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Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır 
Şubesinin Saygıdeğer üyeleri,

Haber Bültenimizin bu yeni sayısını, 
Şubemizin yeni bir döneminde sizlere 
ulaştırıyor olmanın, bu vesileyle sizlerle 
tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz.

Bildiğiniz üzere, Şubemiz 04-05 Şubat 
2012 tarihlerinde 17. Olağan Genel 
Kurulunu gerçekleştirerek 17. Dönem 
Şube Yönetim Kurulumuzu belirledi. 
Demokrasi şöleni olarak gördüğümüz 
genel kurulların bu mantığına yakışan 
bir genel kurul gerçekleştirdik. Üretken 
ve verimli geçen bir genel kurulun 
ardından oluşan yeni Şube Yönetim 
Kurulumuz EMO Diyarbakır Şubesine 
ve siz üyelerimize dönük bugüne 
kadar gerçekleştirdiği hizmetleri 
yeni dönemde de üstüne koyarak 
gerçekleştirmek üzere kolları sıvayıp işe 
koyuldu. Bu dönemde de üyelerimize 
yönelik teknik, mesleki, sosyal ve 
kültürel etkinlikler gerçekleştirmek 
üzere çalışmalarımıza başlamış 
bulunuyoruz. Bu çalışmalarımızın Oda-
Üye ilişkisine olumlu katkı yapacağı, 
örgütlülüğümüzü ve bir arada durma 
irademizi güçlendireceği inancındayız. 
Her türlü etkinlikle, mümkün olan en 
fazla sayıda arkadaşımıza ulaşmayı, 
ilişki geliştirmeyi ve yolculuğumuzu, 
birlikteliğimizi geliştirerek sürdürmeyi 
hedefliyoruz.

Bunun yanında, topluma ve meslek 
alanlarımızda yaşanan gelişmelere 
kayıtsız kalmayan yaklaşımımızla, 
her konuda etkin ve müdahil olma 
çabamızı sürdüreceğiz. Özellikle içinde 
bulunduğumuz bu dönem, meslek 

alanlarımıza saldırıların yoğunlaştığı; 
daha çok mücadele etmek zorunda 
kalacağımız bir dönem olma özelliğini 
taşıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
kurulmasıyla birlikte başlayan sürecin 
başından bu yana, fen adamlarının 
yetki sınırlarının artırılmasıyla başlayan, 
serbest mühendislik hizmet alanının 
denetimsizleştirilmeye çalışılmasıyla 
devam eden bu saldırı dalgasıyla 
meslektaşlarımızın çalışma alanları 
ve çalışma koşullarının oldukça zora 
sokulacağı bir sürecin önü açılmıştır. 
Fen adamlarının meslek alanımıza 
ve yetki sınırlarımıza daha çok 
sokulmaya çalışılması, ara eleman 
olarak sektörde birlikte çalıştığımız 
bu meslek gruplarının kendi bilgi ve 
becerilerini aşacak düzeyde işlere 
yönelmesini sağlayacak düzenlemelerin 
getirilmesi, hem yapıların mühendislik 
hizmetinden yoksun kalması hem de 
meslektaşlarımızın çalışma alanlarının 
daraltılması sonucunu doğuracaktır. 
Mühendislik hizmeti almamış bir yapı 
güvenilmez bir yapı olacaktır. Tamamen 
siyasi saik ve oy kaygısıyla getirilen bu 
düzenleme uzun vadede hiç kimseye 
kazandırmayacak olsa da en büyük 
zararı meslektaşlarımızın göreceği 
açıktır. Mesleğimizi itibarsızlaştırma ve 
gözden düşürme, meslektaşlarımızın 
çalışma alanlarını daraltma ve 
denetimsizleştirme girişim ve çabalarına 
siz üyelerimizle birlikte, kararlı bir şekilde 
karşı duracağız. Bu çerçevede karşı 
durmamız gereken gelişmelerden biri 
de, yasalara aykırı bir şekilde, yönetmelik 
ve genelgelerle düzenlenen, sicil 
durum belgesi konusudur. TMMOB 
düzleminde hukuksal mücadelesi 
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verilmekte olan bu durum karşısında sesimizi yükselterek, 
dayanışma yaklaşımımızı ön plana çıkararak mücadele 
edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, denetimsizleştirilerek serbest 
piyasanın insafına bırakılmaya çalışılan bu alan, özellikle 
teknik müşavirlik firmalarının sürece dahil olmasıyla birlikte, 
geçimini buradan sağlayan SMM üyelerimizin geçimlerini 
sağlayamayarak, işlerini yapmaktan vazgeçecekleri 
bir durumu ortaya çıkaracaktır. Varlık gerekçemiz olan 
üyelerimizin mağdur olmasına neden olacak böylesi 
bir girişim, karşısında çok kararlı bir şekilde Odamızı, 
Şubemizi, başta SMM olmak üzere bütün üyelerimizi 
bulacaktır. Anayasadan ve yasadan aldığı yetkilerle 
mühendislik alanının düzenlenmesi ve denetlenmesi 
için çalışan odamız, mesleğimizin bu yönüyle de 
itibarsızlaştırılmasına ve meslektaşlarımızı olumsuz 
etkileyecek sonuçların yaşanmasına izin vermeyecektir. 
Bu çok önemli dönemde, sizlerin haklarının korunması 
için yürüteceğimiz mücadelemizde siz değerli üyelerimizi, 
odasının yanında ve dayanışma içinde görmek ihtiyaç 
ve arzusundayız unutmayalım ki, saldırı dalgası devam 
edecek ve haklarımızı korumak için birlikte, kararlı bir 
duruş göstermekten başka yolumuz bulunmuyor.

Sevgili meslektaşlarım;

Her an her alanda saldırıların yoğunlaştığı bir süreçten 
geçiyoruz. Güvencesiz ve esnek çalışma modeli, 
özelleştirme ve taşeronlaştırma uygulamaları, kıdem 

tazminatının kaldırılması gibi emekçi kesimlere dönük 
hak gasplarının yoğunlaştığı; suyun özelleştirilmesi, 
küçük, büyük HES’ler aracılığıyla doğamızın, tarihimizin, 
kültürümüzün talan edildiği; Kürt sorununda demokratik 
çözüm seçeneklerinin dışlanarak askeri yöntemlerin 
tekrar ön plana çıkarıldığı ve gencecik çocuklarımızın 
cenazelerinin evlere ateş düşürmeye devam ettiği, 
gazetesi, siyasetçi, belediye başkanı, milletvekili, öğretim 
üyesi, aydın, kısacası her kesimden binlerce insanın 
cezaevlerine doldurulduğu bu dönem, emek ve 
demokrasi mücadelesi açısından da sesimizin daha gür 
çıkması gereken bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Bu 
ülkenin ve halklarımızın yoksulluktan kurtulması, inkar 
ve imha politikalarının boşa çıkması, emeğin hakkının 
alındığı, tam ve eksiksiz bir demokrasinin tesisiyle birlikte 
Kürt Sorununun çözümü bu ülkede yaşayan ve topluma 
karşı sorumluluk duygusuyla hareket edenlerin ortak 
görevidir. Bu çok meşakkatli ve zorlu sürecin de ezilen ve 
emekçi halkların lehine sonuçlanması için yine mücadele 
diyoruz. 

Sevgili meslektaşlarım;

Bültenimizin bir sonraki sayısında, sizlerle, başta meslek 
alanlarımıza dönük saldırılar olmak üzere her alanda 
yürüttüğümüz mücadelenin sonuçlarına dair iyi 
şeyler paylaşmak umuduyla saygılarımı ve selamlarımı 
sunuyorum. Unutmayın! Siz yoksanız biz bir eksiğiz… 


