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Mehmet Bozkırlıoğlu-EMO 42. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi

Merhaba,

Geçtiğimiz derginin çıkışından bu yana; 12 Haziran’da bir genel seçim yaptık. Öncesi, sonrası, sonuçlarıyla, miting 
meydanlardaki üslup ve diliyle, protestolarıyla uzun süre akılda kalacak bir seçim olacak. 

Şiddet içermeyen protestolarda bile kolluk güçlerinin orantısız güç kullanımıyla insanların canından olduğuna, yaralandı-
ğına, bu hengameden kurtulanların örgüt üyeliği savıyla evlerinden tek tek alınıp tutuklandığına şahit olduk. Yargılamalar, 
tutuklamalar dışında seçime kimin girip kimin giremeyeceği tartışmalarıyla, önce açıklanan sonra sokağın ve kamuoyunun 
baskısıyla değişen kararlarla, tüm yurt çapında örgütlenmiş partilere veto kararlarının gölgesinde seçime girildi. Bu toz 
duman içerisinde 8 Haziran’da, yani seçimden önceki son Çarşamba aslında Perşembenin gelişinden fazlasını haber 
veriyordu. Birliğimiz TMMOB’yi de ilgilendiren 636 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) o gün yürürlüğe girdi. 

Seçimden sonraki ilk gün manşetler, seçim sonuçlarının yanında -balkondan inerken unutulduğunu öncekilerinden 
bildiğimiz- balkon konuşmasındaki “herkesin hükümeti” vurgusunu yapıyordu. Meclis açıldı; tartışmalar, tartışılan yargı 
kararları bitmedi, seçilenlerin Meclis’te yemin etme hakları daha önceki örnek kararlara rağmen verilmedi. Belki tarihte 
ilktir; 550 milletvekilliği için 551 mazbata verildi. Sonrasındaki toz duman içerisinde 636 sayılı KHK’nin ömrü ancak 21 gün 
sürebildi; 648 sayılı KHK/ferman ile yürürlükten kaldırıldı. Kararnameler sürecine dergimiz içerisinde ulaşabileceğinizden 
burada sadece TMMOB ve bağlı odalarının üyesinden aldığı güçle kentsel ve kırsal gelirin paylaşımı konusunda “kamu 
yararını” gözetmeye, üyelerinin kazanılmış haklarını korumaya devam edeceğinin vurgusunu yapmak isterim.

Yine bu dönemde skandallar, şifreleriyle akılda kalacak bir dizi sınav yaptık. Seneler içerisinde artırılan kontenjan ve 
yeni açılan üniversitelerle bu sene bölümlere yerleşecek meslektaşlarımızın sayısı 18 binleri aştı. Önceki yıllarda bizce 
yetersiz donanımla ve az sayıda akademisyenle açılan bölümlere dair söylemlerimize henüz cevap alamadan, bu sene 
açılan yeni 3 Biyomedikal, 6 Elektrik-Elektronik, 7 Bilgisayar mühendisliği bölümüne daha tanık olduk. 2004’ten bu 
yana mesleğimize dair açılan bölüm sayısı 2 kat artarken, yalnızca yazılım mühendisliği bölümlerinin sayısının 10 kat 
artmış olması da bilgisayar meslek dalı başta olmak üzere mühendislik bölümleri üzerinden (mevzuat hazırlanmadan ve 
ihtiyaç hasıl olmadan) umut tacirliği yapıldığı savını güçlendiriyor. İş bu minval içinde, EMO’nun kendine özel yönergesi 
olan meslek dalı ana komisyonlarından Bilgisayar MEDAK, Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın kurulması için çalışmalara 
başlama kararı aldı. Önümüzdeki EMO Genel Kurulu’nda bu önergeyi de tartışıyor, oyluyor olacağız. 

Meslek alanlarımızdaki önemli gelişmelerden birisi de  “ üretiminden dağıtımına kadar geçen süreçte piyasanın işleyiş 
ve çarklarına/çıkarlarına bırakılamayacak kadar yaşamsal bir öneme sahip” olduğunu vurguladığımız enerji alanında 
yaşanıyor. Elektrik dağıtım şebekelerinin özelleştirilmesi tam bir keşmekeşe dönüştü. Dağıtım özelleştirmeleri ile bek-
lenen sonuçlar bir tarafa, ucuzluk yerine tarifelere yapılan zamlar yetmiyormuş gibi hizmet bedelleri de kabul edilemez 
oranlarda pahalılaştırılmıştır. Kamu denetimi anlamına da gelen proje hizmetleri ve kabul işlemleri ücretlendirilmiş ve 
vatandaşın faturasına binen yük daha da artırılmıştır. Dağıtım bölgelerindeki arıza şikâyetlerine her gün yenileri eklenir 
oldu. Özellikle cadde ve sokak aydınlatmasında arıza giderme şikâyetlerini izlemek için TEDAŞ, web sayfası üzerinden 
online şikayet formu almak zorunda kaldı. Dağıtım özelleştirmeleri ile hizmet ve teknik kalitede beklenen gelişmeler 
sağlanamadığı gibi aksine sistem daha fazla şikayet ile karşı karşıya kaldı.  

Geçtiğimiz derginin çıkışından bu yana; çok acı günlerimiz de oldu. EMO’nun tüm maddi kayıtlarını tutan; dostluğuyla 
şube-merkez ayırmaksızın tüm örgüt çalışanlarına dost; benim gibi yeni gelen yöneticilere ağabey; güler yüzüyle iş-
yerinin neşesi; tüm yaşananlara rağmen sürdürdüğü inancıyla, umuduyla, umutlarımızı tazeleyen, kendisi umut olan 
sevgili Servet’i elim bir trafik kazasında kaybettik. Hatıraları ve umutları emanetimizdir.

Geçtiğimiz derginin çıkışından bu yana; bir dizi yayına imza attık. Ülkemizde meslek disiplinlerimiz alanında Türkçe 
bilimsel makalelerin hakemli bir dergide yayımlanmasının önünü açan ve önümüzdeki yıllarda önemi daha fazla artacak 
olan EMO Bilimsel Dergisi’nin ilk sayısı okuyucularına ulaştı. Doğu Karadeniz Bölgesi Hidroelektrik Santraller Teknik 
Gezisi Raporu’nu, Thorstein Veblen’in 1921 yılında ilk baskısı yapılan “Mühendislik ve Fiyat” kitabının çevirisini, Tayfun 
Akgül hocamızın “Fennikarikatürler” kitabını yayımladık. 

EMO ve TMMOB, sonbahara meslek alanlarımıza dair bir dizi sempozyum, fuar, kongre, çalıştay gibi bir dizi etkinlikle 
başladı. Bayram tatillerini çıkarırsak neredeyse tüm hafta sonlarında EMO’nun ve TMMOB’nin bir etkinliğinde olacağız. 
Bu etkinliklerde görüşmek üzere, dostlukla kalın.

İyi okumalar...

EMO’dan...


