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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

başyazı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin çok üzerinde seyrettiği, yangın ve sel felaketleriyle bunaldığımız 

bir dönemi geride bırakmayı umut ederken, bir yandan da yoğun geçecek sonbahar ve kış aylarına hazırlık 

yapıyoruz. 

Marmara Depremi’nin üzerinden tam 22 yıl geçti. Büyük yıkımdan ders alarak, aradan geçen zamanı 

önlem alarak geçirdiğimizi ifade etmek çok zor. Önlemlere kaynak oluşturmak için 22 yıldır toplanan deprem 

vergilerinin nasıl harcandığı bile belirsiz. Düşük şiddetli İzmir depreminin yıkıcılığı bile önlemler konusunda 

henüz yolun başında olduğumuzu göstermektedir. Gayrimenkul piyasasının taleplerini karşılayacak şekilde 

yapılandırılan kentsel dönüşümün, can ve mal güvenliğinin sağlayacak şekilde dönüştürülmesi için zaman 

daralmıştır. TMMOB olarak bu yılda hazırlıksız olduğumuz gerçeğine dikkat çekerek bir kez daha kamuoyunu 

uyardık. 

Uzun bir aradan sonra ilk yüzyüze etkinliğimizi, uluslararası katılımla “Yangın ve Deprem Sempozyumu 

ve Sergisi” adı altında 30 Eylül-1 Ekim 2021 tarihleri arasında Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 

düzenliyoruz. Son dönemde yaşadığımız iki önemli afete karşı alınabilecek önlemleri konuşacağımız bu 

etkinliği, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Mimarlar Odası 

İzmir Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ile Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi’nin 

katılımıyla gerçekleştireceğiz. TMMOB’a bağlı ilgili Odaların İzmir şubelerinin yanı sıra, İzmir Büyükşehir 

Belediyesi (İBB) ve İBB İtfaiye Daire Başkanlığı’nın işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, bildiri sunumlarının 

yanı sıra, alınması gereken acil önlemlerin çok boyutlu tartışılacağı paneller de düzenlenecektir. Etkinlik 

kapsamında ayrıca yeni geliştirilen teknolojilerin sergileneceği bir de sergi düzenlenecektir. Akademisyenler 

ve mühendislerin yanı sıra yangınla mücadele eden, afet anında arama kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye 

çalışanları da etkinliğe katılarak, bilgi ve deneyimlerini paylaşacaklar.     

Odamız adına Şubemizde yürütülen bir diğer önemli çalışma sonunda; Tarım ve Orman Bakanlığı 

tarafından balıkçı teknelerinde kullanılan aydınlatma ekipmanlarının denetimi konusunda yetkilendirildik. 

Balık sürülerini bir bölgeye toplamaya dayalı bir yöntem olan “ışıkla avcılık” konusunda Tarım ve Orman 

Bakanlığı’nın sahada gerçekleştirecekleri denetimlerle, balıkçı gemilerinde EMO İzmir Şubesi’nde test edilip 

onaylanmamış aydınlatma lambalarının kullanılmasına izin verilmeyecek. Odamızın kamusal sorunluluğunu 

yerine getirmemize katkı sağlayan, uluslararası standartlara uygun olarak kurulan laboratuvara emeği geçen, 

teknik destek sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ederken; deniz yaşamını korumaya katkı sağlamaktan da 

mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isteriz.

Yaşamla içiçe, doğal kaynakları en verimli ve sürdürülebilir şekilde insani ihtiyaçları karşılamak için 

dönüştüren mühendislik mesleğinin mensupları olarak, uzun yıllardır yerel ve merkezi iktidarları çevrenin 

ve kentsel değerlerin korunmasına yönelik uyarmaya, yönlendirmeye çalışıyoruz. Siyasi kutuplaşmanın en 

üst seviyeye ulaştığı bu dönemde bile kamu yararı söz konusu olduğunda işbirlikleri geliştirmeye, kamusal 

denetim mekanizmalarında etkin rol oynamaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle Şubemizin teknik birikimini ülke 

yararına kullanılmasına yönelik projeler için tüm kamu kurumlarıyla işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu bir 

kez daha ifade etmek isteriz. 

Odamızın ve birliğimiz TMMOB’un önerilerinin tersine, uzun zamandır, küçük bir kesimin ekonomik 

büyümeden pay aldığı, ekonomik küçülmenin bedelinin ise geniş yoksul kesimlere ödettirildiği bir program 

uygulanmaktadır. Emeğiyle geçinen kesimlerin sınırlandığı bu yapıda, toplumun tüm kesimleri gibi 

meslektaşlarımız da yoksullaşmıştır. Kamuda çalışan üyelerimizin maaşları reel olarak gerilemeye davam 

ederken, önümüzdeki iki yıl boyunca resmi enflasyon oranının da artacağı da kesinleşmiştir. Kamuda 

çalışan üyelerimizin; ek göstergelerin 6400’e yükseltilmesi talebini destekliyoruz. Bu amaçla mücadele 

eden kamu emekçileri sendikalarıyla dayanışma içindeyiz. Öte yandan emek ve meslek örgütleriyle birlikte 

Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) yetkilerinin genişletilerek, demokratik kitle örgütleri üzerinde baskı 

aracına dönüştürülmesine karşı birlikte mücadele edeceğimizin altını çizerek, Anayasal hak ve özgürlüklerin 

“kararnamelerle” geriletilmesine izin vermeyeceğimizi vurgularız.

Dayanışma, İşbirliği ve Kamusal Denetim 


