
[     ]

Haziran / 20108

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi seçimleri 21 Şubat 2010 Pazar günü 
Karagözyan İlköğretim Okulu’nda yapıldı. 
EMO İstanbul Şubesi üyesi 2910 kişinin oy 
kullandığı seçimleri Demokrat Mühendisler 
listesi kazandı. 
Seçim sonucunda 37. Dönem Yönetim Kurulu Asıl 
Üyeler: Erhan Karaçay, Beyza Metin, Nevzat Çeltek, 
Uğur Ateş Koç, Tigin Öztürk, Özkan Karataş, İsa 
Güngör, Yedek Üyeler ise:  Nusret Gerçek, Özgür 
Sertaç Günay, Boran Başak Koç, Cenk Göçer, Kazım 
Topaloğlu, Mehmet Tirgil, Nihal Türüt'den oluştu.

20-21 Şubat 2010 günü yapılan EMO İstanbul Şubesi 
Genel Kurulu ve Seçimler sonucunda seçilen 37. 
Dönem Yönetim Kurulumuz 24 Şubat 2010 günü 
mazbatasını alarak göreve başladı. Aynı gün akşam 
yapılan Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen 
görev dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

Başkan   Erhan KARAÇAY
Başkan Yrd.  Uğur Ateş KOÇ
Yazman Üye  Nevzat ÇELTEK
Sayman Üye  Beyza METİN
Üye   İsa GÜNGÖR
Üye   Özkan KARATAŞ
Üye    Tigin ÖZTÜRK

GENEL KURULUMUZ  20 ŞUBAT GÜNÜ 
BAŞLADI
Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. 
Olağan Genel Kurulu, 20 Şubat 2010 günü Perpa 
Ticaret Merkezi A Blok Konferans Salonu‘nda 
başladı. Şubemiz 36. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Erhan Karaçay, bütün katılımcılara ve 
konuklara hoş geldiniz dedikten sonra genel 
kurul gündemini okudu ve Divan’ın oluşturulması 
gerektiğini belirterek önerilen divan kurulu listesini 
açıkladı. Yapılan oylama sonucunda Emin Karaşin 
başkanlığındaki Divan göreve başladı. 

Divanın oluşturulmasından sonra 37. Genel Kurulu 
açılış konuşmasını yapan 36. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Erhan Karaçay, ‘Genel kurulumuzun yapıldığı 
sürecin ülkemiz açısından da sıkıntılı bir sürece 
denk geldiğini, bu nedenle genel kurulun odamız 
ve ülkemiz açısından olumlu ve yararlı bir biçimde 
geçmesi gerektiğini belirtti. 

"36. Dönem genel kurulunda da ülkemizi ciddi 
bir krizin beklediğini ifade etmiştik" diyen 
Karaçay, "Uzunca süredir ülkemiz siyasal anlamda 
olduğu gibi ekonomik anlamda da uluslararası 
sermayeye eklemlenmiş durumdadır. Bize uzun 
yıllardır giydirilen elbisenin ve 24 Ocak kararlarıyla 
somutlanan ekonomik modelin ciddi anlamda 
olumsuz sonuçlarını 80 sonrası süreçte yaşamaya 
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başladık. Bu süreçte sadece ekonomik olarak değil, 
demokrasi açısından da yoğun bir baskıcı dönem 
yaşandı ve meslek odaları da bu baskıdan nasibini 
aldı. Bu süreç emperyalist-kapitalist sistemin bize 
yaldızlı bir biçimde vazettiği sürecin yaldızlarının 
döküldüğü bir süreç olmaya başladı. Toplumun 
her kesimi gibi elektrik mühendisleri de bu krizden 
nasibini aldı. Bu kriz gösterdi ki; ülkemizde ciddi 
anlamda hepimizin elimizi taşın altına koymamız 
gerekiyor. "

"Haberleşme alanında yaşanan ve hepimizin iletişim 
özgürlüğünü tehdit eden bir boyuta ulaşan Telekom 
özelleştirmesi, ülkemizin teknoloji çöplüğüne 
dönmesine neden olan GSM sektöründeki 
gelişmeler, dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi 
sonucunda ülkemizin kaynaklarının uluslararası 
tekellere transfer edilmesinden başka bir anlama 
gelmeyen uygulamalar bu yıkımın çeşitli yüzlerini 
oluşturmaktadır. Bu yıkım politikalarının en başında 
özelleştirme uygulamaları gelmektedir. Bu yıkımın 
faturasını sadece bizler değil gelecek kuşaklar da acı 
bir biçimde ödemeye devam edeceklerdir. Dağıtım 
şirketlerine kadar varan özelleştirme politikaları 
mutlaka engellenmeli ve bu mücadele ülkemize 
ve çocuklarımıza karşı kaçınılmaz bir görev olarak 
değerlendirilmelidir."

"Bu dönem yönetim kurulumuz bir sempozyum 
3 kurultay olmak üzere dört ciddi etkinlik 
gerçekleştirdi. Bu yoğun dönemde odalarımızın 
bünyesindeki bütün arkadaşlarımıza hiç bir ayrım 
gözetmeksizin ulaşmaya çalıştık. Üniversitelerimizle 
ve alanımızdaki diğer kurumlarla sürekli işbirliği 
içinde olmaya çalıştık. Bunlardan biri TMMOB adına 
yapılan Ücretli ve İşsiz Mühendisler Kurultayı bir 
diğeri TMMOB Kadın Kurultayı. Bu kurultaylara 
katılan arkadaşlarımız önemli kararların altına 
imzalarını koydular. Birçok ilde ve bölgede ön hazırlık 
toplantıları gerçekleştirdiler. Gelecek döneme ciddi 
görev ve sorumluluklar bıraktılar." 

"Odamız adına Yetkin Yetkili Uzman Mühendislik 
Kurultayı gerçekleştirdik. AB mevzuatı içinde bize 

dayatılan kurallarla meslek alanımız işlevsizleştiriliyor. 
Meslek alanımızın ortadan kaldırılmasıyla bir ülkenin 
ileriye gitmesi üretim yapabilmesi mümkün değildir. 
Böylece bizlerin eklemlenmeye çalışıldığı uluslararası 
tekellerin mühendislerinin altında birer teknisyen 
gibi çalıştırılmamız öngörülüyor. Ülkemizdeki 
mühendislik eğitiminin ne hale getirildiğini hepiniz 
biliyorsunuz. Bu kurultayda bütün bu süreçler 
paylaşıldı ve bu politikalara karşı neler yapılması 
gerektiği yönünde önemli görüşler oluşturuldu. 
Dördüncü büyük etkinliğimiz de Odamız adına Yıldız 
Teknik Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz 
Yazılım Sempozyumu idi. Bütün bu çalışmalar ciddi 
bir başarıyla sonuçlandırıldı. Bütün bu etkinlikler 
çalışma raporumuzda yer almaktadır. Bütün bu 
çalışmalar ve başarılar tüm üyelerimizin katılımı 
ve katkılarıyla gerçekleştirilmiştir ve geleceğe 
taşınmıştır. Bütün bunlardan dolayı karşınızda daha 
dik olarak duruyoruz. Ancak ülkemizin önümüzdeki 
dönemde de ciddi bir saldırı ve kaos altında olacak 
görünüyor. Odamızı ve ülkemizi ciddi tehlikeler ve 
görevler bekliyor. Bütün bunlara karşı bu ülkenin 
insanları olarak direnç gösterdiğimizi, ülkemizin 
kaynakların talan edilmesine karşı bugüne kadar 
yürütülen mücadeleye devam edeceğimizden 
kimsenin şüphesi olmamalıdır" diye konuştu. 

Genel Kurula katılan konuklardan, Orman 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 2. Başkanı Metin 
Şenol, Perpa Ticaret Merkezi A Blok Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail Hakkı Tunç ve EMO Merkez Yönetim 
Kurulu Saymanı Serdar Paker birer konuşma yaptılar.
Konuşmaların ardından 36. Dönem Çalışma Raporu 
ve Mali rapor, 36.Dönem Yönetim Kurulu Yazmanı 
Boran Başak Koç ve 36.Dönem Yönetim Kurulu 
Saymanı İsa Güngör tarafından özetlenerek okundu. 

Çalışma programı üzerine 25 üyemiz  düşünce ve 
eleştirilerini dile getirdiler. 36. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Erhan Karaçay da  Yönetim Kurulu 
adına eleştiri ve önerilere yanıt verdi. 36. Dönem 
Yönetim Kurulu‘nun aklanması gerçekleştirildikten 
sonra, beş üyemizin dilek ve temenniler 
bölümündeki konuşmalarıyla Genel Kurulun birinci 
günü tamamlandı. 
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