Başyazı

NE DARBE, NE SİVİL DİKTA,
ÖZGÜRLÜKÇÜ, DEMOKRATİK TÜRKİYE

Değerli Üyelerimiz,
Öncelikle, 15 Temmuz gecesinden bu yana
yaşadığımız akıl almaz darbe girişimini lanetliyor,
ülkemizin büyük bir kaos ve yıkıma sürüklenmeye
kalkışılmasını, geleceğimizin darbeyle
belirlenmeye çalışılmasını kabul etmediğimizi
ve etmeyeceğimizi belirtmek istiyoruz. Her
türlü darbe, darbe girişimi ve antidemokratik
uygulamaların karşısındayız. Tarihimizde
defalarca kez yüzyüze kaldığımız darbelerin,
demokrasiye, çalışma ve yaşama hakkımıza
ne kadar büyük zararlar verdiğini biliyoruz.
Darbecilerin, demokrasiye ve özgürlüklere
kast ederken yüzlerce yurttaşımızın ölümüne,
binlercesinin yaralanmasına yol açan saldırılarını
asla unutmayacağımızı belirtiyoruz.
Türkiye’nin içinden geçtiği bu zorlu ve kritik
dönemde sebebi ne olursa olsun hiçbir
güç ya da kesimin kendisini halkın iradesi
yerine koymaması gerektiğine inanıyoruz.
Türkiye’nin acilen çoğulcu ve özgürlükçü
bir demokrasiyi hayata geçirmesi ve insan
haklarına saygıyı güçlendirmesi gerektiği
bilinciyle; OHAL uygulamasına dayanılarak
yürütülen “cadı avı”ndan derhal vazgeçilerek,
evrensel değerleri ve uluslararası sözleşmeleri
uygulamaya geçirilmesini talep ediyoruz.
Ülkemizin demokratik geleceğinin ancak

hukukun ve adaletin, barışın ve birlikte yaşamın
tesis edilmesine, laikliğin ve özgürlüklerinin
geliştirilmesine bağlı olduğunu biliyor ,“Ne Darbe,
Ne Sivil Dikta, Özgürlükçü, Demokratik Türkiye”
talebimizin takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.
Değerli meslektaşlarımız,
40. Dönemin bu ilk bültenini, 15 Temmuz darbesi
öncesinde hazırlamış ve Şubemizin 40. Genel
Kurulu’nda bizlere güvenoyu vererek, şubemizin
yönetimini yeniden demokrat geleneğe teslim
ettiğiniz için teşekkür etmek, siz üyelerimizin de
katkı, öneri ve görüşleriyle verimli bir çalışma
dönemi geçirme umudumuzu ifade etmek
istemiştik. Gecikmiş de olsa bu duygu ve
düşüncelerimizi en içten duygularımızla sizlere
iletmek isteriz.
Göreve geldiğimizden bu yana beş ay geçti. Beş
aylık süreç içerisinde ayrıntılarını bültenimizde
bulabileceğiniz bir dizi çalışma gerçekleştirdik.
Alanımızdaki kurumları, üniversiteleri, enerji
dağıtım şirketlerini ziyaret ederek ortak
yürütebileceğimiz çalışmaları değerlendirdik.
Üyelerimizle çeşitli etkinliklerde biraraya gelerek,
birlikte üretmenin ve paylaşmanın sevincini
yaşadık.
Bültenimizin dosya konusunda ayrıntılarını
okuyacağınız Belgelendirme ve Akreditasyon
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konusu Odamızın 45. Genel Kurulu sonrasında
üzerinde ciddi olarak eğildiğimiz ilk konulardan
biri oldu. Bu konuya ciddi olarak eğilmemizin
nedeni, Odamızın 45. Genel Kurulunda çoğunluk
kararıyla geçmiş olmakla birlikte, bu kararların
uygulanmasının üyelerimiz açısından telafisi zor
kayıplara yol açacağı ve 60 yıllık Oda çizgimizin
kritik bir dönemeçten geçeceğini düşünmemiz
nedeniyledir. Bu nedenle sizi bu kararlar
konusunda azami ölçüde bilgilendirmeye çalıştık.
Beş aylık çalışmamızın diğer ayağı ise 1999
Marmara Depremi’nden bu yana kanayan bir yara
olan, afetler öncesinde ve sonrasında yapılması
gereken yaşamsal hazırlık ve tedbirlerin
mesleklerimizle ilgili kısımlarını güncellemek,
bu konuda gerek kamu kuruluşlarında gerekse
toplumsal kesimlerde yeni bir duyarlılık ve
farkındalık yaratma çabası oldu. Bunun için ilgili
bütün kurum ve kuruluşlarla bir dizi toplantı ve
görüşme yaptık ve bu girişimlerin ilk ürünü olarak
1 Ekim 2016 günü sorunun bütün bileşenleriyle
bir panel-forum düzenliyoruz.
Sevgili Meslektaşlarımız,
Elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesinden
sonra elektrik piyasasında yaşanan sorunlar
yumağı her geçen gün yeni yeni aksaklık ve
mağduriyet üretir durumdadır. Sık sık yapılan
yasal düzenlemelerle Odamızın yıllardan
beri işaret ettiği sorunların üzeri örtülmeye
çalışılmakta, diğer yandan bu alanda çalışan
üyelerimizin yetki ve hakları özel şirketler
lehine budanmaya, tüketicilerin kazanılmış
hakları yok sayılmaya çalışılmaktadır. Bunların
en sonuncusu ilerleyen sayfalarımızda
okuyacağınız 6719 nolu EPDK Yasasındaki
değişiklik Uluslararası İşgücü Yasasıdır. Gerek
bu yasal düzenlemelerin gerekse PUSEM gibi
uygulamaların üyelerimizi mağdur etmesinin
önünde duracağız. Bölgemiz içindeki dağıtım
şirketlerinin, Serbest Müşavir Mühendislik
yapan meslektaşlarımızın çalışmalarına yönelik
engelleme çabalarının takipçisi olacağız ve bu
girişimlere izin vermeyeceğiz. Bu konularda
Odamız sürekli olarak mevzuatı izlemeye ve
gerekli itirazları yapmaya çalışmaktadır ve bu
çalışmalar her zaman devam edecektir.
Diğer bir çalışmamız Elektronik ve haberleşme
alanında çalışan üyelerimize yöneliktir. Bildiğiniz
gibi odamıza üniversitelerdeki elektrik, elektronik,
kontrol, haberleşme, biyomedikal, otomasyon
bölümlerinden mezun olan meslektaşlarımız
kaydolmakta. Odamıza üye olan onlarca farklı
meslek disiplininin kendi uzmanlık alanlarına
dair kurulan komisyonlar ile bilgi, birikim ve
sorunlarına dair çözümlerini, hem mesleğimizin
gelişimi, hem de odamızın üyelerimize daha
etkin ulaşması için oldukça önemsemekteyiz.
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Bu dönem elektronik ve haberleşme alanında
çalışan üyelerimize yönelik çalışmalarımız
daha da önem kazanacak ve bu alanlardaki
üyelerimizin hak ve standartlarının yükseltilmesi
için çalışmalar hız kazanacaktır. Bu çalışmaların
ilki 25 Mayıs günü yaptığımız ve alanın bütün
bileşenlerini biraraya getirdiğimiz, Bilişim
Toplumuna Doğru Türkiye çalıştayıdır. Bu
alanlardaki çalışmalarımız bütün üye profilimizi
kucaklamayı hedefeleyen bir vizyonla devam
edecektir. Bu çalışmaların yaygınlaşması ve
başarısı siz üyelerimizin daha yoğun katkı ve
katılımıyla mümkün olacağı için hepinizi destek
ve dayanışmaya davet ediyoruz.
Değerli Meslektaşlarımız,
Sadece ülkemiz değil, bütün güney
komşularımızla birlikte tüm Ortadoğu çalkantılı
bir dönemden geçiyor. Savaşlar, kıyımlar,
bombalamalar, baskınlar, sınır değişiklikleri,
enerji ve petrol kaynaklarının yeniden paylaşımı
derken güney sınırlarımızda önemli değişikler
yaşanıyor. Ülkemizin bu çalkantıların dışında
kalması mümkün görünmediği gibi, AKP
Hükümetinin dış politikalarının yolaçtığı sorunlar
giderek artıyor. Ülkemizin en yetkili ağızlarının
bile ‘kandırıldık, aldatıldık” diye geçiştirmeye
çalıştığı karanlık yapılanmalar hayatımızın
bütün alanlarını tehdit altına alıyor. Bu karanlık
girişim ve kalkışmaların yarattığı tahribatın
giderilmesi; Kanun Hükmünde Kararnamelerle
devletin ve toplumun yukarıdan aşağı yeniden
yapılandırılması, işkence, idam gibi insanlık
dışı kavram ve uygulamaların yeniden tartışılır
hale getirilmesi ile çözülemez. Toplumumuz on
yılı aşkın bir zamandır yaşadığı kutuplaşma ve
çatışma ortamı aşacaksa bu ancak ve ancak
adil, özgürlükçü ve dayanışmacı bir ortamda
tüm kesimlerin fikir ve direnme özgürlüğü
Anayasal güvence altına alınarak tam katılımcı
bir demokrasi ile mümkün olacağına inanıyoruz.
Aklın ve bilimin bastırılarak, cezalandırılarak değil
daha etkin ve başat hale getirilerek geleceğimizin
aydınlatılmasının mümkün olduğunu
düşünüyoruz.
Böylesine karanlık ve çalkantılı günlerde,
Odamızın mesleki ve demokratik örgütlenmesinin
yükseltilmesi, üyelerimizin dayanışmasının
güçlendirilmesi daha da yaşamsal bir görev
olarak önümüzde duruyor. Sizlerden aldığımız
güven ve güçle, ülkemizi, mesleğimizi ve
geleceğimizi daha aydınlık günlere taşımak için
hep birlikte azami çabayı göstereceğimiz umudu
ve inancıyla hepinizi saygıyla selamlıyoruz.
40. Dönem Yönetim Kurulu Adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Erol Celepsoy

