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Yayın Komisyonundan

Değerli Meslektaşımız,
Ülkemiz, insanın içini karartan olayların  gündemi  sürekli  işgal ettiği bir yer 
halinde maalesef. Gerek sınırlarımız içinde  gerekse Ortadoğu’da ölüm haberinin 
gelmediği, Türkiye’nin  komşuları ile problem  yaşamadığı gün yok.  Güneydoğu’da 
iller ve  ilçelerde yaşayan insanlar ağır bir baskı ve savaş ortamında yaşamaya 
çalışıyor, onbinlerce emekçi evini, barkını terk etmek zorunda kalıyor. Barış 
talebinin sembolü olmuş Diyarbakır Barosu  Başkanı Tahir Elçi “silahlar sussun” 
çağrısını yaptığı basın açıklamasının ardından katlediliyor. Üst örgütümüz 
TMMOB ‘nin demokrasi güçleri ile birlikte sürekli öne çıkardığı barış talebinin 
önemi, yaşamın içinde her geçen gün karşılığını buluyor.
Mühendis ve mimarların olduğu kadar tüm emekçilerin yaşamsal ve vazgeçilmez  
istemi olan “Barış, hemen şimdi!”  talebimiz herkes için yaşamsal bir talep haline 
geliyor.
Geride kalan Kasım ayında  şubemiz çok önemli mesleki bir çalışmayı 
gerçekleştirdi. EMO tarihinin en kapsamlılarından biri diye anılmayı hak eden 
EEMKON 2015 kongremiz  elektrik mühendisliğinin bütün alt dallarını kapsayan 
yedi ayrı sempozyumu bünyesinde toplamıştı. Mühendislik Eğitiminden,  Enerji 
Politikalarına, Elektronik Sanayi Uygulamalarından İletişim Teknolojilerine, 
Elektrik ve Kontrol Mühendisliğinden Biyomedikal Mühendisliğine kadar tüm 
elektrik mühendisliği bileşenlerini en  yetkili uzmanların katıldığı paneller, çağrılı, 
seçili ve poster bildiriler ile programına almış kongrede Kent ve Elektrik başlığı da 
bu bağlamda işlenmişti. 
Destekleyen kuruluşlar arasına  adını yazdıran 37 üniversitemizin araştırmacı 
genç öğretim üyelerinden, ”Hocaların Hocası” unvanını taşımaya hak kazanmış 
duayenlerimize kadar belleklerimizde yer etmiş  pek çok isim kongrenin ilgi ile 
izlenen oturumlarında konuşmacı idiler. Yurt dışından davet edilmiş ABD ve AB 
etiketli uzmanların uluslararası boyut kazandırdığı kongrede; yerli sanayinin üst 
düzey yöneticileri de Şubemiz etkinliğine renk katan simalar olarak öne çıktılar. 
Kongremizin başarısının bir kanıtı da ülkemizin her yerinden izlemeye gelen 
ve paneller ile bildiri sunum salonlarını dolduran 3 bin dolayındaki mühendis 
meslektaşımızın varlığı idi. Benzer şekilde  Anadolu üniversitelerinden otobüslerle 
gelen genç mühendis adayları da  EEMKON’un gelecekteki organizasyonlarına 
ilişkin umut verdi.
Şube Yönetimimizin bu görkemli etkinliği “EMO mesleki çalışma yapmıyor” diyen  
maksatlı eleştirmenlere iyi bir cevap oldu. “Maksatlı eleştirmenler” ile demokrat 
mühendislerin karşı karşıya  gelecekleri şube genel kurulumuz önümüzdeki şubat 
ayında yapılıyor. Bu genel kurulumuz meslek odalarını  tekelci sermayenin rant 
paylaşım düzeni önünde engel olarak gören zihniyet ile meslek odası çalışmalarını 
demokrasi, barış, hak ve  özgülükler ekseni etrafında ören demokrat mühendislerin 
mücadele alanı şeklinde geçmesi bekleniyor. Halkı terör ve tehditler ile sindirerek 
1 kasım seçimlerinde sandıktan çıkmayı beceren AKP , biraz toparlandıktan sonra 
mutlaka odaları bölüp parçalayıp kendi hegemonyası altına alma girişimlerine 
tevessül edecektir.
Bu nedenle demokrat mühendislerin çalışmalarını daha da güçlendirerek 
sürdürmeleri gerekiyor. Genel Kurulumuzdan başarı ile çıkma dileklerimizle…
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