Meclis Çalşmalarna
Müdahil Olmak İstiyoruz

Elektrik Mühendisleri Odamızın periyodik yayın organı EMO
Bilim ile siz değerli üyelerle buluşmaktan duyduğum memnuniyeti
belirtmek istiyorum. Bu dergi siz değerli üyelerle Birliğimiz arasında
organik bir bağ oluşturmuştur. Bu bağlamda derginin
hazırlanmasında emeği geçenleri bir kez daha kutluyorum.
19 Nisan’da erken genel seçimimizi KKTC olarak yaptık bitirdik.
Toplum olarak seçimlerde ne kadar seviyeli davrandığımızı,
demokrasiyi ne kadar da hazmettiğimizi, demokrasi kültürümüzün
gelişmişliğinden konuşurken; bir siyasi parti başkanının seçimlerde
“tüm partiler oy satın aldı”, itirafından sonra daha da ileri giderek
oy borsası hakkında da ayrıntılı bilgi verdi. Kendilerinin de
olanaklarının el verdiği ölçüde oy satın aldıklarından bahsetti.

Demokrasinin zaafı; kimisi oyunu satar kimisi de oyunu inandığı
bir partiye ve hatta inandığı bir adayın kazanmasına katkı koymak
için kullanır. Yani yurttaşlık bilinci ile hareket eder. Bazı
seçmenlerin niye oyunu sattığını niye yurttaşlık bilinci ile hareket
etmediği konusu ciddi bir şekilde araştırılması gerektiği
kanaatindeyiz. Çünkü her seçimden sonra ayni terane “para ile oy
satın aldılar” söylemi ve suçlaması insanların demokrasiye olan
inancını zayıflattığına inanıyoruz. Temennimiz bu şekildeki
suçlamaların bu şekildeki eylemlerin demokrasimiz adına son
bulmasıdır.

Değerli Üyeler,
Seçim dönemi sürecinde seçime katılan partilerin yetkilileri
Birliğimizi ziyaret ettiler. Bizler kendilerine KTMMO Birliği ve ona
bağlı Odaların düşüncelerini ve mesleki etik açısından
mesleklerimizin uygulamalardaki eksikleri, ayrıca ülkemiz için
önemli olduğuna inandığımız konular hakkında görüşlerimizi ilettik.
Bizden görüşlerimizi yazılı olarak kendilerine seçimden sonra
vermemizi ve yapacakları çalışmalardan bundan faydalanmak
istediklerini belirttiler. Seçimden seçime değil seçildikten sonra da
Birliğimiz ve ona bağlı Odalarımızla işbirliği ve görüş alışverişinde
bulunacakları konusunda söz aldık. Demokrasimiz ve Birliğimiz
açısından önemli bir gelişmedir diye düşünüyorum. En erken bir
tarihte Meclisimizi ziyaret ederek hazırlayacağımız raporu
milletvekillerimize sunacağız.

Yeni dönemde meslek etiğine bağlı meslektaşlarımızın
menfaatini ve kamu çıkarlarını gözeterek Meclis’te yapılacak
çalışmalara, Meclis alt komitelerinde Yasalarımızın elverdiği oranda
müdahil olmak istiyoruz. Bu talebimizi de Meclis Başkanına ve
milletvekillerimize ileteceğiz.

Saygılarımla.

Ahmet Ömer Çağnan
KTMMOB Genel Başkanı
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