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Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) 42. Dönem 1. Koordi-
nasyon Kurulu toplantısı 10 

Temmuz 2010 tarihinde Bursa’da 
yapıldı. Koordinasyon Kurulu Toplan-
tısı’nın açılışında konuşan EMO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, ülke 
gündemine ilişkin değerlendirmelerde 
bulunurken, 42. Dönem’deki çalışma 
anlayışını ortaya koydu. Yeni dönem-
de sürdürülen çalışmalar hakkında 
da bilgi veren Göltaş, konuşmasında 
mesleki alanlara yönelik kamuoyunu 
da ilgilendiren sorunları ele aldı.

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz 
Göltaş, Bursa Şube’nin yeni hizmet 
binasının açılışını yapacaklarını, bu 
nedenle örgütsel dayanışmayı da 
göstermek amacıyla ilk Koordinas-
yon Kurulu toplantısının Bursa’da 
yapıldığını belirterek, “Bu yeni yapı, 
Bursa Şube öncülüğünde EMO ör-
gütlülüğünün yarattığı ortak bir değer 
olmuştur” dedi.

42. Dönem İlk Koordinasyon Kurulu Bursa’da Toplandı…

MÜCADELEDE 
KARARLILIK VURGUSU 

sadece seçilen yönetim kurulları 
ile sınırlı olmayan demokratik bir 
çalışma anlayışını sürdürmekle 
sorumluyuz.
Bu çerçevede Odamızın son 
yıllarda mesleki-teknik çalışma-
lardaki çeşitliliği ve yoğunluğunu 
üyelerimiz ile birlikte artırarak 
sürdürmeye devam edeceğiz. 
Elbette bu çalışmaları yürütürken, 
ülkemizin içinde bulunduğu ekono-
mik, sosyal ve siyasal gelişmelere 
de duyarsız olmamız beklenemez. 
Oda Tüzüğümüzün bizi sorumlu 
kıldığı meslek örgütü olarak bilimi 
ve tekniği kamu yararına uygula-
ma sorumluluğunu demokrasi ve 
barış ortamından bağımsız olarak 
düşünemeyeceğimiz gerçeğinden 
hareketle hem bilimsel dergiler, 
kongre ve sempozyumlar, meslek 
içi eğitimler vereceğiz. Hem de 
ülkemizde adil bir bölüşüm ve 
demokrasi için barışı ve kardeşliği 
savunacağız.”

Cengiz Göltaş, 42. Dönem’de Oda 
çalışmalarında geçmiş dönemlerin 
tüm birikimlerini dikkate alan ve ge-
liştiren bir düzeyde sürdürmeye özen 
göstereceklerini söyledi. Göltaş, şöyle 
konuştu:

“Her dönemin kendi içinde öne 
çıkan başlıkları, meslek alanları-
mız ile toplumsal yaşamın kesişme 
noktalarında gündeme gelen sorun 
alanları vardır. 42. Dönem’de EMO 
bünyesinde 21 ayrı mühendislik 
unvanı, 43 farklı iş alanı, 14 şube 
ve 112 temsilciliğimiz ile 42.000’e 
yaklaşan üyemize hizmet veriyoruz. 
Bu çalışmalarımızı tüm örgütsel 
yapımız içerisinde 68’i mühendis 
olmak üzere 217 çalışanımız ile 
sürdürüyoruz.
Kendi içerisinde oluşan yeni 
uzmanlık alanları i le giderek 
genişleyen örgütsel yapımızın, 
meslek alanlarımızın ve üyelerimi-
zin sorunlarına yaklaşımda ortak 
bir aklı harekete geçirmesi için, 
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“Çağdaşlaşma 
Sürecine Katkıya 
Devam”

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Göltaş, 
örgütlenmeye yönelik olarak da konuş-
masını şöyle sürdürdü:

“42.Dönem Yönetim Kurulu olarak 
örgütsel yapımızı oluşturan tüm bi-
rimlerimiz ile ortak bir çalışma an-
layışı içerisinde; Odamız üyelerini 
bizlerle buluşturacak ve örgütsel 
yapımızı güçlendirecek her olanağı 
yaratmak birinci görevimiz olacaktır. 
Bu amaçla çalışma programımızın 
temel başlıklarını oluşturmak üzere 
yapacağımız kongre, sempozyum, 
forum ve çalıştaylar ile bir yandan 
meslek alanlarımızda bilimsel 
doğruların takipçisi olacak, diğer 
yandan meslek içi eğitimler ile 
üyelerimizin uzmanlık alanlarında 
gelişimine katkı sunmaya devam 
edeceğiz. Bugün üniversiteler ile 
ilişkiler ve EMO-Genç örgütlülü-
ğümüzün yarattığı dinamizm ile 
TMMOB bütünselliği içerisinde 
çoğalan sesimiz ülkemizin geliş-
me ve çağdaşlaşma sürecine katkı 
sunmaya devam edecektir.
EMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Göltaş, ülke ve dünya gündemine 
yönelik de değerlendirmelerde bu-
lunduğu konuşmasında, “Öncelikle 
son yıllarda dünya ölçeğinde yaşa-
dıklarımız; ‘tarihin sonunun geldiği’, 
kapitalizmin mutlak egemenliğinin 
artık tartışılamaz olduğu, ya da tek 
kutuplu dünyada ulus devletlerin 
varlık nedenlerini aşan bir düzeyde 
her şeyin uluslararası sermayenin 
denetiminde güllük gülistanlık geliş-
tiği tespitlerinin nasıl bir safsatadan 
ibaret olduğunu gösterdi” dedi.

“Kapitalizm 
Bunalımda” 

Bugün kapitalist küreselleşme süreci-
nin ortaya çıkardığı şeyin, “sömürünün 
derinleşmesi, milyonlarca insanın yok-
sulluğu, işsizliği, doğanın tahrip edile-
rek yok oluşa doğru sürüklenmesi, sa-
vaşlar ve krizin genişleyerek sürmesi” 

olduğunu vurgulayan Göltaş, birçok 
bilim insanının kapitalizmin tarihinin en 
büyük bunalımlarından birini yaşadığı 
konusunda birleştiklerine dikkat çekti. 
Göltaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu durum elbette kapitalizmin do-
ğasında var olan dengesiz gelişme 
ve işleyiş yasalarından kaynaklı bir 
meseledir. Teknolojik yenilikler, 
emek sömürüsünün arttırılması, 
esnek üretim modeline geçiş, 
savaş gibi yöntemler, kapitalizmin 
son otuz yıldır, ekonomiyi büyütme-
ye ve sermayenin karını maksimize 
etmeye dönük politikaları olarak 
hayata geçirildi. Bütün bu yolların 
tıkandığı noktada bugünkü yapısal 
krizle karşılaşıldı.”

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Göltaş, 
her yandan bilgi ve görüntü aktığını, 
ancak bunca bilgi ve görüntünün 
“insanlığın zihnini kör ettiğini” ifade 
ederken, “Zihinleri karartılmış toplum-
lar ise bütün değiştirici/dönüştürücü 
gücünü kaybederek kurulan ‘tek dün-
yanın’ gönüllü kulları oluyor. Bir tür ‘söz 
patlaması’ eşliğinde herkesin ‘sesinin 
duyulacağı’ yanılsamasının içinde 
egemen sınıfların sözü ve kültürü her 
şeye el koyuyor” diye konuştu.

“Markalanmış ve patentlenmiş” olan 
dünyada insanların büyük güçler 
karşısında çaresizlik hissi ile kendine 

ve topluma yabancılaşarak güçsüz-
leştirildiğine dikkat çeken Göltaş, 
demokratikleşme, özgürleşme, ço-
ğullaşma modası yaygınlaşırken ile-
tişim teknolojileri egemenlerin elinde 
hayatın her yanının izlendiği ve kontrol 
edildiği totaliter bir dünyanın araçları 
haline geldiğini söyledi.

Bugün emperyalist politikalar karşısında 
Türkiye’nin de emperyalizmin ihtiyaç-
larına uygun olarak yukarıdan aşağıya 
yeniden yapılandırıldığını kaydeden 
Göltaş, Soğuk Savaş politikalarına uy-
gun olarak düzenlenmiş “eski devletin” 
yerini ABD’nin Ortadoğu politikalarına 
ve sermayenin küresel ihtiyaçlarına 
uygun olarak yeniden yapılandırılan 
“yeni devlet”in aldığını belirtti.

“Enerji Krizi Sürecek”

EMO Yönetim Kurulu Başkanı, enerji 
alanında AKP eliyle sürdürülen özel-
leştirmeler üretim santralları ve dağıtım 
şebekeleri bazında tüm hızı ile devam 
ettiğini anımsatırken, “Neo-liberal poli-
tikalar ekseninde ‘yapısal düzenleme-
ler’ adı altında bu kural tanımaz, ‘ben 
yaptım oldu’ siyaset anlayışı ile kaos 
ortamı daha da derinleşmekte. Önü-
müzdeki yıllar yatırımsızlık ve pahalı 
elektrik olarak enerji alanında krizin 
süreceğini göstermektedir” dedi.
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AKP’nin nükleer santral konusundaki 
skandallara varan ısrarına da dikkat 
çektiği konuşmasında, “Devletlerara-
sı anlaşma yoluyla ülkemizde nükleer 
santral kurulması konusundaki ısrarı, 
başta Odamız olmak üzere tüm du-
yarlı kesimlerin haklı itirazlarına rağ-
men Meclis’te oldu bittiye getirilerek 
geçirilecek. EMO sekretaryalığında 
Nükleer Karşıtı Platform olarak, başta 
Mersin Akkuyu ve Sinop halkının tüm 
itirazların rağmen kurulması hedefle-
nen nükleer santrallara karşı sesimizi 
daha gür örgütlü olarak çıkarmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.

“AKP Tekelci İktidar 
Kuruyor”

Cengiz Göltaş, Anayasa değişikliği-
ne ilişkin olarak da şu görüşleri dile 
getirdi:

“AKP iktidarında ‘milli irade’ adı 
altında demokratik bütün kanal-
lar kapatılarak tekelci bir iktidar 
yapılanması kuruluyor. İktidarın 
Anayasa değişikliği de bunun bir 
parçası olarak gündeme getirildi. 

Güya demokratikleşme adına 
yapılan bu değişikliklerde ne halk 
ne emek ve meslek örgütleri ha-
zırlanma sürecine dahil edilmedi. 
‘Kendi pişir kendin ye’ anlayışından 
demokrasi ve özgürlük adına bir şe-
yin çıkması zaten mümkün değildir. 
Değişiklikler de halkın, emekçilerin 
yani bizim değil, AKP ihtiyaçlarının 
ürünüdür.
Emekçilerin ve ezilenlerin yeni bir 
anayasa ihtiyacı vardır. Yıllardır 12 
Eylül faşist darbesinin ürünü anaya-
saya karşı mücadele yürütüyoruz. 
Ama şimdi kalkıp kimse bize ‘12 
Eylül anayasası ile hesaplaşmanın 
yolu olarak onun devamından baş-
ka bir şey olmayan AKP anayasası-
na evet’ demeyi göstermesin.
Bugün ne yazık ki ülkemizdeki 
tüm demokratik kurumsal yapıların 
ortak sorunu, kendi alanlarındaki 
faaliyetleri öne çıkaracak ve bunu 
toplumsal yaşamla buluşturacak 
bir demokrasi ve barış ortamından 
yoksun bırakılmış olmalarıdır. He-
pimizin de tanık olduğu gibi son 
dönemde toplumsal yaşamın tüm 

değerleri ayrıştırılıyor ve ülkemiz bir 
çatışma ortamına hızla sürükleniyor. 
Meslek Odamızın ve barıştan yana 
tüm demokrasi güçlerinin kayıtsız 
kalamayacağı bu süreçte, konuyu 
sadece kendi dünya görüşleri-
mize ait argümanları tekrar etme 
kolaylığının ötesinde ortak akıl 
ve sorumluluk ile sahiplenmemiz 
gerekiyor.

“Her Kurşun Barışa 
Darbe Vuruyor”

Ülkemizde düşünce ve örgütlenme 
özgürlüğünü esas alan bir yakla-
şımla, şiddete karşı barışın dilini 
hemen her alanda hakim kılacak 
bir demokratik ortamın yaratılma-
sını savunmalıyız. Bu durumun 
sağlanamadığı koşullarda bırakın 
bilimi teknolojiyi ve mühendisliğin 
gelişimini, söylediğimiz-yaptığımız 
onca doğru şey oluşacak bir nef-
ret kültürünün girdabında kaybolup 
gidecektir.
Herkesin dilini, kültürünü özgür-
ce yaşayabileceği, insanımızın 
kardeşçe ve bir arada yaşadığı 
bir ülke ancak demokratik bir 
ülke olabilir. Bunun başarılması 
ise gerçekten demokrasiye ve 
barışa inananların mücadelesi 
sonucu gerçekleşecektir. AKP’nin 
geliştirdiği bölgenin emperyalizmin 
çıkarları doğrultusunda düzenlen-
mesi ve ‘ılımlı İslamcılık’ içerisinde 
ümmetçi temelde bir arada olma 
politikaları bugünkü karanlığının 
katmerlenmesi ve geleceğimizin 
teslim alınmasından başka bir 
anlama gelmeyecektir. 
Bu ülkede sıkılan her kurşun, atılan 
her bomba, patlayan her mayın, ya-
pılan her türlü saldırı, gerçekleşen 
her türlü silahlı çatışma ülkemizde 
barış içinde bir arada yaşama umu-
duna vurulan bir darbe oluyor. Oysa 
savaş çığlıkları yerine demokrasiye, 
hukuk devleti düzenine ve özgürlük-
lere kulak vermek gerekiyor. EMO 
baskıcı, otoriter yönetim anlayışına 
karşı, özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı 
ve milliyetçi anlayışın beslediği linç 
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kültürüne karşı, bir arada kardeşçe 
ve barış içinde yaşamayı daha 
fazla inanarak savunmaya devam 
edecektir.”

“Mücadeleye Devam 
Edeceğiz”

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme 
Kurulu tarafından hazırlanan meslek 
örgütlerine ilişkin raporun, özü itibarı 
ile “siyasal iktidara bağlı meslek 
örgütleri yaratılması”nı hedeflediğini 
kaydeden Göltaş, “AKP iktidarı eliyle 
kamuda yürütülen siyasal kadrolaşma 
ve yandaş sermaye yaratma çabasın-
dan sonra sıra meslek örgütlerini ele 
geçirmeye gelmiştir. Rapor özetle, 
meslek kuruluşlarını siyasetle uğ-
raştıkları gerekçesiyle Başbakanlığa 
ihbar etmektedir” diye konuştu. Göl-
taş, TMMOB ve EMO’nun 70’lerden 
bugüne, özellikle 1980 faşizmi sonrası 
yakın tarihimizin her türlü baskıcı, in-
san haklarını çiğneyen, örgütlenmeyi 
ezen, demokratik hakları bastıran ikti-
darlarına karşı muhalif tutum aldığını, 
aynı zamanda, meslek sorunlarının 
genel sorunlardan bağımsız olarak ele 
alınamayacağı gerçeğinden hareketle, 
kamu yararı doğrultusunda sorunların 
çözümü noktasında mücadelesini 
sürdürdüğünü anımsattı. Göltaş, “Bu 
çizgi, politik ise evet politik tutum aldık 
ve almaya devam edeceğiz. Kurumsal 
kimliğimize yönelik her türden baskıya 
karşı duracağız. Türkiye’nin demokrasi 
mücadelesi içerisinde emek ve meslek 
örgütleri ile birlikte, yüreği insandan ve 
emekten yana atanlarla dün olduğu gibi 
bugün de gelecekte de omuz omuza 
yürümeye devam edeceğiz” dedi.

“Sesimizi Kısmaya 
Çalışıyorlar”

Bizler ne kadar ortak duyarlılıklarımızı 
bir araya getirmeye çaba göstersek 
de ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. 
Çalışanların giderek yoksullaştığı, işsiz-
liğin büyüdüğü, toplumsal gerilimlerin 
arttığı koşullarda ülkeyi yönetenlerin 
yürüttüğü siyasetin dili ve tarzı da ken-
disi gibi düşünmeyenlere karşı haksız 

ve adaletsiz bir uygulamaya dönüşüyor. 
Yaşadığımız günler daha önce de ifade 
ettiğim gibi TMMOB ve Odaların sesle-
rinin kısılması için yeni uygulamaların 
da her düzeyde gündeme getirileceği 
baskı ve yasaklar sürecine işaret ediyor. 
AKP İktidarı kendisine uyumlu bir Türki-
ye yaratmak üzere her türlü demokrasi 
dışı yöntemi iktidarını sürdürmek adına 
mubah sayıyor.”

Cengiz Göltaş, konuşmasını da şöyle 
tamamladı:

Maden ocaklarında yaşadığımız 
kazalara ve göçük altında kalan 
işçilere mesleğin kaderi olarak 
bakan, Tuzla tersanelerinde ne-
redeyse sistematik hale gelen iş 
cinayetlerine kayıtsız kalan, telefon 
dinlemeleri ile toplumun bir korku 
imparatorluğuna dönüştürüldüğü 
koşullarda Meclis kürsülerinden 
‘yanlış işiniz, yasal olmayan işiniz 
yoksa dinlenmekten korkmayın, 
istediğiniz kadar konuşun. Tek-
nolojinin önüne geçme imkanı 
yoktur’ yorumunu getiren, kene 
ısırmalarına önlem olarak panto-
lon paçalarını çorabın içerisine 
koymayı öneren, İnternete erişim 
konusunda getirilen yasakları Go-
ogle ve Youtube’un ülkemize açtığı 
savaşa karşı yurt savunması olarak 
tarifleyen, ülkemizin tüm doğal ve 

kültürel mirasının sistematik tahribi-
ne karşı yöre insanlarının platform-
lar oluşturup sokaklara döküldüğü 
koşullarda Çevre Bakanı’na ödüller 
veren, kentsel dönüşüm projeleri 
ile şehirleri yağmalanan, altyapı 
hizmetlerinin kamusal bir sorum-
luluktan uzaklaşarak kendi kaderi-
ne terk edildiği koşullarda Gebze 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Labora-
tuarları’nın sular altında kalmasını 
seyreden, Kürt sorununa açılım 
adı altında traji komik bir süreçte 
seçilmiş belediye başkanlarını ve 
TMMOB üyesi meslektaşlarımızı 
tutuklayan, ülkemiz topraklarında 
sahibinin yüzde 100 Rus şirketi ol-
duğu 15 yıllık elektrik alım garanti-
siyle sonuçları belirsiz sözleşmeler 
yoluyla Türkiye’nin nükleer santral 
teknolojisi ile buluştuğunu iddia 
eden bir siyaset yapma anlayışı ile 
uzun yıllardır karşı karşıyayız.
Bugün küresel sermayenin talep-
leri ile hareket eden, ülkeyi pazar 
insanımızı en temel haklarını kul-
lanmada müşteri olarak gören AKP 
zihniyetine karşı şimdi TMMOB ve 
EMO’ya her zamankinden daha 
fazla sahip çıkma, toplumsal 
yaşamın cemaat kültürü ile geri-
cileştirilmesine karşı eşit, özgür ve 
demokratik bir Türkiye’de birlikte 
yaşamı savunma zamanı.”


