
TMMOB - EMO Diyarbak›r fiubesi Haber Bülteni

26

Serbest Köfle

De¤erli Meslektafllar›m

15. dönemin ilk say›s› dergimizin ayn› zamanda 3. y›l›n›n ilk say›s›. Bir dergi ç›karman›n zorluklar›n› ve
acemiliklerini zaman içerisinde afl›p 3 ayl›k periyotlarda siz üyelerimize ulaflabilmenin en önemli arac›n›
yaflamsal k›larak kurumsallaflt›rd›k. Bültenimiz, üyelere bir nevi 3 ayl›k çal›flma raporlar›m›z› da
ulaflt›rd›¤›m›z bir içerik ve özellik kazand›. Bu çerçevede bu say›m›z› kapsayan dönem içerisinde flubemiz
aç›s›ndan önemli bir olay› bu say›da tart›flarak çal›flmalar›m›z ve yönümüzle ilgili de¤erlendirmeleri sizlerle
paylaflmak anlaml› olacakt›r.

09 fiubat 2008 tarihinde fiubemizin 15. Ola¤an Genel Kurulunu gerçeklefltirdik. 15. Genel Kurulumuzu
öncekilerden ay›ran çok önemli bir özelli¤i vard›. Genel Kurulumuzu birbirinden tamamen farkl› yaklafl›mlara
sahip 2 listeyle gerçeklefltirdik. Bir tarafta bugün seçilmifl olan ve kendini demokrat mühendisler ad›yla
tan›mlayan, fiubenin gelene¤ini gelece¤e tafl›ma iddias›na sahip olan liste, di¤er tarafta da aktif mühendisler
listesi vard›. 14. Dönemde de fiube Yönetim Kurulunu oluflturan demokrat mühendisler Genel Kurul s›ras›nda
çal›flma raporlar›n› sunarak yap›lan çal›flmalar› anlatt›lar. Aktif mühendisler ise çal›flmalar› takdir ettiklerini
ifade ederek yapacaklar› çal›flmalara dair herhangi bir bilgilendirme yapmadan ve gerekçelendirmeden
adayl›klar›n› deklare ettiler. Haliyle kafalarda birtak›m soru iflaretleri olufltu. E¤er takdir edilen bir çal›flma
dönemi geçirilmiflse buna katk› koymak, beraber gelifltirmeye çal›flmak varken neden karfl›s›nda yer al›n›r.
Kurumsallaflman›n gere¤i olarak yönetimler de kan de¤ifliklikleri söz konusu olsa bile tecrübenin aktar›m›
için eskiden gelen yöneticilerin varl›¤› her zaman önemlidir. Böyle bir mant›¤›n geçerlili¤ini kavrayan
herkesin ay›rd›na varaca¤› üzere odada hiç emek ve katk› koymam›fl, oda çal›flmalar› aç›s›ndan tamamen
acemi bir ekip neden aday olur? 

Aç›k belirtmek gerekirse bizim kurumlar›m›zda 2 nedenden dolay› aday olunur; birincisi yap›lan çal›flmalar
be¤enilmez ve daha iyisinin nas›l yap›laca¤› anlat›larak üyelerden oy istenir, ikinci ayr›l›k noktas› ise daha
yap›sal ve derindir, bu da politik ayr›flmad›r. Çal›flmalar› elefltirmeden, odada herhangi bir noktada emek sarf
ederek bir tecrübeye sahip olmufl insanlardan oluflmam›fl, dahas› odaya ilgilerinin ne oldu¤u; adaylar›n
ço¤unun neredeyse mezuniyet ve üyelik tarihleri aras›ndaki zaman fark› ve aidat ödemeleri noktas›nda göster-
dikleri ilgisizlikten de anlafl›lan aktif mühendislerin ayr›flma noktalar›n›n politik oldu¤u tespitini yapmak için
art›k yeterince argüman›m›z bulunmaktad›r. 

Peki politik ayr›flma nedir: Elektrik Mühendisleri Odas›, yar› kamu kurumu niteli¤i olan mesleki demokratik
bir kitle örgütüdür. Mesle¤in geliflimine katk› koyar, geliflmeleri takip eder. Meslektafllar›n haklar›n› korumak
için -gerekirse bütün güç odaklar›na karfl›- mücadele eder. Mesle¤in kamu (halk) yarar›na uygulanmas›n›
savunur ve sa¤lar. Meslektafllar›m›z›n sorunlar›n›n ülkenin ve halk›n sorunlar›ndan ba¤›ms›z olmad›¤›n›n bil-
inciyle sorunlar› daha üst ölçekte kavrar ve taraf olur, müdahil olur. Tamamen ba¤›ms›z bir yap›s› vard›r, hiçbir
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yap› veya yap›lanmadan maddi ve manevi destek almaz, üyesinden ald›¤› güç ve yetki ile yoluna devam eder.
Gücünü büyütmek ve etkisini art›rmak amac›yla platformlar kurar. T›pk› TMMOB ‹l Koordinasyon Kurulu gibi,
Emek Platformu gibi, Demokrasi Platformu gibi, Hasankeyf’i Yaflatma Giriflimi gibi, Nükleer Karfl›t› Platform
gibi. Bunlara çok yak›nda Biliflim Sivil Toplum Kurulufllar› Platformu da eklenecektir. Bütün bunlarla hayata
dokunur. Elektrik Mühendisleri Odas›n› temsil ediyorsan›z hayata dokunmama lüksünüz olamaz. Enerji
konusu ülkelerin temel politikalar›n› flekillendiren bir alan iken enerji sektöründe örgütlü olan kurumumuzun
buna gözünü kapamas› düflünülemez. Do¤ru olan fleyler halk ad›na desteklenirken, yap›lan yanl›fllar›n da
karfl›s›nda olmak gerekir. Meslek alan›m›zdan toplumsal alan›n herhangi baflka bir konusuna kadar müdahil
olmak bu ülkede yaflayan bireyler olarak, örgütlü bir meslek örgütünün üyeleri ve örgütü olarak hakk›m›zd›r.
Bu yaklafl›m›m›zla siyaset yap›yorsunuz diye elefltiri getirenler asl›nda en büyük siyaseti yapmaktad›rlar.
Bizleri cam fanusta oldu¤umuza inand›rarak, içinde meslektafllar›m›z›n ve halk›m›z›n ç›karlar›n›n olmad›¤› bir
dünya yaratma çabalar›n›n bizi ilgilendirmedi¤ini iddia ederek, kendileri için dikensiz gül bahçesi oluflturma
aray›fllar›n› hayata geçirmek üzere en büyük siyaseti yapmaktad›rlar. 

Mühendis meslektafllar›m›z›n yerine teknikerlerin atanmas› bizi ilgilendirmez, büyüklerimiz daha iyi bilir.
Kaza riski ve say›s› en çok ve sonuçlar› y›k›c› olan nükleer santralleri sorgulamam›z yanl›flt›r, büyüklerimiz
yap›yorsa bir bildikleri vard›r. Il›su baraj› Hasankeyf’i yutabilir, karfl› ç›karsak vatan haini oluruz. Ülkemizde
yoksulluk diz boyuyken, rant gruplar› çok büyük vurgunlar yaparlarken, bizler bütün kârl› kamu yat›r›mlar›n›n
bu vurgunlarda oluflan aç›¤› kapatmak üzere haraç mezat sat›lmas›na seyirci kalal›m, yoksa komünist oluruz.
Kendilerine k›yak emeklilik ile ömür boyu garantili bir yaflam için düzenleme yapanlar›n ç›kard›¤› SSGSS gibi,
bizlere art›k ne sa¤l›k hakk› ne de emeklilik flans› b›rakan yasay› ç›karmalar›na sesimizi ç›karmayal›m,
ç›kar›rsak bozguncu oluruz. Bu ülkede kardeflçe yaflam› savunmayal›m, insanlar›n yaflamas› için sesimizi ç›kar-
mayal›m, yoksa birilerinin bizi nas›l itham edece¤ini düflünmek bile tehlikeli… ‹yisi mi bizler uslu ve iyi birer
çocuk olal›m !. Bunu dayatanlar en büyük siyaseti yapanlard›r. Bizler ise siyaset yapma kayg›m›z olmadan,
yaflam›m›z için üyelerimiz ve halk›m›z için do¤rular›n hayata geçirilmesinin peflindeyiz. Bütün do¤rular› da
büyütmeye çal›flarak.

EMO Diyarbak›r fiubesinin k›ymetli üyeleri, 

10 fiubat 2008 tarihi bütün EMO camias›na flunu gösterdi ki Diyarbak›r fiube bu do¤rular› yaflamsal k›lmaya
çal›flacak bir yap›n›n devam›n› istedi. Mesle¤in geliflimine ve halk yarar›na sunulmas›na katk› sunacak bir
yap›n›n devam›n› oylad›. Bugüne dek 2003 y›l›nda Ayd›nlatma Sempozyumunu, 2005 y›l›nda Güneydo¤u
Anadolu Bölgesi Enerji Forumunu ve 2007 y›l›nda Elektrik Elektronik Haberleflme Bilgisayar Mühendisli¤i
Günlerini düzenleyenleri ve onlar›n yol arkadafllar›n› daha büyük ve güçlü etkinlikleri hayata geçirmeleri için
seçti. Meslektafllar›m›z›n geliflimi ve meslek alan›m›zdaki geliflmeleri meslektafllar›m›za ulaflt›rabilmek için
M‹SEM kapsam›nda ya da konunun uzman› sektör kurulufllar›yla, kiflilerle birlikte seminerler düzenlemeyi,
teknik faaliyetler yürütmeyi sürdürecek, meslektafllarla sosyal ba¤lar› güçlü bir oda anlay›fl›n› sürdürecek bir
yönetim seçti. Oday› her birimizin üyesi olmaktan, daha çok gurur duyaca¤› bir yap› haline getirme konusunda
ç›tay› oldukça yukar›ya tafl›yan bir gelene¤in devam›n›n Diyarbak›r’›n hakk› oldu¤unu bu seçimler göstermifltir. 

Üyenin takdiri herkesin ve her kesimin dikkate almas› gereken bir olgudur. Diyarbak›r fiube üyeleri bu
anlay›fl›n, demokrat mühendislerin devam›n› onaylam›flt›r. Bindirilmifl k›talarla seçim kazan›l(a)mayaca¤›n›
art›k baz› çevrelerin görmesi fiube Genel Kurulumuzun en anlaml› sonuçlar›ndan olmufltur. Yüzümüze arka-
dafl›m›z oldu¤unu söyleyip arkam›zdan en çirkin yöntemlerle antipropaganda yaparak seçim kazan›lamaya-
ca¤›n› göstermesi aç›s›ndan oldukça çarp›c› olmufltur. Sonuçta EMO Diyarbak›r fiubesinin üyeleri eylemifltir ve
de bak›n ne güzel eylemifltir. 

Sayg›lar›mla,


