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Şubeden Haberler 

• DANIŞTAY’A YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ. 
• 29612 Sicil numaralı üyemiz Zennure Bayramoğlu ile 30071 Sicil numralı 

üyemiz Sinan Yener bu Pazar(21 Mayıs 2006) günü evleniyorlar. 
Kendilerine yaşam boyu mutluluklar dileriz. 

• CNN TÜRK’TE ÇERNOBİL’LE ilgili program 19 Mayıs 2006 Saat: 23:00’te 
• Oda Yöneticilerimiz Cumhuriyet’e yapılan saldırıyı kınadı. 
• Şubemiz Başkanı Kanal Türk programına katıldı. 
• TMMOB Genel Kurulu Çoğunluksuz Olarak 25-28 Mayıs 2006 Tarihinde 

Ankara'da Toplanıyor  
• 3. Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendislikleri Egitimi Semp. Kasım 

ayinda Istanbul’da yapilacak. 

• Proje Yarışması 2006 başvuruları devam ediyor..   

Eğitimlerle ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru için web sitemize 
bakabilirsiniz. 

• 9-10-11 Haziran 2006 Enerji Kalitesi ve Harmonikler  (Harbiye) 
• 13-14 Haziran 2006 Elektrik Tesislerinde Topraklamalar (Harbiye) 
• 15-16-17 Haziran 2006 Elektrik YG Tesislerinde Isletme Sor. (Harbiye) 

DANIŞTAY’A YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ 

Danıştay’a yapılan ve ikisi ağır olmak üzere 5 yargı mensubunun yaralanmasıyla sonuçlanan 
saldırıyı kınıyor, bu saldırının arkasındakilerin bir an önce ortaya çıkarılmasını talep ediyoruz. 
Danıştay 2. Dairesi’ne yönelik bu hain saldırının kişisel ya da münferit bir olay olarak 
görülemeyeceği açıktır. Ülkemizi kargaşaya, karanlığa götürmek isteyen, Cumhuriyet’in 
temeline, hukuk devletine yönelik bu tür silahlı saldırılar, asla amacına ulaşamayacak, kara bir 
leke olarak kalacaktır.  

Yalnızca saldırıyı gerçekleştiren ya da gerçekleştirenlerin değil, hukuk devletini hiçe sayanların, 
bu tür eylemlere açıklamaları ve uygulamalarıyla yeşil ışık yakan ve yargı kurumlarını hedef 
gösterenlerin tarihsel sorumluluklarını saptamak gerekmektedir. Mevcut iktidar, hukuk 
kurallarına sürekli ters düşen uygulamalarıyla toplumda karşıtlıklar yarattığı gibi 
uygulamalardaki bu hukuksuzlukları saptayıp iptal eden yargı organlarını da baskı altına almaya 
çalışmaktadır. Saldırıya hedef olan Danıştay 2. Dairesi’nin aldığı kararların siyasal iktidar 
tarafından sürekli gündeme getirilip eleştirilen kararlar olması da dikkat çekicidir.  

Bugün siyasal iktidar, yargı kararlarının uygulanmaması için prensip kararları alabilmekte, 
yargının “değişmesi” gerektiği söylemiyle alınan kararları eleştirebilmekte, başta 
özelleştirmeler olmak üzere çeşitli konularda yargı kararlarını yok saymaktadır. Hukuk 
kurallarının yok sayıldığı bir devlet yönetme anlayışının hakim kılınmaya çalışıldığı bir ortamda 
bu tür saldırıları gerçekleştirme cüretinin gösterilebilmesi ne yazık ki şaşırtıcı değildir. Öncelikle 
siyasal iktidarların ve yöneticilerin yargı bağımsızlığına ve hukuk devletine sahip çıkması 
gerekmektedir. Tüm yurttaşlarımızı, yargı bağımsızlığını ve hukuk devletini korumaya 
çağırıyoruz.  

Saldırıda yaralanan 5 yargı mensubuna acil şifa diler, başta Danıştay üyeleri, hakimleri, 
savcıları ve çalışanları olmak üzere tüm yargı camiasının üzüntüsünü paylaştığımızı belirtiriz. 
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