YÖNETİM KURULUNDAN

40. OLAĞAN GENEL KURULUMUZA GİDERKEN…

ÖZGÜRLÜKLERİN, DEMOKRASİNİN VE
BARIŞIN TÜRKİYE’Sİ İÇİN YAN YANA DURMAK
KAÇINILMAZ BİR ZORUNLULUK
Değerli Üyelerimiz,
Sizlerden almış olduğumuz güven ve yetkiyle
yürüttüğümüz 39. dönem yönetim kurulu üyeliği
görevimizi 27 Şubat tarihinde tamamlıyoruz. Öncelikle
bu dönemki zorlu maratonumuzda desteklerini ve
birikimlerini bizlerden esirgemeyen, gerek ElektrikElektronik Mühendisliği Kongresi, gerekse de meslek
alanımızda yürüttüğümüz tüm çalışmalarda siz
değerli üyelerimize teşekkürü borç biliyoruz.
Sevgili Meslektaşlarımız,
Şubat 2014’de göreve geldiğimizde bir önceki
dönemden daha zorlu bir Türkiye’nin bizi beklediğini
biliyorduk. 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde deşifre
olan yolsuzluk yumağı ile baskıların giderek
yoğunlaşacağı, adaletsizliğin kol gezeceği bir dönemi
yaşayacağımızı öngörmüştük.
Şimdi de sermaye birikimini dışa bağımlı enerji
projeleri ve alt yapı üretim süreciyle besleyen bir
hükümetin meslek alanımızı da doğrudan etkileyen
yağma-talan siyasetinin, baskıların ve adaletsizliğin
giderek arttığı bu süreçte 40. Genel Kurulumuza
gidiyoruz.
39. Dönem’e başlarken, yerel seçimler, genel
seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri olmak üzere
bu dönemde üç seçim yaşayacağımızı biliniyordu.
n

Otoriter ve güvenlikçi yaklaşımla MİT Yasasının
değiştirildiğini,

n

Milli Eğitim Şurası’nda kız ve erkek çocuklarının
ayrı sınıflarda okutulması önergelerinin verildiğini,

n Soma’da 301 madencinin göz göre göre ölüme
terk edildiğini,
n İstanbul’un akciğeri olan Kuzey ormanlarının biner
biner yok edildiğini,
n Ülkemizin sınırları içinde kimi bölge ve
coğrafyalarda haftalar boyunca sokağa çıkma
yasağının sürdürüldüğünü,

n 7 Haziran 2015 genel seçimleri ile tek başına
hükümet olamayanlar, 1 Kasım seçimlerinde kaos,
gözyaşı, ölümler ve tutuklamalarla, Suruç'ta ve
Ankara Garı önünde gerçekleştirilen katliamlarla,
sahillerimizde kıyıya vuran çocuk bedenleri ile
çoğunluğu ele geçirdiler. Böylece 39. Dönemde
dördüncü seçimi de yaşadık.
Toplum sessiz, ülkemiz kan ağlıyor, geleceğimiz
yok edilmeye çalışılıyor, gazeteciler tutuklanıyor,
medyanın sesi kısılıyor. Korku imparatorluğu her
yeri sarıyor. Ülkemizde yaşanan iç savaş koşulları,
kaostan beslenen yönetim, tek sesli bir iktidar ve
Hitler Almanya’sına atıflarda bulunan yöneticiler,
yaşam alanlarımızı talan etmeyi, tüm haklarımızı gasp
etmeyi hedefliyorlar.
Muhalif tüm sesleri kısmaya, meslek odalarının
tüm yetkilerini ellerinden almaya hazırlık yapan 64.
Hükümet programı ve rejim değişikliğini hedefleyen
Anayasa çalışmaları var önümüzde.
Bütün bunlara karşı mücadelemiz sürüyor…
Açılan davalar, torba yasalara sıkıştırılan anti
demokratik düzenlemeler, canlı bombalarla dağıtılan
mitinglerimiz gibi bir çok baskı ve şiddet politikası
bizim kararlılığımızı ve inancımızı bir kez bile geri
düşürmedi, düşürmeyecek de...
2016-2018 yıllarını kapsayacak 40. Dönem hem
mesleğimiz, hem ülkemiz, hem de yaşamlarımız
açısından büyük bir mücadeleyi ve cephe
örgütlenmesini dayatıyor. Yeni ve zorlu bir döneme
daha hazırlanıyoruz. İki yılda çok şey biriktirdik; zorba
bir yönetime karşı, bilimin sanatın gücüyle nasıl
mücadele edileceğini birlikte deneyimledik.
Bütün bu birikimin arkasında, sevgi var, umut var,
odamız EMO’nun ve birliğimiz TMMOB’nin 62 yıllık
mücadele geleneği var, daha güzel bir dünyada
“mühendisler halkın hizmetinde” şiarını hayata
geçirme arzusu var; siz varsınız.

n Daha yaşına basmamış çocuklardan 70’ni
devirmiş yaşlı insanlara kadar birçok sivil
vatandaşımızın şiddete kurban edildiğini,

Sevgili Üyelerimiz,

n "Bu baskı ve katliamlara ortak olmayacağız!"
diyenlerin vatan haini ilan edilerek linçe tabi
tutulduğunu gördük.

Alanındaki en kapsamlı etkinlik olan ve tüm
kamuoyunun takdirini toplayan, mesleki

İki yıllık süreç içerisinde sizlerin verdiği görevi,
gücümüz yettiğince yerine getirmeye çabaladık.
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disiplinlerimizin hemen tümünün yer aldığı 7
sempozyumdan oluşan EEMKON 2015 Kongresini
düzenledik. 2500’e yakın üye ve öğrencimizin
izlediği oturumlarda, meslek alanlarımızın ve
üyelerimizin sorunlarını irdeledik, çözüm olanakları
aradık. 38 üniversitemizin desteklediği bu büyük
etkinliğimiz, alanlarımızdaki tüm paydaşlarımızla
bir araya geldiğimiz ve geleceğe yönelik işbirliği
ve dayanışma zemini oluşturduğumuz başarılı
bir çalışma oldu. EEMKON 2015 ile EMO’nun
sadece Elektrik Mühendisleri’nin değil, Elektronik,
Haberleşme, Biyomedikal ve Kontrol Mühendisleri’nin
de odası olduğunu, bu alandaki çalışmalarımızı
ilerleyen dönemlerde de sürdürme kararlılığımızı
göstermiş olduk. Kongremize daha evvel yüz yüze
gelemediğimiz birçok meslektaşımızın katılımı,
sunumları meslek odamız açından büyük bir kazanım
oldu.
Proje Uzmanlık Sertifikası zorunluluğu ile
meslektaşlarımızın yetkilerini yok sayan, bilgi ve
birikimlerini bakanlık onaylı kuruluşlar tarafından
yüksek bedelli kurslar ve sınavlar ile yeniden
belgelendirme zorunluluğu getiren uygulamalara karşı
durduk ve açtığımız davalarla yürütmeyi durdurduk.
Bir nevi mühendislik mesleğinin itibarını yeniden
kazanmış olduk.
Dağıtım şirketlerinde birçok sorunla yüz yüze kalan
SMM üyelerimizin, kamusal denetim çalışmaları
ticarileştirilmeye ve etkisizleştirilmeye çalışılan yapı
denetçisi meslektaşlarımızın sorunlarının takipçisi
olduk. Olmaya da devam ediyoruz.
Bunun dışında meslek alanımıza yönelik bir dizi
panel, etkinlik ve seminer düzenledik.
Üyelerimizin yaşam koşullarını iyileştirmek, meslek
standartlarımızı daha yukarıya taşımak için çaba sarf
ettik. Sosyal etkinlikler ve söyleşiler ile mesleğimizin
duayenlerinin ve kültür-sanat emekçilerinin ve
aydınlarımızın birikimlerini sizlere sunmalarına olanak
yaratmaya çalıştık.
Yeni mezun üyelerimize ve son sınıf öğrencisi
meslektaş adaylarımıza meslek hayatında kendilerine
yol gösterecek eğitimler düzenledik.
SMM üyelerimizi uluslararası sermaye şirketlerinde
ücretli çalışanlar haline getirmek isteyen yasal
düzenlemelere karşı çıktık.
Kadın üyelerimizin iş yaşamında karşılaştıkları
ayrımcılığa, mobbinge karşı onların sesi olmaya;
fazla mesaisiz, sendikasız, uzun çalışma sürelerinden
odaya gelecek zamanı dahi olmayan ücretli çalışan
meslektaşlarımızın haklarını savunduk.
Şubemizde haftanın iki tam günü verilen hukuki
destek ile çalışma yaşamında sorun yaşayan
üyelerimize bir nebze de olsa yol göstermeye çalıştık.
Elektrik faturalarındaki soygun ve yağmalar ile ilgili
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kamuoyunu bilgilendirici, materyaller, videolar ile
vatandaşlarımızı haklarına sahip çıkmaya çağırdık.
Ülkemizi karanlıkta bırakan özelleştirme politikalarının
sonuçlarını kamuoyu ile paylaştık ve mesleğimizin
ve halkımıza sorumluluğumuzun gereği olarak
çalışmalar yürüttük.
Tüm bunları yaparken pek çok kurumua yapılan
müdahalelere TMMOB ve EMO olarak bizler
de maruz kaldık. Kimi zaman AKP iktidarının
saldırıları karşısında gücümüzü ve bağımsızlığımızı
koruyabilmek için hem mali olarak hem de moral
destek almak için sizlere başvurduk.
Hak gasplarına, enerji alanındaki yağmaya karşı
sizleri alanlara çağırdık. Sonuçta şunu gördük ki,
doğru işler yaptığımızda, meslek alanımıza sahip
çıktığımızda, haklı ve meşru talepler ekseninde
mücadele yürüttüğümüzde siz sevgili üyelerimizin
desteği ve yüreği hep yanımızda oldu.
Değerli Meslektaşlarımız,
Geçtiğimiz iki yılda çok canımız yandı, gözlerimizin
önünde arkadaşlarımız katledildi, barış pankartları
kana bulandı. Binlerce işçi iş cinayetlerine kurban
edildi. Çocukların ölümlerine tepki koyarken bile
taraflaştırıldık. Bu ülkenin aydınları, akademisyenleri,
barış isteyen her kesim hedef tahtasına konuldu.
Düşüncenin içeriğinden bağımsız, düşüncenin
ifadesine yönelik saldırının ne kadar vahim olduğu,
demokrasinin herkese lazım olduğu gerçeği
görünmez hale geldi. Kadınlar sokak ortasında
tecavüze uğradı. Tüm bunları, yaşanırken
durduramamanın, yeterince müdahale edememenin
çaresizliği hala içimizde.
İktidarın her türlü yanlış uygulamalarına, bağımsız ve
bilimsel duruşuyla karşı koyabilecek son kurumlardan
olan odalarımız yine hedef tahtasında.
Tüm bunlara karşı umudumuzu yitirmeden, el ele,
hiçbirimizin kurtuluşunun diğerinden bağımsız
olmadığı bilinciyle yürek yüreğe mücadele edeceğiz.
27-28 Şubat 2016 tarihlerinde Elektrik Mühendisleri
Odası İstanbul Şubesi 40. Dönem Genel Kurulu’na
giderken, "Özgürlüklerin, Demokrasinin ve Barışın
Türkiye’si" için yan yana durmak artık kaçınılmaz bir
zorunluluk.
“Güzel günler göreceğiz” kararlılığıyla, gelenekten
geleceğe mücadelemiz devam edecek.
Saygı ve sevgilerimizle...
39. Dönem Yönetim Kurulu adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Beyza Metin

