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Sevgili meslektaşlarımız, 

Bir dönemin daha sonuna geldik. 2014 yılının şubat ayında devralmış olduğumuz Elektrik Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi 22. Dönem Yönetim Kurulluğu görevini devredeceğiz. 

Hepimiz açısından zor bir o kadar da sancılı bir dönem oldu 22. Dönem. Memleket olarak seçimler, 
bombalar, acılar, üzüntüler içerisinde geçirdik bu 2 yılı. Özellikle 2015 yılında neredeyse hiçbir etkinliğimiz 
yoktur ki, acıyı hissetmeyerek hüznü yaşamayarak gerçekleştirdiğimiz. Somayla başladı acılarımız, ardından 
Ermenek, Mecidiyeköyde simgeleşti işçi cinayetleri. Muharremin cansız bedeni babasının sırtındaydı, hani 
o hep söylenen üç tarafı denizlerle çevreli bu topraklar varya, kıyıya vuran bebelerin bedenleriyle doldu. 
Bir lokma ekmek için yerlerinden yurtlarından edilen mülteciler sardı dört bir yanımızı, soğukta büzüşmüş 
bedenleri, umutsuz bakan gözleriyle. Ayakkabı kutularını görgü mü gerçekten bu toprakların sakinleri, yoksa 
görmezden mi geldi? Çabuk unutuyoruz ya, Özgecanı, Nuhu, Bahadırı unutabilir miyiz acaba, Berkin’in 
o kara gözlerini? Diyarbakır ve Suruçta patlayan bombalar 10 Ekimin habercisiydi adeta. Ama bilemedik 
barış için atan yüreklerimizi susturacağını. Bilemedik arkasından gelen karanlığın Cizrede, Silopide, Surda 
insanlığımızdan utandıracağını. Ya da bildik te baş edemedik mi? Tahir Elçi görüyor mudur 4 ayaklı minareyi 
ve etrafındaki harabeleri ? Yaşar Kemale ne diyeceğiz? 

...neler yaşandı ülkemizde ve bu coğrafyada kısaca hatırlayalım istedik, Bu sefer unutmayalım dedik hepi-
miz bu sefer unutmayalım… Unutmamanın ötesinde bir şey bize düşen görev. Bir daha yaşamamak, hatta 
yaşamak ustanın dediği gibi “Şimdiden çekilecek acısı bunun, duyulacak mahzunluğu şimdiden. Böylesine 
sevilecek bu dünya «Yaşadım» diyebilmen için... *

İşte dillerin suskun, gözlerin kör olduğu bu zamanlarda baş etmek için bir aradayız, seslerimizi seslerinize 
katmak için bir aradayız. Mesleğin onuru için çalışırken, memleketin barışı için bir aradayız, doğanın tarihin 
kentlerimizin geleceği için bir aradayız. Suyu için havası için direnen Havva Analar için, çocuklar ölmesin 
diyen Ayşe öğretmenler için, haber yaptı diye tutuklanan Can Dündarlar Erdem Güller için bir aradayız, barış 
dedikleri için linç edilen hocalarımız için bir aradayız. 

Bu toz bulutun içinde odalarımızı ayakta tutmak için, mesleğin itibarını korumak ve geliştirmek için çabaladık. 
Eksiklerimizle, yanlışlarımızla, güzelliklerimizle 62 yıldır yaşayan bu çınarın dallarını yere düşürmemek için 
uğraş verdik. Şimdi başka arkadaşlarımız yürütecek bu görevleri. Ama bizler buradayız, bir yere gitmiyoruz, 
geçmişle gelecek arasında köprü kuracak, köklerimizi daha da salacağız toprağa. 

Bu dönem içerisinde yaptığımız çalışmaların raporunu gerek web sayfamızda, gerek genel kulumuzda 
ayrıntılı olarak sizlerle paylaşacağız. Ama buradan ifade etmek gerekirse, bu dönem sizlerin de takip ettiği 
üzere büyük etkinlikler yapmadık şube olarak. Onun yerine daha küçük organizasyonlarla daha özel 
başlıklara yer vermeye çalıştık etkinliklerimizde. Konularımızı seçerken ihtiyaç-eksiklik temelinde yaklaşmaya 
çalıştık. Tabi gerek zaman gerekse başka nedenlerle bazı başlıkları atladık. Umuyorum yeni dönemde bunları 
ve daha fazlasını birlikte yapabilme olanaklarımızı yaratabiliriz. 

Bu dönemi TMMOB açısından da bir çok konunun yeniden gündeme geleceği, rafa kaldırılan TMMOB’yi 
yok etme yasalarının raftan indirileceği bir dönem olarak okumak yanlış olmayacaktır. Özellikle rant 
projelerinin önünde engel olan ve toplumsal muhalefetin oluşmasına bir şekliyle veri sunan ve bizatihi içinde 
olan odalarımızın tek ses, tek tipleştirilme çabalarını yaşayacağımız bir döneme daha fazla sesle, daha 
fazla renkle karşılık verebileceğimizi biliyoruz. Hasan Hüseyin’in dediği gibi Nehirler Gibi Aka Aka gideceğiz. 
“Denize varmaktır amacı nehrin, denize varmak, ey yolcu! Büyükse dağ, aşamıyorsa üstünden nehir, dolanır 
çevresini dağın. Büyükse kaya, söküp atamıyorsa nehir, birikip birikip taşlar üstünden, dolanır yanını yöresini. 
Yokuşsa yolcu, koşamıyorsa, menderesler çizer nehir. Uçurum çıkarsa önüne, kapıp bırakır kendini nehir, açar 
kanatlarını ve varır varacağı yere, oraya denize!” Dicle ve Fırattan ders çıkaracağız, bir damlamızın bile zayi 
etmeden, her damlayı içimize kata kata akacağız. 

Farklı fikirlerin ve pratiklerin vücut bulduğu, kolektif üretimin temel alındığı bir çalışma tarzını benimseyen 
şubemizde yeni dönemin temel argümanlarını tartışacağız elbette. Ama bu dönemin son günlerinde 
sertifikasyon sürecine karşı yürüttüğümüz mücadelenin hukuki bir kazanımla sonuçlanmasının mesleğimiz 
açısından oldukça önemli bir gelişme olduğunu vurgulamakta fayda var. Bildiğiniz gibi diplomaların yok 
sayıldığı, mesleğin icrasını neredeyse eğitim merkezlerinin kasalarına teslim eden bir yaklaşımla hazırlanan 
Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin belirli maddeleri iptal edildi. Mesleğin icrası için diplomaların ve meslek 
odalarına üye olmanın yeterli olduğunun, Bakanlığın proje onay yetkilerini devretmesinin yasal olmadığının 
yargı tarafından tescillenmesiyle yeni bir aşamaya gelindi. Bu hattın özellikle korunması gerektiğinin farkında 
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olarak çalışmaları yürütmenin gerekliği ortadadır. 

Şube Genel Kurulumuzu 13-14 Şubat 2016 tarihlerinde yapacağız. Hem geçmişi değerlendireceğiz, hem de 
yeni dönemde neler yapacağımıza karar vereceğiz. Eminim ki siz değerli meslektaşlarımız bu değerlendirme 
kurulunda bulunacak ve sözünüzü söyleyeceksiniz. Vereceğiniz ses unutmadıklarımız için olacak. Vereceğiniz 
ses yaşamaya bir haykırış olacak küçük dünyamızdan. 

22. Dönem Genel Kurulu... Bizim soluğumuz kesilmedi, umuyoruz şubemizin bu dönemine ilişkin biriktirdiklerimiz 
onikibini aşan üyemiz meslektaşın yaşamında da bir yer etmiştir. Buradan 22. Dönemde birlikte çalıştığımız 
tüm şubemiz personeline, komisyonlarında görev alan meslektaşlarımıza, zor günlerde, güzel günlerde 
bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şimdiden 23. Dönemde görev alacak 
arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.


