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IV. ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU YAZMAN ÜYESİ
 Cengiz GÖLTAŞ

Sayın Divan,
Türk Mühendis Mimar Odaları Birliğinin Sayın Başkanı, Şubelerimizin 
değerli yönetici arkadaşlarım, Yine TMMOB’a bağlı Odalarımızın 
değerli yöneticileri;

EMO Genç’i oluşturan sevgili öğrenci arkadaşlarım; sözlerime 
başlamadan önce gerek şahsım adıma, gerekse Elektrik Mühendisleri 
Odası 40’ıncı Dönem Merkez Yönetim Kurulu adına hepinize saygıyla, 
sevgiyle selamlıyorum.

4’üncü Öğrenci Kurultayının düzenlenmesinde görev alan ve böylesine 
değerli bir topluluğu bir araya gelme başarısı gösteren EMO Genç üyesi 
tüm arkadaşlarıma sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Gerçekten 
değerli arkadaşlar bu Öğrenci Kurultayının düzenlenmesinde, 
organizasyonunda bizatihi Yürütme Kurulunda sizler görev aldınız. 
Bugün akşama kadar sürecek tartışmalarda, gerek ülkemizin, gerek 
mesleğimizin sorunlarında, gerek üniversite öğrenci ilişkilerinde, 
gerekse EMO Genç ve EMO bütünselliği içerisindeki yürütülen 
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faaliyetlerdeki bütün sorunlarımızın hangi düzlemde tartışılacağına, 
bildirileri ve bu toplantının bütün kurgusunu sizler planladınız. Bizler 
burada konuk olarak sizlere sadece bir kolaylaştırıcılık veriyoruz. 
Aslında sözlerimi daha fazla uzatmadan, kürsüye size teslim etmeden 
önce genel olarak Elektrik Mühendisleri Odasının TMMOB örgütselliği 
içerisinde 1954’ten bu yana sürdürdüğü mücadelede son 10 yıl, 15 yıl 
içerisinde ülkemizdeki gelişen yapısal değişim programı altında bu 
ülkemize dayatılan neoliberal küresel saldırılar karşısında Odamızın ve 
TMMOB’a bağlı diğer Odaların yaptığı çalışmaları siz yakından takip 
ediyorsunuz. EMO Genç faaliyetlerinin içerisindesiniz. Biz örneğin bu 
dönem 30’a yakın kongre, sempozyum, etkinlikler düzenliyoruz. Bu 
30’a yakın etkinliklerde hep üniversitelerimizi, sanayi kesimlerimizi, 
kamuyu, sendikalarımızı, ilgili derneklerimizi, yani meslek alanımızla 
ilgili olan bütün kesimleri bir araya getiren, bir kürsü oluşturan, kimin 
ne söylediğini anlamaya çalışan, farklı konuşanın, farklı düşünenin 
demokratik bir ortamda sözünü ifade etmesine çalışan bir yapılanma 
anlayışı içindeyiz.

Ve özellikle enerji, haberleşme, bilişim gibi bizim alanımıza etki eden 
ve doğrudan ilgilendiğimiz sektörlerde 1970’lerden beri bu ülkenin 
bilimin, teknolojinin gelişmesinde, kalkınmamızda, sanayileşmemizde 
Elektrik Mühendisleri Odası olarak hep halktan yana bir tavır almayı, 
bir kamu hizmeti anlayışının toplumun bütün kesimlerine eşit ve adil 
dağıtılmasını savunduk.

Bunu savunurken de, temel ayraç noktalarımız Türkiye’deki bu 
küreselleşme adıyla verilen, yeniden yapılanma denen, özelleştirme, 
serbestleştirme diye ifade edilen bütün bu süreçlerde başta eğitim, 
sağlık, sosyal güvenlik gibi temel stratejik alt yapı alanlarına, hizmet 
alanlarına yapılan saldırılara karşı çıktık.
Esas olarak da enerji alanındaki özelleştirmeler birinci derecede ve 
iletişim alanındaki TELEKOM’un özelleştirilmeleri birinci derecede 
bizim sorumluluk alanımızdır.

Tabii bu sorumluluk alanlarımıza ilişkin yaptığımız bütün çalışmalarda, 
örneğin Enerji Kongrelerinde, İletişim Kongrelerinde, nükleer santrallere 
karşı verdiğimiz mücadelede hep bilimi, bu ülkenin kendi kaynaklarını, 
insan gücünü, doğru bir politika anlayışıyla ve temel felsefemiz olarak 
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da bağımsızlıktan yana kendi kaynaklarımıza dayanan insan gücümüzle 
seferber edilmesini savunduk.

Bunu savunurken de doğaya, insana ve yaşama saygılı bakış açısını da 
eksik etmedik. Yani, bir meslek içi yaklaşım içerisinde sadece nükleer 
santralleri bir teknoloji meselesi olarak görmedik. Örneğin, bugün 
sadece Türkiye’nin değil dünyanın da en büyük bir doğal güzelliği olan, 
mirası olan Hasankeyf konusunda, Hasankeyf’in sular altında kalınması 
konusunda bir barajdan elektrik üretiminin bir teknik mesele olarak 
öne çıkartıp bunun savunulması gerektiğine inanmadık. Yine, sadece 
enerji üretimi konusunda fuel-oille çalışan ve doğalgazla büyük 
çevre kirliliği yaratan mobil santraller konusu da gene aynı şekilde 
karşı çıktığımız bir konu oldu. Yani, biz sadece meslekçi bir yaklaşımı 
değil, aynı zamanda bu ülkenin, toplumun bütün ihtiyaçlarını gözeten 
sorumlu bir yerden anlayışla siyaset yaptık.

Bu anlayışla, bu gerek meslek içi eğitim merkezlerimizle yaptığımız, 
kurduğumuz Oda, üye ilişkilerini güçlendiren, eğitime önem veren 
bu yapıya, gerekse meslek alanımızın dışında kurduğumuz bütün 
bu çalışmalarda temel felsefemiz aslında 2003 yılında TMMOB’da 
yapılan Mühendislik Mimarlık Kurultayında alınan kararların ışığında 
yapılmıştır. Yani, biz Elektrik Mühendisleri Odası olarak bu 2003 yılında
düzenlenen Mühendislik Mimarlık Kurultayında aldığımız kararları 
sizle kısaca paylaşmak ve buradan sözlerime son vermek istiyorum.
Ne denmiş Mühendislik Mimarlık Kurultayında arkadaşlar bizim 
çalışma anlayışımız ve bakış açımız olarak?

-Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği ve bağlı Odaları mesleki demokratik kitle örgütüdür.
-Demokrat ve yurtsever karakterdedir.
-Emekten ve halktan yanadır, antiemperyalisttir, yeni dünya düzeni teorilerinin, ırkçılığın ve gericiliğin 
karşısındadır.
-…dar anlamını aşar,  yaşamın, her  olayı siyasetle  ilişkili  görür, barıştan yanadır, insan hakları 
ihlallerine karşıdır. İnsanlık onurunun korunmasından yanadır.
-Örgütsel bağımsızlığını her koşulda korur, gücünü sadece üyelerinden ve bilimsel çalışmalarından alır.
-Meslek ve meslektaş sorunlarının ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılmayacağını kabul eder.
-Politikanın    oluşturulmasında    ve    uygulanmasında    demokratik merkeziyetçi yöntemleri uygular.
-Karar alma süreçlerinde demokratik ve katılımcıdır.
-Bağlı odalarıyla birlikte mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek alanlarını düzenler.
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-Üyesinin ve halkın çıkarlarını korur.
-Sanayileşme ve demokratikleşme alanlarında durum tespitleri yapar.
-Politikalar ve çözüm önerileri üretir.
-Ülkenin demokratikleşmesi için çaba sarf eder.
-Kamu   oyu   oluşturulmasına   ilişkin   her   türlü   çalışmanın   içinde tartışmasız yer alır.
-Ve demokratik kitle örgütlerin sivil toplum örgütleriyle ilkeli ve demokratik bir iş birliği içindedir.

Değerli arkadaşlarım,
Bu anlayış içerisinde 1954’ten bu yana Türk Mühendis Mimar Odaları
Birliğine bağlı olarak yürüyüşümüz devam etmektedir. Bu yürüyüşün
sürdürülmesinde,   güçlendirilmesinde   ve   daha   etkin   bir   şekilde
yaratılmasında sizlerle olan diyaloglarımız bu son dört Kurultayda daha 
da güçlendi, bundan sonra da güçlenecek.

Ve biz bu alanda üniversitelerin 12 Eylülden sonra 1981’de kurulan 
YÖK’le beraber bilim ve demokrasi güçlerinin ağır baskılar altında 
kaldığını, toplumun eğitim kesimlerini oluşturan bu dönemde aydın 
insanların ağır bedeller ödediğini biliyoruz.

Bugün de bunları bir meslek Odası, EMO düzleminde de, üniversitelerin
soruları düzleminde de tartışılacaktır. Tüm bu gelişmelerin ışığında 
YÖK sistemiyle   yaratılmış   olan emekçilerin  ve  yoksulların eğitim 
haklarının  kaldırılmasına karşı parasız, kamusal, bilimsel ve demokratik 
eğitim hakkının savunulması da yönelik olarak üniversitelerin özerk, 
katılımcı, laik, çağdaş bir yapıya
kavuşturulmalarını ısrarla savunduk.

Üniversitelerin hedeflerinisaptayıp gerçekleştirebilmeleri ve bu süreçte 
iktidarların siyasi müdahale alanı olmamaları için akademik, idari ve 
mali özerkliğin sağlanmasının şart olduğuna inandık. Ve bunu ısrarla 
hep toplumda, her platformda vurguluyoruz.
Değerli arkadaşlarım,Ben sözlerimi burada tamamlarken hepinize 
tekrar hoş geldiniz diyorum.
Başarılı, verimli bir çalışma olacağından eminim.
Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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