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Etkinliklerimizden

Şubemiz Geleneksel Yemeği Odamızın 
kuruluşunun 60. Yılında, 25 Ocak 2014 Cumartesi 
günü Maslak Sheraton Otel'de yoğun bir katılımla 
gerçekleştirildi. 450 kişinin katıldığı yemeğe 
EMO Genel Merkez Y.K. Başkanı Cengiz Göltaş 
ve Odamızın ve EMO Şubelerinin yöneticileri,  
üniversitelerin çok kıymetli hoca ve idarecileri, İTÜ 
çınarları, sektör ve sanayi temsilcilerinin yer aldığı 
yemek sıcak ve samimi bir atmosferde yapıldı. 

Yemek öncesinde Şubemiz Y.K. Başkanı Beyza 
Metin hoşgeldiniz diyerek kısa bir konuşma yaptı. 
Beyza Metin konuşmasında "Bu yılın iki özel 
anlamı var. Birincisi Odamızın 60. Yılını kutluyoruz. 
Biliyorsunuz, 60. Yıl kimi mitolojilerde sonsuzluk 
anlamını taşır. Odalarımız kurulduğu günden bu 
yana yüz yüze kaldığı baskı ve olumsuzluklara 
karşın, darbelere ve iktidarların ağır saldırılarına 
karşın her dönemde alnının akıyla ve üyelerinden 
aldığı güçle ayakta kalmayı başarmış ve bu 
toprakların üzerinde yaşayan sadece mühendislerin 
değil bütün halkın umutlarının ve mücadele azminin 
bir parçası olmayı sürdürmüştür. Sürdürmeye 
de devam edecektir. Çünkü Odalarımızın 60 
yıldır binlerce üyesi, Teoman Öztürkleri, Alaettin 
Anahtarcıları, Yurdakul Ceyhunları, Tülin Aydınları, 
Hasan Balıkçıları ve adını sayamayacağımız 
yüzlerce yöneticisiyle birlikte, büyük emek ve 
özveriyle, ağır bedeller ödeyerek bugünlere taşıdığı 
örgütlerimizin mücadelesi haklıdır, meşrudur ve 
insana ilişkindir" dedi. 

Beyza Metin konuşmasının devamında "Geçtiğimiz 
iki yıllık çalışma döneminde, Odamızın sürdürdüğü 
mesleki etkinlikleri gücümüz yettiğince yerine 
getirmeye çalıştık. Üyelerimizin yaşam koşullarını 
ve mesleğimizin standartlarını daha yukarıya 
taşımaya gayret ettik. Kimi zaman iktidarın 
saldırıları karşısında gücümüzü ve bağımsızlığımızı 
koruyabilmek için hem mali olarak hem de iradi 
olarak sizlere başvurduk. Üye aidatlarını ödemeniz 
için çağrılar çıkardık. Meslek alanımıza yönelik 
saldırılara karşı sesimiz daha gür çıksın diye sizleri 
birlikteliğe çağırdık. Bu güzel ülkenin üzerinde 
hakim kılınmaya çalışılan karanlık bulutlara karşı 
sizlerin aydınlık seslerinizi bir araya toplamaya 
giriştik. Sonuçta şunu gördük ki, haklı ve meşru 
talepler ekseninde üyelerimizin desteği ve yüreği 
hep yanımızda oldu. Ne zaman elimizi uzatsak 
bize doğru uzanan binlerce el oldu. Sesimiz sizin 
seslerinizle çoğaldı ve halka ulaştı. Kimi zaman 
gözaltılara kalkıştılar, adliyelerin önü yüzlerce 
arkadaşımızın desteği ve dayanışması ile doldu. 
Bunun için hepinizi tek tek ve toplu olarak binlerce 
teşekkür ediyor ve en içten sevgi ve saygılarımı 
sunmak istiyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sizinle aynı 
yolun aynı rüyanın yolcularıyız" dedi. 

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş da 
kısa bir konuşma yaparak Odamızın ve TMMOB’un 
verdiği mücadeleye üyelerinden aldığı güçle 
devam edeceğini, Odalarımızın çalışmalarını 
engellemeye kimsenin gücü yetmeyeceğini belirtti. 
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