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Şubemiz tarafından düzenlenen 
"V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve 
Sergisi", Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi'nde 18 Ekim 2017 tarihinde 
Olten Filarmoni Oda Orkestrası'nın 
mini konseri ve açılış konuşmalarıy-
la başladı. EMO İzmir Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, yapıla-
cak sempozyum ve oturumlara ilişkin 
bilgi verirken, kongrede temaya uygun 
olarak bilimsel gelişmelerin bir kez de 
"Endüstri 4.0" penceresinden değer-
lendirileceğini kaydetti. Kongre kap-
samında yeni teknoloji ve hizmetlerin 
58 ulusal ve uluslararası ölçekli firma 
ve kurum tarafından sergileneceği-
ni belirten Ulutaş, "Kongre Yürütme 
Kurulumuz, teorik bilginin yanı sıra 
uygulamalara ilişkin bilgi ve dene-

yimlerin de paylaşılması için özel bir 
çaba sarf etti. Serginin yanında otu-
rumlarda uygulamaya dönük bildiri-
lerin sunulmasına gayret göstererek, 
bu önemli eksikliği gidermeye çalıştı" 
diye konuştu.

Kongre programının 18 aylık ko-
lektif bir çalışmanın ürünü olduğunu 
vurgulayan Ulutaş, şu bilgileri verdi:

"Kongre Yürütme Kurulu 21 kez 
bir araya gelerek, hazırlık çalışmala-
rını koordine etti. Kongre düzenleme 
ve bilim kurullarımızın çalışmaları, her 
sempozyum için ayrı ayrı oluşturulan 
kurulların çalışmalarıyla bütünleştiril-
di. Onlarca kurum, kuruluş ve firma dü-
zenli ziyaret edilerek çalışmalara katkı 
alındı. Mühendislerin yanı sıra çalış-
ma alanlarındaki mimar, teknisyen ve 

teknikerler gibi diğer mesai arkadaş-
larımızı da bu buluşmaya katmak için 
özel çaba sarf edildi. Önümüzdeki 4 
gün boyunca inançla, dayanışmayla 
sürdürülen bu çalışmanın meyvelerini 
hep birlikte toplayacağız."
Geleceğin Mühendisliği Şekillenecek

Kongre ile geleceğin mühendis-
liğini şekillendirmeye katkı sağla-
mayı ve teknolojinin yaşamı olumlu 
yönde değiştirmesine vesile olmayı 
hedeflediklerini ifade eden Ulutaş, 
"Kongremizde, sempozyumlarımız ve 
özel etkinliğimizle birlikte, akıllı şe-
hirler, akıllı enerji şebekeleri ve akıllı 
binalar konularına odaklanırken, bir 
yandan da insan hatalarını en aza in-
direcek şekilde 'güvenli tesisler' için 
teknoloji geliştirmenin önemini vur-
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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi'nin “Akıllı Şehirler/Güvenli Tesisler” temasıyla düzenlediği “V. Elektrik 
Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi”, 18-21 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi. 1643'ü delege olmak üzere 5051 katı-
lımcının takip ettiği Kongre kapsamında aydınlatma, güç ve enerji sistemleri ile yapı elektronik sistemleri konusunda 3 
ayrı sempozyum; Endüstri 4.0 özel etkinliği, ve yapılarda elektrik tesisatı ile ilgili 3 özel oturum ve bir forum gerçekleş-
tirildi. Kongrenin açılışında, bilimsel eğitimin önemine dikkat çekilerek, teknolojik gelişmelerin kamu yararına kullanıl-
masına vurgu yapıldı.

V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi Gerçekleştirildi...
GELECEĞİN MÜHENDİSLİĞİ İZMİR'DE ŞEKİLLENDİ
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gulayacağız" dedi. EMO'nun Ar-Ge ve 
bilgi yoğun ekonomi politikalarına 
vurgu yaptığını ifade eden Ulutaş, "Ne 
yazık ki bugün sürdürülen neo-liberal 
ekonomi politikalarının gereği olarak, 
ülkemiz hemen hemen her alanda 
yüksek teknoloji ürünleri için açık pa-
zar durumundadır" diye konuştu.

Cari açığın enerji ithali ve teknolo-
jik ürünlerden kaynaklandığına dikkat 
çeken Ulutaş, konuşmasını şöyle sür-
dürdü:

"Unutulmamalıdır ki, siyasal ba-
ğımsızlığın temeli iktisadi bağımsız-
lıktır ve bunun yolu da özgür ve eleş-
tirel düşünen kuşakların yetiştirilmesi 
amacıyla laik ve bilimsel bir eğitimin 
her kademede tesis edilmesi; enerji, 
madencilik, telekomünikasyon başta 
olmak üzere temel altyapı sektörle-
rinin kamusal bir mastır planla kısa 
vadeli ekonomik dalgalanmalardan ve 
şoklardan etkilenmeyecek bir yapıya 
kavuşturulması ve dünyadaki tekno-
lojik ve bilimsel gelişmeleri yakından 
takip ederek, ülke için ayakları yere 
basan, gerçekçi bir sanayileşme, tek-
noloji ve Ar-Ge politikasının ve buna 
uygun bir yatırım ve teşvik sisteminin 
geliştirilmesi olacaktır."

EMO'nun bilimsel etkinlikler ve 
hizmet içi eğitimlerle mühendislik 
hizmetlerinin kalitesini artırmaya 
çalıştığına işaret eden Ulutaş, ülke-
mizde teknoloji geliştirecek mühen-
dislik birikimi bulunduğunun altını 
çizdi. Önceki kongrelerde madenlerde 
alınması gereken ve yeni geliştirilen 

güvenlik teknolojilerine yer verildi-
ğini anımsatan Ulutaş, iş cinayetleri-
nin sürdüğüne dikkat çekerek, kongre 
kapsamında yer alan patlayıcı ortam-
lara ilişkin bildirilerin ilgiyle takip 
edilmesi gerektiğini kaydetti.
"Yoksulluğa Mahkum Kalırız"

Yüksek üretim maliyetlerinin, 
işçilik giderleri düşürülerek denge-
lenmesinin yoksulluk yarattığını kay-
deden Ulutaş, "enerji yoksulluğu" ve 
"bilgi iletişim teknolojileri yoksullu-
ğu" gibi yeni kavramların tartışılmaya 
başlandığını ifade etti. Uluslararası 
Telekomünikasyon Birl iği 'nin 
(ITU) Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Geliştirme Endeksi'nde Türkiye'nin 
175 ülke içinde 70'inci sıraya düş-
tüğüne dikkat çekerek, "Endüstri 4.0 
uygulamalarının yarattığı yeni ola-
nakları irdeleyeceğimiz bu kongrenin 
açılışında, 'bilgi toplumu' dönüşü-
münde gelişmiş ülkeler bir yana ge-
lişmekte olan çoğu ülkenin gerisinde 
kaldığımızı vurgulamadan geçemeye-
ceğim" diye konuştu.

Dünya genelinde çocuklara ana-
okulu çağında kod yazmanın öğretil-
diği bir döneme girildiğini ifade eden 
Ulutaş, "İnternet erişimi üzerindeki 
vergilerin artırıldığı, cihazlar üzerin-
deki vergi yüküne TRT payını da ek-

leyen ülkemiz, ne yazık ki bu haliyle 
dünyanın yoksulluğuna taliptir" dedi. 
Telekomünikasyon altyapısındaki so-
runların, bilgi ve iletişim teknolojile-
rindeki dışa bağımlılığın mühendislik 
faaliyetleri açısından da açmazlar ya-
rattığına işaret eden Ulutaş, şu görüş-
leri dile getirdi:

"Nesnelerin İnterneti ve Endüstri 
4.0 kavramları etrafında tartıştığı-
mız gelişmeler, ekonomik gelişimin 
yönünü belirleyici niteliktedir. Dünya 
genelinde yaşanan bu dönüşümün 
gerisinde kalmamak için ne yazık ki 
bilimsel ve teknik gelişmelerin payla-
şılması ülkemiz için tek başına yeterli 
değildir. Biz mühendisler, bu alanlara 
ilişkin stratejik planlamalara ihtiyaç 
olduğunu siyasi iktidarlara ısrarla 
hatırlatmalıyız. 'Ucuzlaştırılmış emek' 
yoğun, rant temelli, betonlaşmaya 
dayalı bu modelden, bilgi yoğun bir 
ekonomik modele geçilmesi için hep 
birlikte mücadele etmeliyiz."

Kongrenin ülkemizin mühendis-
lik birikimini artırması ve bu biriki-
minin kamu yararına katma değere 
dönüşmesine vesile olmasını dileyen 
Ulutaş, yoksulluğun panzehirinin tek-
noloji üretmek oluğunu vurguladı. 
Katılımcılara teşekkür eden Ulutaş, 
kongreye katılan genç meslektaşları-
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nın geliştirecekleri çözüm ve ürünler-
le geleceğin akıllı şehirleri ve güvenli 
tesislerinin oluşmasında katkıda bulu-
nacaklarına olan inancını dile getire-
rek, sözlerini tamamladı.
Aydınlatma LED Teknolojisiyle 
Akıllanıyor

Aydınlatma Türk Milli Komitesi 
(ATMK) Başkanı Prof. Dr. Sermin 
Onaygil , Ulusal Aydınlatma 
Sempozyumu'nun dokuzuncusunun 
düzenlendiğine dikkat çekerek, 2001 
yılında etkinliği ilk kez yine EMO İzmir 
Şubesi ile gerçekleştirdiklerini ve 
farklı illerden sonra dördüncü etkin-
likten bu yana sempozyumun İzmir'de 
yapıldığını anımsattı. Aydınlatma ala-
nının daha çok mimarları ilgilendiren 
bir çalışma alanı olarak algılanırken, 
elektrik mühendislerinin çalışma ala-
nı olarak görülmeye başlanmasından 
duyduğu memnuniyeti ifade eden 
Onaygil, "Sempozyuma sahip çıkarak, 
alanın gelişmesine katkı sağlayan 

EMO İzmir Şubesi'ne teşekkür ede-
rim" dedi.

ATMK çalışmalarına değinen 
Onaygil, kongre ve sempozyumlardan 
edilen bilgi ve deneyimlerin ATMK'nın 
Türkiye'yi temsil ettiği uluslararası ku-
rumlara ve toplantılara yansıtıldığını 
kaydetti. Bu yıl sempozyumun "Akıllı 
Şehirler ve Aydınlatma" teması ile 
düzenlendiğinin altını çizen Onaygil, 
kolay kontrol edilebilen LED teknolo-
jisi ile birlikte aydınlatmanın kontrol 
mühendislerinin de çalışma alanı ol-
duğunu kaydetti. 

EMO'nun Bilimsel Etkinlikleri
Onaygil'den sonra konuşan EMO 

Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Önder, bilimin durağan değil, sürekli 
gelişim içinde olduğunu en iyi mü-
hendislerin bilebileceğini, sürekli ge-
lişimin de alt dallarda uzmanlaşmaya 
neden olduğuna dikkat çekti. EMO'nun 
akademi dünyası ile sıkı işbirliği için-
de mesleğin bilim ve teknolojiyle olan 
bağını geliştirmek için çaba harcadığı-
nı anlatan Önder, bu doğrultuda geçen 
hafta İzmir Şirince'de "Hesaplamalı 
Sinirbilim" başlığı altında doktora 
öğrencileri ile alanda çalışan öğre-
tim üyelerinin bir araya geldiği 6. 
Akademik Kamp'ın gerçekleştirildi-
ğini anımsattı. Önder, "Yapay zeka ve 
robotik gibi alanlara kadar uzanan 
sinirbilim konusunda çalışan meslek-

taşlarımızla birlikte olduk. Bugün de 
akıllı fabrikalardan akıllı şebekelere, 
akıllı binalardan akıllı kentlere kadar 
uzanan ufuk açıcı bir etkinliğimizin 
açılışında olmanın gurunu yaşıyoruz" 
diye konuştu.

"Umudumuz; Bilimsel ve Akılcı 
Düşünce Sistemi"

Bilimin de mühendisliğin de ge-
lişiminde sorgulama ve merakın 
anahtar rol oynadığını, ancak bu te-
melin daha ilkokul düzeyinden itiba-
ren itinayla yok edilmek istendiği bir 
dönemde yaşandığını anlatan Önder, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortaöğretim düzeyinde okudu-
ğunu anlama ve temel matematik 
bilgisinde başlayan gerileme, üni-
versite eğitimine de yansımaktadır. 
Sorgulayan, düşünen insanlar yetiş-
tirebilmek için laik ve bilimsel eğiti-
me sahip çıkmak biz mühendisler için 
ideolojik bir tercihin ötesinde mesleki 
olarak yaşamsal önemdedir. Bilimin 
yok sayıldığı, ifade özgürlüğünün kı-
sıtlandığı toplumlarda, bilimle para-
lel gelişme gösteren mühendisliğin 
de gerilemesi kaçınılmadır. Elbette 
Türkiye'nin çok iyi yetişmiş insan gücü 
de vardır. Bizim de umudumuz; işte bu 
bilim insanlarımız ve geleceğe taşıya-
cakları bilimsel ve akılcı düşünce sis-
temindedir."

Türkiye'nin 1 yılı aşkın süredir yö-
netildiği OHAL'in 5. kez uzatıldığına 
dikkat çeken Önder, OHAL sürecinde 
çok sayıda sendika, meslek odası ve 
demokratik kitle örgütünün iktidarın 



kasım 2017 emo izmir şubesi 7

>v. etuk

ağır baskısına uğradığını, o kurumlar-
dan birinin de TMMOB ve bağlı oda-
ları olduğunu kaydetti. Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı'nın Kimya 
Mühendisleri Odası'na (KMO) karşı aç-
tığı davada, KMO Yönetim Kurulu'nun 
görevden alınmasına karar verdiğini 
anımsatan Önder, şunları söyledi:

"OHAL'ın ağır baskısı altında ve-
rilen bu kararları elbette tarih yargı-
layacaktır. Bilinmelidir ki; TMMOB ve 
bağlı Odalar, iktidarların saldırılarına 
boyun eğmeyecek, demokrasi ve ada-
let mücadelesinden asla vazgeçmeye-
cektir. Meslek alanlarındaki eksiklikler 
ve yanlışları bağımsız özerk yapısı ve 
Anayasa'dan aldığı sorumluluğu gere-
ği gündeme getirerek, kamu yararına 
çözümler üretilmesi için çaba harca-
yan meslek odaları, merkezi ve yerel 
yönetimlerin yanlış icraatları konu-
sunda uyarılarını sürdürmektedir."
Yangın Güvenliğinde Zafiyet

Meslek odalarının Anayasa ve 
kuruluş yasasından aldığı yetki ile 
toplum ve kamunun çıkarları, can ve 
mal güvenliğinin sağlanması için ça-
lıştıklarını kaydeden Önder, EMO'nun 
yıllardır uğraşması ve alınan yargı ka-
rarlarına rağmen Binaların Yangından 
Korunması Hakkında Yönetmelik'te 
gerekli düzeltmelerin yapılmadığını 
söyledi. Önder, sözlerini şöyle sürdür-
dü:

"Kamuya açık binalardaki ölüm-
lü yangınlara rağmen eksikliklerin 
giderilmemesi bir yana yapılan yeni 
değişikliklerle kimi binalar yönetme-
liğin getirdiği önlemleri almaktan bile 
muaf tutulmuştur. Bu muafiyetler ve 
denetimsizlik Adana Aladağ Öğrenci 
Yurdu gibi yangınların çıkarılmasına 
davetiye çıkartmak demektir. Ne ya-
zık ki, bugüne kadar yangın güvenliği 
konusunda EMO'nun deneyimli üye-
leri tarafından yapılan çalışmaların 
dikkate alınmaması çok büyük zafi-
yetler yaratmaktadır. EMO bu alanda 

bir yandan sempozyumlarda konunun 
uzmanlarını bir araya getirerek her 
türlü bilimsel çalışmayı gerçekleştir-
meye çalışırken, hukuk mücadelesini 
de sonuna kadar sürdürecektir."

Hüseyin Önder, Enerji Bakanlığı'nın 
resmi verileriyle elektrik tüketiminde 
tasarruf değil israfa yol açan yaz saa-
tinin kalıcılaştırılmasının hukuksuz ol-
duğunun yargı kararıyla ortaya çıkmış 
olmasına rağmen, aynı düzenlemede 
ısrar edildiğini anımsattı. "Ne olduğu 
belirsiz bir rapordan söz edilmekte, bu 
rapora dayanılarak tasarruf yapıldığı-
nı iddia eden haberlere inanmamız 
beklenmektedir" diyen Önder, ortada 
resmi olarak açıklanan elektrik tü-
ketim rakamları varken, kamuoyuna 
açıklanmayan bir rapora dayanılarak 
bu ısrarın sürdürülmesinin kabul edi-
lemeyeceğini vurguladı.
"Özerk" TMMOB Vurgusu

Türkiye'nin gelişmesinin doğru 
mühendislik uygulamalarının hayata 
geçmesi, yerel ve merkezi iktidarların 
kentleşme, çevre, enerji, telekomüni-
kasyon ve sanayileşme politikalarına 
ilişkin yanlışlarının önüne geçilmesi-
ne bağlı olduğunu belirten Önder, bu-
gün eksikleri de olsa erişilen kalkınma 
düzeyinde TMMOB'un özerk yapısının 
katkısının büyük olduğunu belirtti. 
Önder, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Siyasi iktidar, bir hafta sonra 
tersine dönen uygulamaların bile al-
kışlanmasına alışmış olabilir, ancak 
Odalarımız; bedeli yalnızca bugünü 
değil çocuklarımızın geleceğini de 
kapsayacak olan teknik 'yanlışları' 
söylemeye devam edecektir. Meslek 
örgütlerimizin kendi mesleki alanla-
rında değerlendirme yapmak ve ka-
muoyunu bilgilendirme noktasından 
geriye düşmesine izin verilemez."
"İstihdam Sorunu Gündeme Alınsın"

Meslek odalarının, üyesi ve ka-
munun yararını aynı anda koruyan 
çalışmaları sürdürürken, mühendisin 

haklarının da baş savunucusu oldu-
ğunu aktaran Önder, mühendislerin 
de kamunun bir parçası olarak uygu-
lanan eğitim, sağlık, ekonomi ve ça-
lışma hayatına ilişkin politikalardan 
doğrudan etkilendiğine dikkat çekti. 
Mühendislerin emeğinin ucuzlatıldı-
ğı, kendi mesleki üretimini yapan bir 
kesim olmaktan uzaklaştırılarak üc-
retli çalışan haline dönüştürüldüğü 
bir dönem içerisinde bulunulduğunu 
vurgulayan Önder, konuşmasını şöyle 
tamamladı:

"Bu süreç elbette mühendislik 
mesleğinin içeriğinin boşaltılarak, 
niteliksizleştirilmesine de yol açıyor. 
Bu anlamda Endüstri 4.0 denilen ge-
lişmelerin mühendislerin iş alanları-
na etkisini de anlamaya çalışmamız 
gerekiyor. Teknolojik gelişime karşı 
durmak değil, ama teknolojinin insan-
ların yararına uygulanmasını sağlama 
noktasından hareket ederek, ülkemi-
zin gelişim planlaması ve mühendis-
lerin istihdamı sorununun gündeme 
alınmasını talep ediyoruz. EMO bün-
yesinde yaptığımız araştırma mühen-
dislerde işsizliğin yüzde 18.7 gibi çok 
yüksek bir düzeye ulaştığını bizlere 
göstermiştir. Bu işsizlik içinde genç 
mühendislerin payı büyüktür. Bu bizim 
için giderek derinleşen bir yara haline 
gelmeye başlamıştır."
"İzmir Akıllı Kentte Dönüşüyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
Başkan Danışmanı Muzaffer Tunçağ 
konuşmasına, İBB Başkanı Aziz 
Kocaoğlu'nun "Türkiye'nin aydınlık 
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kentinden, aydınlanma kongresine ba-
şarılar dilerim" mesajını ileterek baş-
ladı. İzmir'in enerji verimliği ve akıllı 
kent uygulamaları konusunda öncü 
kentlerden biri olduğunu ifade eden 
Tunçağ, 2 bin kilometre uzunluğun-
daki fiber optik altyapının tamamlan-
dığını ve akıllı trafik uygulamalarının 
yakın bir dönemde kullanılmaya baş-
lanacağını kaydetti. İzmir'in sera gazı 
emisyonunu 2023'e kadar yüzde 20 
düşürmeyi hedeflediğini anımsatan 
Tunçağ, "Sadece kullanmaya başladı-
ğımız 20 elektrikli belediye otobüsüy-
le 6 ayda 20 bin ağaç dikmeye denk 
gelecek şekilde karbon emisyonunu 
azalttık" dedi.

Tramvay projelerinin tamamlan-
ması, İZBAN ve metro kullanımının 
artmasıyla birlikte ulaşımda enerji 
verimliğinin yükseleceğini kaydeden 
Tunçağ, Kemeraltı'nda uygulanacak 
aydınlatma projesi hakkında bilgi 
verdi.
"Bilimsel Akla Sahip Çıkmayı 
Sürdüreceğiz"

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi 
Cengiz Göltaş da konuşmasına 
TMMOB'un çalışma programının te-
melini oluşturan ilkelerin altını çize-
rek başladı. TMMOB'un etkinliklerin-
de özgür düşüncenin en önemli değer 
olduğunu vurguladığını kaydeden 
Göltaş, "TMMOB, bilim ve teknolojinin 
üretilmesinde, bilimsel akla, laik ve 

demokratik düşünsel yapıya uymayan 
her türlü yaklaşımı ülke gelişmesinin 
önünde en büyük engel olarak gör-
müştür" diye konuştu.

TMMOB ve bağlı odaların üye, 
toplum ve meslek alanlarına ilişkin 
sorumluluklarının her geçen gün arttı-
ğını ifade eden Göltaş, bu doğrultuda 
en önemli görevin bilimsel ve tekno-
lojik gelişmelere bağlı olarak mesle-
ğin uygulama biçimlerini güncelle-
mek olduğunu bildirdi. Sorumluluğun 
sadece mühendislik hizmetlerinde 
yaşanan sorunların teknik çözümüne 
ilişkin olmadığını vurgulayan Göltaş, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hiç kuşku yok ki TMMOB ve oda-
larımızın 1970'li yıllardan bu yana 
tarihi; mesleğin ve meslektaşların 
sorunlarını ülke sorunlarından ayrı 
görmeyen, bilimin, tekniğin ve aydın-
lanmanın ışığında, emek, özgürlük ve 
eşitlik mücadelesinin tarihidir. Yani 
öznesinde insan vardır. Bu nedenle 
de, odalarımızın bilimin ve teknoloji-
nin gelişimine ve mesleğin uygulama 
alanlarına yönelik olarak sorumluluk-

larını ertelemesi veya kayıtsız kalması 
beklenemez. TMMOB ve bağlı odalar 
kurumsal olarak bilimsel-mesleki 
eğitim, teknoloji ve üretim arasında-
ki diyalektik bağı kendi örgütsel ya-
pılarıyla ilişkilendirdiği bir yerden 
karşılaştığı sorunlara yanıt üretmek 
zorundadır."
"Ekonomik ve Sosyal Yapıyı Eğitim 
Belirliyor"

Toplumların insan yetiştirme mo-
delinin, ekonomik, sosyal ve kültürel 
yapısını belirlediğine dikkat çeken 
Göltaş, şöyle konuştu:

"TMMOB olarak bilimsel mesleki 
etkinliklerimizi yaparken mevcut eği-
tim sistemini sorgulayan bir noktada, 
bir yandan ilk ve orta öğretimde süre-
gelen yanlışlara itiraz ederken, kendi 
mühendislik alanlarımızın gelişimiyle 
doğrudan ilgili olarak üniversitele-
rin bilimsel demokratik ve akademik 
özerkliğini savunmayı da sürdürece-
ğiz."
"Arka Bahçelerine Dönüştürmek 
İstiyorlar"

TMMOB'un, ırkçı-gerici, çağdaş 
yaşamı tehdit eden, laiklik karşı-
tı her tür düşünce ve eyleme karşı 
Cumhuriyet'in demokratik kazanım ve 
haklarına sahip çıkmayı sürdüreceğini 
vurgulayan Göltaş, konuşmasını şöyle 
tamamladı:

"Diğer taraftan yaşadığımız günler, 
TMMOB tarihinin en ciddi baskı ve ya-
saklar ile karşı karşıya kaldığı ve bo-
yun eğmeyerek mücadelesini sürdür-
düğü bir süreç olarak tarihe geçecektir. 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 
Kimya Mühendisleri Odası'na açtığı 
davada Yönetim Kurulu'nun görevine 
son verilmesi kararı antidemokratiktir 
ve bu kürsüden bir kez daha mahke-
menin bu tavrını şiddetle kınıyoruz. 
Değerli meslektaşlarım; TMMOB sus-
turulmak, etkisizleştirilmek, siyasal ik-
tidarın arka bahçesi haline getirilmek 
isteniyor. 

v. etuk


