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Sevgili meslektaşlarımız, 

Bir dönemi daha bitirirken onuncu 
bültenimizle karşınızdayız. 2016 
yılının Şubat ayında devralmış 
olduğumuz Elektrik Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi 23. Dönem 
Yönetim Kurulluğu görevini 20- 21 
Ocak 2018 tarihinde Genel Kuru-
lumuzu gerçekleştirdikten sonra 
devredeceğiz. 

Yeni dönemde Odamızın aydınlık 
yüzünü temsil eden, Cumhuriyet 
değerlerini benimsemiş, emper-
yalizme karşı başı dik, demokrat, 
ilerici ve devrimci bir duruşla geli-
yoruz.

Her ne kadar zor koşullarda bir 
dönemi bitiriyorsak da hiçbir güç 
bizleri yolumuzdan alıkoyamaya-
cak. Yürüyüşümüz devam edecek. 
Hasan Hüseyin’in dediği gibi acıları 
da bal eyledik. 

«pir sultan ölür dirilir» 

bak şu bebelerin güzelliğine 

kaşı destan 

gözü destan 

elleri kan içinde 

kör olasın demiyorum 

kör olma da 

gör beni 

…ekmeği bol eyledik

acıyı bal eyledik 

sıratı yol eyledik

geldik bugüne… 

Demokrasimiz sürekli yara alıyor. 
Siyasal iktidar, darbe girişiminin 
üzerinden geçen 17 ayda toplam 
30 KHK çıkardı. KHK’ler ile kamu 
kurum ve kuruluş çalışanlarına, 
akademisyenlere, gazetecilere, şir-
ketlere ve derneklere herhangi bir 
yargı kararı olmadan idari tedbirler 
uyguladı. 

OHAL ilanından bu yana çıkarılan 
KHK’nin 15 tanesi, binlerce insa-
nı etkileyen ihraç KHK’si olarak 

yürürlüğe girdi. Diğer 15 KHK ise 
mevcut mevzuat üzerinde ayrıntılı 
düzenlemeler yaptı. Bu organizas-
yon kapsamında yeni kanun mad-
delerinin yanı sıra OHAL’in kendi 
içindeki maddeleri de içeren deği-
şiklikler yapıldı. Toplam 369 yasada 
1125 maddede düzenleme yapıldı.

696 sayılı KHK’nin vahim bir dü-
zenleme yapıldı. Resmi olmayan 
kişilerin darbe kalkışması ve terör 
suçu kapsamında işlediği suçlarda 
ceza almayabilecekler. Herhangi 
bir konuda demokratik hakkınızı 
kullanmayı düşündüğünüz gün 
evinizden ayrılmadan vedalaşın. 
Artık yaşamınız her an tehlikededir.  

Yine bu kararname ile Varlık Fo-
nu’nun yeniden düzenlenmesin-
den, Vakıfl ar Bankası’nın Hazine-
ye devrine kadar birçok alanda 
çalışanlar aleyhine düzenleme 
yapılmıştır. Varlık Fonuna devri 
sağlanan PTT ile bazı kamu kurum 
ve kuruluşların personel alımına 
ilişkin personel alımında KPSS şartı 
ortadan kaldırılmıştır.

Bir yandan ücretli meslektaşları-
mızın hakları için mücadelemizi 
sürdürürken diğer yandan da 
dönem boyunca bir dizi etkinlik 
düzenledik. Sektörümüzün 
sorunlarının yanında, gündemi de 
takip ederek çeşitli çalıştay, panel, 
söyleşi, forum benzeri etkinlikleri 
gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız-
da üniversitelerimizden tam destek 
aldık. Üyelerimiz sorunlarını iş yer-
lerinde ziyaret ederek dinledik ve 
yerinde çözümleme yoluna gittik. 
Ayrıca görsel ve yazılı basında yer 
almamızın yanında okullarda da 
sunumlar yapıldı.

MİSEM kapsamında bu yıl toplam 
67, gecen yılda toplam 63 eğitim 
düzenlendi. MÜGE kapsamında 
dönemimizde 62 eğitim, 35 kurs 
düzenlendi.

Kamusal denetim bir yerlerden 

icazet alınarak yapılmayacağını 
elbette biliyorduk. Hizmet Ticareti 
Genel Anlaşması (GATS) ile nere-
deyse bütün geleneksel kamu hiz-
meti alanlarının piyasalaştırılarak 
yabancı sermayenin işgaline karşı 
duruşumuzu değiştirmeden müca-
delemizi sürdü. Kamusal denetim 
ve kamu hizmetinin halktan yana 
uygulamaları için çalıştık durduk.  

İşsizlik oranında yeni mezun 
mühendislerin oranı hızla 
artmaktadır. Yalnızca deneyim 
kazanmak adına düşük ücretli, kötü 
koşullu işleri kabul etmeye mecbur 
kalan yeni mezun mühendislerin 
konumu vahim durumdadır. İlk ya-
pılması gereken önlem, üniversite-
lerimizde eğitim seviyesi düşürme-
mek, üniversitelere ihtiyaç kadar 
öğrenci almak ve mezun etmektir. 

Üyelerimizden aldığımız 
güçle; başta ücretli çalışan 
meslektaşlarımızın yanında olmak 
üzere her meslektaşımızın sorunu-
nu kendi sorunumuz kabul ettik. 
Kurumlarımızdaki taşeronlaştırma 
ve sendikasızlaştırma karşı müca-
delemizi sürdürdük. Bundan sonra 
da bu mücadelenin süreceğine 
olan inancım tamdır. Tabi ki tüm 
çalışmalarımızı tek başımıza yap-
madık.

23. Dönemi bitirirken komisyonlar-
da görev alan üyelerimize, çalışan-
larımıza, bize her konuda yardımcı 
olan arkadaşlarımıza teşekkürleri-
mizi iletirken 24. Dönemde görev 
alacak arkadaşlarımıza başarılar 
diliyoruz. 

Yalnız değiliz. Asla vazgeç-
meyeceğiz. Mesleğimizin 
itibarını korumak ve geliştir-
mek için çalışacağız. Özgürce 
sözümüzü söyleyebileceğimiz ve 
umudumuzu haykırabileceğimiz 
yaşam alanları istiyoruz. Şiir 
tadında şarkılar söylenecek güzel 
günler dileğimizle…

 Genel Kurula Birleşe Birleşe Geliyoruz…


