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MESLEK ODALARIMIZ
ÜLKEMİZİN SİGORTASIDIR !
Meslek odaları, sadece bir mühendislik disiplinindeki
ya da iş alanındaki mühendis, mimar ve şehir
plancıların mesleki ve toplumsal statülerini, yapılan
işin, verilen hizmetin standartlarını yükseltmeyi
hedefleyen kast loncaları değildir. Tabi ki görev ve
sorumluluklarımızın en başında meslektaşlarımızın
yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmek, toplumsal
statülerini daha ileriye taşımak bulunmaktadır.
Ancak aynı zamanda ülkemizin ve halkımızın, aklın
ve bilimin ışığında daha aydınlık ve ferah noktalara
ufuklara ulaşması, insan olmaktan, yurttaş olmaktan
doğan en temel haklarının kapitalizmin kar hırsına
kurban edilmeden geleceğe taşınması için azami
çabayı göstermek de temel hedeflerimiz içinde yer
almaktadır.
Odalarımızın vazgeçilmez işlev ve önemini güncel
bir örnekle anlatmak gerekirse, son günlerde
sıkça kamuoyunun gündemine taşınan Yaz Saati
Uygulamasını ele alabiliriz.
Bilindiği gibi, 2016 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, bir türlü kamuoyuna sunulmayan sözde
bir İTÜ Raporu’na dayanarak ve elektrik enerjisinde
tasarruf sağlanacağını iddia ederek, yaz saatinin
kalıcılaştırmasına karar vermişti. Odamız da bu
kararın yanlış olduğunu, yaz saati uygulamasında
ısrar edilmesinin tasarrufa değil, daha çok tüketime
yol açacağını, böylece hem ülkemiz kaynaklarının
heba edilmesine hem de sanayici ya da mesken
tüketicilerinin faturalarının yükselmesine yol
açacağını belirterek bu uygulamadan vazgeçilmesini
talep etmişti.
Bir yıllık uygulama sonucunda EMO’nun söyledikleri
haklı çıkmış, Danıştay bu uygulamanın hukuksuz
olduğuna karar vermiş ama hükümet Yaz Saati
uygulamasında ısrar ederek, yine ayrıntıları ve
referansları açıklanmayan İTÜ Raporu’nu ileri
sürerek uygulamanın doğru olduğunu ileri sürmeye
devam etmişti. Kamuoyunu bu konuda ikna
edemeyen hükümet, 23 Ekim 2017 tarihli Bakanlar
Kurulu kararıyla yaz saati uygulamasından 2018
yılında vazgeçileceğini ilan ederek, hem uygulamayı
1 yıl daha sürdürme, hem de kamuoyunun tepkilerini
ve Danıştay Kararını soğutma yoluna gitti.

Sadece elektrik dağıtım firmalarının daha çok kar
etmesine ve tüketicilerin daha yüksek faturalar
ödemesine yol açan bu uygulama ülkemizin ve
halkımızın yararına değildir. İktidar bu uygulamada
çeşitli dolambaçlı yollarla ısrar ederek aslında
kimlerin
çıkarlarının
savunduğunu,
kimlerin
taleplerini görmezden geldiğini bir kere daha
gözler önüne sermiştir. İşte bu ve bunun gibi,
madenlerimizden bütün doğal kaynaklarımıza,
ihanet edilen şehirlerimizden, yokedilen doğamıza,
kurutulan
derelerimizden
betona
boğulan
kıyılarımıza kadar; yaşamın her alanında ve her
ayrıntısında halkın ve ülkemizin her taşının yanında
durmakta, mesleğimizin ve tüm kamunun çıkarlarını
savunmakta ısrar eden Odalarımız, yıllardır
iktidarın hedef tahtasında yer almakta ve topyekün
kapatılmak, olmadı etkisizleştirerek işlevsizleştirmek
için çeşitli uygulama ve dayatmalarla yüzyüze
gelmektedir.
TMMOB Susturulamaz, Odalarımız
İşlevsizleştirilemez!
Yıllardır birçok baskı ve susturma girişimine uğrayan,
birçok asılsız ve temelsiz karalama kampanyalarıyla
karşı karşıya kalan Odalarımız, en son Kimya
Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu’nun
görevden alınması kararıyla yüzyüzedir. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yetkisi olmadığı
halde, hukuksuz bir biçimde Odalarımızı denetleme
çabası, Odalarımızı tarafından geri çevrilince açılan
dava sonucunda, mahkeme Kimya Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu’nun görevden alınmasına
karar verilmiştir. Ülkemizin bugünkü hukuk
sisteminin nasıl işlediği kamuoyu tarafından açıkça
bilindiği için bu kararın nasıl alındığı konusunda ne
söylesek gereksiz olacaktır. Şu anda üst mahkemeye
onay için giden bu kararın onaylanması durumunda
tüm odalarımız, iktidarı denetimi ve güdümü altına
sokulmasının yolu açılacaktır. Anayasaya, TMMOB
Yasasına ve hayatın olağan akışına aykırı olan bu
kararın bozularak TMMOB’nin ve Odalarımızın
özerkliğinin ve bağımsızlığının korunacağına
dair inancımızı korumaya çalışarak, her alanda
ve her platformda bu haksız kararı geçersiz hale
getireceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır.
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Kasım 2017
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EEMKON 2017 Kongresi Çalışmalarımızın Aynası
Ve Zirvesi Olacaktır
Program ayrıntılarını ilerleyen sayfalarımızda
bulacağınız Elektrik Elektronik Mühendisliği
Kongresi (EEMKON 2017) Odamızın iki yılda
bir yaptığı ve Oda adına Şubemiz tarafından
gerçekleştirilen en kapsamlı mesleki ve toplumsal
buluşma niteliğindedir. 7 ayrı sempozyum ve
onlarca oturumla üyelerimizin ve halkımızın karşısına
çıkaracağımız kimi yurtdışından gelen konuklarımız,
bilgi ve birikimlerini mesleğimizin, meslektaşımızın
ve halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda sunacaklar;
en güncel gelişmelerin ışığında sorunlara çözüm
önerilerini, düşünce ve yaklaşımlarını bizlerle
paylaşacaklardır. 2 sene önceki EEMKON 2015
Kongresi’nde 3000’den fazla konuğu ağırladığımız
2017 kongremizin daha geniş bir katılımla
onurlandırılmasını ve geleceğimize ilişkin olumlu ve
yararlı sonuçların kamuoyuna sunulmasını bekliyor,
hepinizi kongremize davet ediyoruz.
EEMKON 2017 Kongre çalışmaları yoğun bir biçimde
sürürken, Yangın Haftası’nda düzenlediğimiz ve
birbirinden değerli hocalarımızı ve konuklarımızı
ağırladığımız Konutlarda Yangın Güvenliği, 4
Kasım 2017 günü gerçekleştireceğimiz Enerji
Sistemlerinde Elektrik Kalitesi panelleri hem mesleki
hem de toplumsal kapsamları ve derinlikleri itibarıyla
son aylarımızın köşe taşlarını oluşturdular. Her iki
etkinlikte de konunun bütün bileşenlerini biraraya
getirmeye çalıştığımız etkinliklerimizin sonuçlarının
daha geniş bir kitleye ulaşması için bu paneller
ayrıntılı olarak yayımlanacak ve dağıtılacaktır.
Bu
dönemde
gerçekleştirmekten
büyük
memnuniyet duyduğumuz diğer bir etkinlik de
Duran Yıldız Leblebici Saygı Buluşması’dır. Bu yıl
ikincisini yaptığımız, mesleğimizin ve ülkemizin
nadide değerlerinin hak ettikleri hürmet ve saygıyı
sunmayı amaçlayan Saygı Buluşması, bir yandan
birbirlerine yaşamın her alanında omuz verirken,
diğer yandan eğitim ve bilim alanında çok değerli
eserler veren, çalışmalar yapan bir çifte yönelik
gerçekleştirilmesi bizim memnuniyetimizi kat be kat
artırmıştır. Mühendislik eğitiminin ve mesleğimizin
bugünkü seviyesine gelmesinde önemli payları
olan Leblebici ailesine yönelik saygı buluşması
etkinliğimiz, alanımızdaki çok kıymetli hocalarımız
ve duayenlerimiz tarafından övgüyle izlenmiş ve
yüksek bir katılıma ulaşmıştır. Saygı buluşmalarından
kendi adımıza öğrendiğimiz, eğitimini aldığımız
ve içinde yaşamımızı sürdürdüğümüz meslek
alanımızın nasıl sağlam ve aydınlık bir temele
sahip olduğunu görmek, bizi bu değerleri geleceğe
taşımak ve hakettiği yere yüceltmek azmimizi daha
da güçlendirmektedir. Bu değerlerimizi sağlığında
anmaya ve onurlandırmaya, geleneğimizi geleceğe
taşımaya devam edeceğiz.
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Yeni Mezun Meslektaşlarımıza İstihdam Kotası
Talep Ediyoruz
Yeni mezun mühendisin iş arama aşamasında;
askerlik, cinsiyet, tecrübe eksikliği, okuduğu
üniversite ve referans genel olarak iş arama sürecinde
bir engel olarak karşısına çıkarılmaktadır. Oda olarak
yeni mezun mühendis meslektaşlarımızın çalışması
önünde bulunan engelleri ortadan kaldıracak; yeni
mezun mühendislerin hem kamuda hem de özel
sektörde istihdamı için yasal düzenlemeler yapılarak
pozitif kotaların yaratılması, her mühendisin onurla
yaşayacağı çalışma koşullarının Şubelerimiz
tarafından düzenli olarak takibi ve denetlenmesi
çerçevesinde çalışmalara başlanacaktır. Şubemiz
Yönetim Kurulu’nun bu yönde aldığı karar
doğrultusunda, bütün üyelerimizi bu zorlu
düzenleme ve uygulamanın gerçekleştirilmesi için
destek ve dayanışmaya çağırıyoruz.
Her dönem olduğu gibi 40. Çalışma döneminde de
üyelerimize yönelik sosyal ve kültürel çalışmalarımız
devam ediyor. Sosyal işler Komisyonumuzun
sürdürdüğü çalışmalara ilişkin bilgi ve ürünleri
sayfalarımızda göreceksiniz. Bu çalışmalarımız da
devam edecek ve üyelerimiz arasındaki sosyal ve
kültürel ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmalarımız
sizlerin katkı ve önerileriyle daha da ileriye
taşınacaktır.
Değerli üyelerimiz,
Mesleki denetim, kamu yararını, toplum ve
çevre yararını, bir bütün olarak gözeten biz
mühendisler ve meslek odaları için bu vahşi süreci
dizginlemenin bir aracıdır. Bir mesleğin uygulaması
yapılırken, denetimin ilgili meslek açısından
derinleştirilip, alanındaki tüm kuralların uygulanıp
uygulanmadığının
saptanmasıdır.
Kamusal
alana yönelen her türlü saldırı ve yağmaya karşı
TMMOB’nin savunma araçlarından biri olan mesleki
denetim sürecinin işletilebilmesi için birçok çalışma
yapılmış, kapsamlı hukuk mücadeleleri verilmiş ve
verilmeye devam etmektedir.
Bu sürecin doğru uygulanabilmesi için, örgütün,
yöneticisinin görev ve sorumlulukları ile üyesinin
görev ve sorumluluklarının birleştirilerek yapılması
gereklidir.
Mesleki
Denetimin,
bu
anlayış
doğrultusunda uygulanabilmesi için çaba harcamak
her örgüt yöneticisinin görevlerinden biridir.
Bunun için siz üyelerimizin görüş ve önerileri, katkı ve
destekleri Odalarımız için yaşamsal önemdedir. Her
kurum gibi odalarımız da ancak üyelerinin taşıdığı
potansiyel ve yarattığı sinerji kadar kuvvetlidir.
Bundan dolayı Odamız için, mesleki kuruluşumuz
için, yaşam ve çalışma standartlarımızı daha da iyiye
taşımak için sizleri çalışmalarımıza daha çok katkı
koymaya davet ediyoruz. Sağlıklı, mutlu ve özgür
bir gelecek diliyoruz.

