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Uzun bir süre sonunda 2017 yılının ilk bülteni ile sizlere tekrar
merhaba diyoruz.

Elektrik Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi Adına Sahibi
Erol Celepsoy

Adettendir diyerek; 2017 yılına yeni umutlarla girmeyi,
üzerimizdeki karanlığı aşmayı umarken, 2017 yılının ilk saati
dolmadan bu umutlarımızı bile yaşamayı çok gören güçler,
yaptıkları silahlı katliamla ülkemizin acınası gerçeği ile bizi
tekrar yüzleştirdiler.
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TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi Bülteni
Yönetim Yeri: EMO İstanbul Şubesi
Adres: Ergenekon Mah. Cumhuriyet Cad.
Adlı Han No: 173/3 34373
Harbiye - İstanbul
Tel: (0212) 259 11 50
Faks: (0212) 258 36 55
İnternet: http://istanbul.emo.org.tr
E-posta: istanbul@emo.org.tr

Baskı: Ege Basım
Adres: Esatpaşa Mah. Ziyapaşa Cad. No:4
34704 Ataşehir/ İstanbul
Tel: 0 216 470 44 70

14.000 adet basılmıştır.
EMO üyelerine ücretsiz dağıtılır.
Şube Bülteni'nde yayınlanan yazılardan
yazarları, reklamlardan reklam veren
firmalar sorumludur.

Bu şokla 2017 yılına girerken bizi zor bir yılın beklediğini
duyumsadık ve maalesef haksız da çıkmadık. Küresel bir
dünyada, çevre düşmanı, ırkçı birinin en büyük küresel güç olan
ABD’ye başkan seçilmesi, yalnız ülkemizi değil gezegenimizi de
zor günlerin beklediğinin habercisi.
Buna ek olarak ülkemizde çevre ve yeşil alanların yağmalanması,
soygun düzeninin dolu dizgin alıp başını gitmesi, hukukun
ayaklar altına alınması, baskının ve faşist uygulamaların her
yere yayılması ve son olarak birçok kamu malının Varlık Fonu’na
aktarılarak soyulmasına zemin hazırlanması, bize bir yol
ayrımında olduğumuzu göstermekte.
Bir yol ayırımındayız ve bu yollardan biri bizi Ortaçağ
karanlığına ve Ortadoğu bataklığına götürmekte. Kendi
geleceğimizi, seçeceğimiz yol ile belirleyeceğiz. En azından bu
karanlık yola girmek istemediğimizi göstermeliyiz. İşte kapak
sayfamızda da vurguladığımız gibi bu yola girmemizi engellemek
için referandumda HAYIR’lı bir sonuç için çalışmalı, yılmadan
gidilen bu yolun sonunun iyi olmadığını herkese anlatmalıyız.
Bunu çocuklarımız için, geleceğimiz için yapmalıyız.
Birliğimiz TMMOB ve Oda olarak bu konudaki tavrımız ve
görevimiz net ve açık: Geleceğimiz için, çocuklarımız için,
çevre, doğa ve insanlık için HAYIR, on kere, yüz kere, bin kere
HAYIR. Bu bülten de HAYIR’lara vesile olsun diye umuyoruz.
Bültenimiz, referandum konusu içinde kendi alanlarımızda da
neden HAYIR dememiz gerektiğini irdelemeye çalışıyor.
Geçen sayımızda başlattığımız ve üyelerimizden gelen gezi
yazılarına; bu sayımızda Balkanlar gezisi ile devam ediyoruz.
Yrd. Doç. Dr. Evren Şar İşbilen'in nefis fotoğraflarıyla
zenginleşen yazısı bizi oralara götürdü. Umarız üyelerimizden
bu tip yazılar gelmeye devam eder ve sizlerle paylaşırız.
Elimizdeki bültende, tüm üyelerimizi ilgilendiren ve Odamız
içinde bir tartışma konusu olan Personel Belgelendirme ve
Akreditasyon konusuna devam ettik. Bu konuların Odamız
içinde yeteri kadar tartışılmadığına ve bilgilendirmede
eksiklikler olduğu kanaatindeyiz.
2017 yılının ilk sayısında size tekrar merhaba derken,
önümüzdeki zor günleri hep beraber atlatacağımızı umuyor,
bu konuda Şubemiz ve üyeler olarak bulunduğumuz alanlarda
herkese mücadelelerinde başarılar diliyoruz.
Saygılarımızla

Yayın Komisyonu
2

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ BÜLTENİ
Mart 2017

