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Yeni bir dönemde, yeni bir bülten ile sizlere ulaşmaktan ötürü
sevinçliyiz.
Ama ne yazık ki, ülkemizin içinde yaşadığımız koşulları, sevinç
duyacağımız konuları çok sınırlıyor.
Mühendislik alanımızda gözlediğimiz ihmaller, AKP'nin halk
yararına olmayan yanlış politikaları, insanımıza, özellikle de
mühendis ve emekçilere baskı, zulüm ve ölüm olarak dönüyor.
Ve biz bültenlerimizde bu haberleri, olayları ele almak durumunda
kalıyoruz.
Tıpkı bu sayımızda kapaktan verdiğimiz ve iç sayfalarımızda
işlediğimiz Soma maden cinayetinde olduğu gibi…
Yeni bir döneme girdiğimizden söz ettik yazının girişinde. Bunun
anlamı, şubemizde bir genel kurulun yapılmış ve görevin yeni
yönetimi kurulu tarafından devralınmış olmasıdır.
Dönem yenilendi, şube yönetim kurulumuzda isim değişiklikleri
gerçekleşti, ama oda çalışmaları ve burada izlenecek politikalar
açısından temelde önemli değişiklik olmayacak, çünkü yönetim
kurulumuz geçen dönemde olduğu gibi bu dönemde de demokrat
mühendisler tarafından kazanıldı.
Bu demek oluyor ki, şube bültenimiz de ana çizgiler açısından
bakıldığında geçen dönemin politikalarını sürdürmeye devam
edecektir.
Yani kısaca ifade etmek gerekirse, temel insan hakları, demokrasi,
özgürlükler ve barış ilkelerini sayfalarımızda savunmaya devam
edeceğiz. Dışa bağımlı politikalarla, özelleştirmelerle kent ve
doğa yağmasıyla mücadele, yine vazgeçilmez hedeflerimiz
olacak. Mühendislik alanında, ülkemizin ve halkımızın çıkarları
önceliklerimiz arasındaki yerini ve önemini asla yitirmeyecek.
AKP iktidarının aralarında EMO’nun da bulunduğu, mesleki ve
demokratik kitle örgütlerine, sendikalara karşı saldırılarına göğüs
germe ve emekçileri mücadeleye seferber etme çabalarımızı
sürdüreceğiz.
Bu temel görevlerimizin yanı sıra, siz değerli meslektaşlarımıza
biçimsel olarak estetik kaygıları dikkate alan, daha kolay
okunabilir, mesleki güncelliği izleyen, üyelerimizin tümü için ilgi
çekici yazılar içeren bir şube bülteni çıkarmak başlıca uğraşımız
olacaktır.
Tabii siz değerli meslektaşlarımızın, öneri, eleştiri ve katkıları bize
her zaman güç verecek, bize önemli bir destek sağlayacaktır.
Saygılarımızla.
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