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Değerli  Meslektaşımız,

İnsanların ve kurumların yaşamlarında, durup geriye bakmaları gereken  
dönemler vardır. Geride kalan zamanlarda olan biteni süzgeçten geçirmek, 
yaşananları doğruları ve yanlışları ile gözden geçirerek  ileriye dönük dersler 
çıkarmak böyle kilometre taşlarının anlamlı sonuçları olur. Şube genel 
kurulları da bu anlamda değerlendirilmesi gereken süreçler olarak ele alınabilir.
Yayın Komisyonu olarak, 39. Dönemi geride bırakıyoruz. Bu dönemde, önceki 
dönemlerde olduğu gibi, başlıca çalışmamız  şube bültenini çıkarmak oldu. 
Komisyonumuzun ve şubemiz basın yayın biriminde çalışan arkadaşlarımızın 
çalışmaları sonucunda iki yıllık döneme beş adet bülten sığdırabildik. 
Bültenlerimiz komisyon üyelerimiz ile kadrolu çalışan arkadaşlarımızın ürünü 
idi ama aynı zamanda şube yönetim kurulumuzun benimsediği politik çizginin 
ve yaşama geçirdiği çalışmaların bir yansıması oldu. Dolayısı ile şubemizin 
bülteninden söz etmek, içeriği ve sunumu ile şube yönetim kurulumuzun 
performansından bahsetmek anlamına gelmektedir.

Dönem bültenlerine bu gözle baktığımızda ne görüyoruz?
İlk sayımızda Türkiye tarihinin en büyük kayıplı Soma maden katliamını 
kapağa taşımışız. 301 emekçinin yaşamlarını yitirdiği bu “kaza”nın 
yargılamaları hala sürüyor ve “işveren”in emekçilerin hak edilmiş 
tazminatlarının üzerine oturma girişimleri bir tuluat temsili gibi kamuoyunun 
gözü önünde sergileniyor.
İkinci bültenimiz, geçmişin başbakanı RTE’nin önderliğinde yürütülen İstanbul 
yıkımını simgeliyor. “Nereden Baksan Yağma Talan…” sloganı, Karadeniz 
ormanlarının yok edilmesi, doğanın yıkımı, kamusal alanların ranta açılması 
bu iktidarın alnında taşıdığı damga olmaya devam ediyor.
Bültenimizin üçüncü sayısı, tarihimizdeki değil ama günümüzün yüz karası 
bir günü işaret ediyor; 31 Mart  “Elektrikte Yönetim Krizi”. Bu da topyekün bir 
kriz olarak sık yaşanmasa da, kimi yerlerde programlı kesintilerle, çoğu yerde 
de “arıza dolaştırma” yöntemi ile sürdürülen, birlikte yaşamaya alıştırıldığımız 
bir  elektriklendirme sistemi…
Nihayet dördüncü sayımızda bir aydınlama ışığı kapağımızdan yansıyor; 
EEMKON 2015 Elektrik, Elektronik Mühendisliği Kongresi. Dosta düşmana 
EMO’nun meslek örgütü kimliği ile nelere imza atabilecek kapasitesi 
bulunduğunu kanıtlayan bir eylem…
Tabii ki 39. Dönem şube bültenleri sadece kapaklardan oluşmuyordu.  
Mühendislerin ücret sorunları, kadın arkadaşlarımızın gündemleri, 
öğrenci gençler, saldırılara, cinayetlere karşı eylem  ve etkinlikler, mesleki 
alanlarımızdaki gelişmelere ilişkin eylem ve açıklamalar, şubemizdeki eğitim 
ve kurslar, sosyal   çalışmalar, nükleer enerji ve yenilenebilir enerjilere ilişkin 
teknik yazılar ve çok çeşitli makaleler bültenlerimizin kapsamında yer aldı.
Şimdi yeni bir şube genel kurulunun eşiğindeyiz. AKP İktidarı, geride kalan 
döneme göre daha pervasız ve daha saldırgan tavırlar içinde. Güneydoğu, 
halkları için bir işkencehane ve ölüm bölgesi durumunda. Dünya tarihinde 
belki ilk kez gazeteciler yazı ve haberlerinden ötürü müebbet hapisle 
yargılanıyor.
İşte “bu ahval ve şerait içinde” tüm EMO üyeleri, barıştan, demokrasiden ve 
özgürlüklerden yana bir yönetimi göreve getirmek için genel kurula katılma 
sorumluluğu ile karşı karşıyalar. Genel Kurulumuzda görüşmek üzere…
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