden bir kişi daha eksildi.”
Yıl 1975, bir grup sosyal demokrat genç Yusuf Ata 
Arıak’ın önderliğinde EMO’da liste çıkarıyor. Takip 
eden yıllarda bu hareket devam ederek günümüze 
kadar geldi. İlk başarı olarak 1979 yılında bir grup-
la birlikte şube seçimlerini kazanıyoruz. Seçim 
kutlaması yapılırken çekilen resimde sağ olanlar 
hala bu grubun içindeler. Ancak hayat bazılarını 
aramızdan aldı. Önce Mehmet Zan arkadaşımızı 
trafik kazasında yitirdik. 
Sonra Orhan Özmen arka-
daşımız aramızdan ayrıldı. 
Turhan Çiftçibaşı hocamız 
vefat etti. Yılmaz Fidan 
arkadaşımız hocayı takip 
etti. 2020 Nisan ayında 
Kurucu Başkanımız Yusuf 
Ata Arıak vefat etti. Ve 16 
Ekim 2021 tarihinde Ufuk 
Ataç’ı kaybettik. 46 yıllık 
uzun yürüyüşün neferleri 
birer birer ekibi terk ediyor. 
Terk sebebi ölüm olunca 
grubun ne kadar inançlı 
insanlardan oluştuğu net 
olarak görülüyor. Hakka yü-
rüyen arkadaşlara Allah’tan 
rahmet, sağ olanlara uzun 
ömürler diliyorum.

Değerli dostu Gıyasi Güngör;

Ufuk ile 1965 yılında Adana’da Erkek Sanat Enstitü-
sü Lise 1 ders yılı başında tanıştım. Tanışmamızda 
birbirimize kanımız kaynadı. Bugüne kadar 56 yıl gibi 
uzun bir süre boyunca arkadaşlık yaptık. Benim oğlu-
mun kirvesi oldu. Ben de kirvelik ve dostluk oluşsun 
diye ilk oğlunun kirvesi oldum. Çeşitli zamanlarda 
ilişkimiz kopmadan ailecek yurtiçi ve yurtdışı seya-
hatlerini birlikte yaptık. Bu uzun yıllar birbirimizin 
işlerinde mesleki ve ticari olarak birbirimize yardımcı 
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MÜCADELE VE ÖDÜLLERLE DOLU BİR YAŞAM…

Ufuk Ataç, 1950 yılında Adana’da doğdu. 1975 yılında Ankara 
DMMA Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Zirai 
Donatım Kurumu ve İller Bankası Genel Müdürlüklerinde 
mühendislik görevinde bulundu. 1978 yılında Eltem Şirketler 
Grubu’nu kurdu. 

Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Başkanlığı, 
Elektrik Müteahhitleri Birliği Başkanlığı, Elektrik Mühendis-
leri Odası (EMO) 27 ve 28. dönemler Yazman Üyeliği ve EMO 
32. Dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı. EMO 
Ankara Şubesi 4. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi ve TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi olan; EMO’da çeşitli komisyonlarda 
uzun süre görevde bulunan Ataç, birçok mesleki kuruluşlarda 
çeşitli kademelerde görevler üstlendi.

Enerji konusundaki bilgi birikimi ve deneyimleriyle sektörün 
gelişmesi ve dönüşümü konusunda katkılarda bulundu. 2007-
2012 yılları arasında 6 yıl üst üste Ankara Vergi Rekortmenleri 
arasında yer aldı ve Vergi Onur Ödülü ile ödüllendirildi. 

İki kız, iki erkek çocuk babası olan Ufuk Ataç, 16 Ekim 2021 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu 
hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi ve dostları olmak üzere, EMO ve tüm TMMOB camiasının başı 
sağ olsun.

olduk. Ufuk Ankara’da, ben İstanbul’da yaşamamıza 
rağmen kopmadık ve birbirimize olan seyahatle-
rimizde dahi otelde kalmayıp birbirimizin evinde 
kaldık. Sözün kısası çok güzel anılarla yaşadık. Hatta 
yedek subay eğitim dönemini Yassıada’da yaptı, biz 
de Kadıköy-Suadiye’de oturuyor idik. Bizim eve hafta 
sonları gelsin diye evci yazdırırdık, her hafta sonu 
gelirdi, eşim o beyaz elbiselerini yıkar, ütüler kardeşi 
gibi giydirirdi. Eşimin emeklerini bilen biri olarak 
eşimin cenazesinde çok üzüldü, çok emek verdi. 
Vay kirvem yok oldun ama kalbimizde yaşıyorsun, 
unutmayacağız. Mekânın cennet olsun, ışıklarda 
uyu, saygıyla… 

Değerli dostu Erdal Ünver;

Vefatından 1 hafta önce görüştük, nasıl balık tut-
tuğunu anlattı. Bana resimler gönderdi. Ben de 
Anamur’da balık olmadığını, bu sene Barbun yetiş-
mediğini söyledim. Ufuk ise bunun üzerine, “Ben 
Anamur’a gelmemeyim diye söylüyorsun” dedi. 
Ben de, “Sen gel ben yaratırım Barbun’u” dedim, 
şakalaştık. Nasip olmadı birlikte Barbun yemek… 
Allah rahmet eylesin.


