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Değerli Meslektaşlarımız,

2016 yılının 4. bülteninde sizlerle yeniden buluşmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. 

Eylül ayıyla birlikte yeni bir öğretim yılına başlangıç 
yapılacak bu günlerde meslektaş adayı arkadaşlarımıza 
da aramıza hoş geldiniz diyoruz ve şimdiden başarılar 
diliyoruz. Meslek Odamızın gerek EMO-Genç 
yapılanmasıyla gerek eğitim ve tüm birimleriyle aday 
meslektaşlarımızın yanında olduğunu hatırlatıyoruz.  

Yaz aylarının artık sonlarına yaklaştık. Önümüz güz 
olsa da bilincimiz, aklımız, gönlümüz baharın da 
yazın da geleceğini biliyor.... Zorlu, sancılı günlerden 
geçiyoruz. Ülkemiz için, dünyamız için, mesleğimiz için 
zor ve sancılı günler... Sorunları yaratan biz olmasak 
da en çok bizler yaşıyoruz sonuçlarını ve yine bizler 
ödüyoruz bedellerini... Olağanüstü hallerle, kanun 
hükmünde kararnamelerle yönetilen bir ülke haline 
geldik ve emekten, halktan, bilimden yana olan tüm 
kesimler de bu ortamda fırsattan istifade denilerek 
hedef tahtasına konulmuş durumda. Bir önceki 
bültenimizde “Uluslararası İş Gücü Yasa Tasarısı”nın 
TBMM’nin gündeminde olduğunu ve mesleğimiz adına 
büyük kayıplara neden olacağını anlatıyorken, bu 
toz duman bulutu içerisinde, ne yazık ki TBMM’den 
geçti. 13 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlandıktan sonra yasa yürürlüğe girdi. Yasanın 
tümünün geri çekilmesine dair yürüttüğümüz mücadele 
sonuca ulaşmamış olsa da kısmı kazanımımlar 
elde edildi. TMMOB’nin TBMM nezdindeki 
girişimleri, muhalefet partilerinin komisyon ve genel 
kurul toplantıları sırasındaki etkin muhalefeti ile 
TMMOB’nin Anayasa’dan ve ilgili yasalardan doğan 
haklarının budanması kısmen de olsa engellenmiş oldu. 
Her bir meslektaşımızın kendi hayatından da gördüğü 
üzere her geçen gün çalışma koşullarımızın giderek 
ağırlaştığı, mesleki sorunlarımızın giderek arttığı gerçeği 
önümüzde dururken Uluslararası İş gücü Yasa tasarısıyla 
tüm bu sorunların daha da katmerli hale geleceği 
bilinmez, görülmez bir olgu değildir. Denetimsizliğin, 
işsizliğin veya ucuz iş gücünün önünü açan bu yasayı, 
yalnızca yabancı mühendis çalıştırmak yanıyla ele 
almak da eksik ve yanlış değerlendirmeler yapmaya 
itmemelidir bizleri. Asıl sorun nitelikli mühendislik 
eğitiminin ve denetimin önünün tıkanması, şu anda 
bile ciddi seviyelere ulaşan işsiz mühendis sayısının 
artmasıdır. Böyle bir yasa bir ihtiyaç mıdır, ya da 
soruyu şu şekilde soralım; bu yasa ile kimlerin 

“ihtiyacı” ve hangi “ihtiyaçları” karşılanacaktır?

Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunları, 
yine mesleğimizin gelişimi, meslektaşlarımızın hak 
ettiği koşullarda yaşayabilmesi Odalarımızın temel 
hedeflerinden ve varoluş sebeplerindendir. Bizler 
mühendisiz, bilim insanlarıyız ve bilimsel düşünmek 
zorundayız. Mesleğimizin, içinde yaşadığımız şehrin, 
ülkenin, dünyanın sorunlarını ele alırken de bilimsel 
olarak analiz etmek ve sorular sormak durumundayız. 
Bu yanıyla doğru soruları sormak, sorunları doğru 
tespit etmek ve de doğru çözümleri üretmek, 
mesleğimizin gereğidir. Dolayısıyla mesleğimiz yeniden, 
değişen ve gelişen koşullara göre çözüm üretmekten 
geçen bir yol izlemek durumundadır. Bültenimizde 
yer alan ve “Küresel Isınmanın Etkilerine Karşı Elektrik 
Tesislerinin Yeniden Tasarlanması Zorunluluğu” başlıklı 
değerli meslektaşımızın yazısı da bu yanıyla mesleki 
anlamda bizlere önemli bilgiler vermektedir.

Acıların, ölümlerin, yoksulluğun, baskıların yaşandığı 
bir ortamdan mesleğimizin ve meslektaşlarımızın 
etkilenmemesi mümkün değildir. Zira son günlerde 
gündemde önemli bir yer tutan “Cadı Avı” yine 
gündemimize girdi. Tıpkı bundan önceki Ergenekon, 
Balyoz davaları sürecinde yaşadığımız gibi topluma 
sadece bir deli gömleği giydirilmiyor. Bir “suçlu çuvalı” 
dikiliyor ve tüm muhalifler de bu çuvala sığdırılmaya 
çalışılıyor. Bunun en somut örneği demokrat, aydın, 
yurtsever akademisyenlerin de FETÖ adı verilen 
yapılanmaya dahil edilmesidir. Darbe girişimini fırsat 
olarak değerlendiren iktidar ve yandaşları bu vesile ile 
toplumdaki tüm muhalefeti sindirmek için KHK silahını 
pervasızca kullanmaktadır.

Mesleğimizin sorunlarını ülkemizin, toplumun 
sorunlarından ayrı görmüyoruz, meslektaşlarımızın 
sorunlarını, emeğin, emekçilerin sorunlarının dışında 
ele almıyoruz. Güzel bir dünyanın, güzel bir ülkenin 
inşaasını bizler yapacağız, makinalarını bizler 
yapacak, bizler işleteceğiz ve o dünyanın enerjisini biz 
üreteceğiz... Çünkü biz mühendisiz...

Bu zorlu günlerde aramızdan ayrılan 2012 sicil 
numaralı üyemiz İsmet Saraçcı,13148 sicil numaralı 
üyemiz E. Nadir Eryılmaz  ve 12100 sicil numaralı 
üyemiz Berat Sait Özer’in şahsında mühendislik 
mesleğine katkıda bulunan, Oda örgütlenmemizde 
emeği geçen yitirdiğimiz tüm üyelerimizin önünde 
saygı ile eğiliyorum.

ÇÜNKÜ BİZ MÜHENDİSİZ...


