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Yayın Komisyonundan

Sayın Meslektaşımız,
Şube Bültenimizin 55. Sayısı ile bir kere daha birlikteyiz. Üç aylık aralıklarla 
size ulaştırdığımız bültenimizi, bu sayıda önceki ikisinden daha farklı 
içerikle sunuyoruz. Gündemin ülkemiz, örgütlülüğümüz ve mesleğimiz 
açısından önem taşıyan maddeleri ile ilgili değerlendirmelerimizi sizlere 
taşımaya çalıştığımız bu bültenimizde, siz üyelerimizden daha çok katkı 
almaya, sizin sesinize, sözünüze ve yazılarınıza daha çok yer vermeye 
özen gösterdik.
Katkılarınızı bekliyoruz
Üyelerimizin sorunlarını ve taleplerini, özgün haliyle yansıtmayı 
hedeflediğimiz bu zengin içeriği, bundan sonraki sayılarda da 
gerçekleştirebilmek için sizlerin daha çok katkısına gereksinim duyuyoruz. 
Odamızın kapsadığı meslek disiplinlerindeki (Elektrik, Elektronik, Elektrik-
elektronik, Kontrol, Haberleşme, Telekomünikasyon ve Biyomedikal) 
güncel gelişmeleri, yeni teknolojileri ya da bu alanlarla ilgili -şirket ve ürün 
tanıtımı içermeyen- yazılarınızı bültenimizde değerli meslektaşlarınızla 
paylaşmanızı bekliyoruz.
Bu dönemin ilk bülteninde belirttiğimiz gibi, Şube bülteni temelde, şube 
çalışmalarının bir aynası, üyelerimizin duygu, düşünce ve birikimlerini 
yansıttığı bir yayın olabildiği sürece başarılı sayılabilecektir. Yapacağınız 
katkılar, eleştiriler ve öneriler, Şube bültenimizin daha etkili ve daha yaygın 
hale gelebilmesinin en önemli bileşenleri olacaktır. 
1 Mayıs'a bekliyoruz
Bu sayımızda Dosya konumuz 1 Mayıs… 
Ülkemiz emek dünyası açısından her 
zaman kritik bir önem taşıyan 1 Mayıs, 
geçtiğimiz süreçte meslektaşlarımızın 
çalışma yaşamında yüzyüze kaldıkları 
sorunların giderek artması, hak arama 
ve insanca bir yaşam düzeyine ulaşma 
mücadelesinin önündeki engellerin 
yükselmesi nedeniyle daha da anlam 
kazanmaktadır. Çünkü çalışma 
yaşamındaki sorunlar, üretim sürecinin 
tümünde yer alan insanları içine alan ve çözümü de bütün toplumsal 
kesimlerle birlikte taleplerimizi yükseltmemizi zorunlu kılan bir boyut 
kazanmaktadır. 
Çalışan kesimlerin dayanışması
Artık güvencesiz çalışma, sosyal hakların budanması, iş kazaları, insanca 
yaşama koşullarının altında ücret uygulaması, taşeronlaşma, örgütsüzlük 
ve gelecek kaygısının artması, bütün çalışan ve üreten kesimlerin ortak 
sorunları durumundadır. Bültenimizin bu sayısının kapağında kullandığımız 
grafik çalışması da, çalışan kesimlerin dayanışmasını simgelemektedir. 
Elinizdeki bültende, ülke gündemi açısından önem taşıyan konularda 
yapılan paneller, odamız değerlerinin anılması ve teknik yazılar yer 
almaktadır. Geçtiğimiz üç aylık dönemde Şubemizde gerçekleştirilen 
söyleşiler ve kültür sanat etkinlikleri bültenimize renk katmaktadır. 
Dileğimiz sizden gelen yazı ve görüşlerin daha da artırılması ve Şube 
bültenimizin ağırlıkla üyelerimizin sesi haline gelmesidir.
Saygılarımızla.
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