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1. Giriş

Merhaba;

23-24 Şubat 2008 tarihinde yapılan Genel Kurul sürecinden hemen sonra öncelikle görev dağılımı yaparak
çalışmaya başlayan 19. Dönem Yönetim Kurulu olarak şu şekilde görev dağılımı yapmıştık:

Ramazan PEKTAŞ		

Yönetim Kurulu Başkanı

Gölay ŞAKİROĞULLARI

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ömürhan A. SOYSAL

Yazman

Bora GÜNGÖREN		

Sayman

Sevda ELCEK			

Üye

Özgür COŞAR		

Üye

Yılmaz KOCAOĞLU		

Üye

Çalışma dönemi başında öncelikle çalışma programımızı detaylandırdık ve 2 yıllık sürede yapılacak
çalışmaları planladık. Genel Kurul tarihinden bu güne kadar gerçekleştirilen faaliyetleri ayrıntılı olarak
yıllık raporda bulabileceksiniz. TMMOB ve EMO örgütlülüğünün onurlu tarihinden gelen ve Şubemizin
geçmiş dönemlerinde yapılan çalışmaları ve birikimleri temelinde çalışmalarımızı sürdürdük.
Dönemin başında geçen dönem şubemize bağlı olarak çok güzel çalışmalara imza attığımız Eskişehir
İl Temsilciliğimizi Şube yaparak temsilcilik sınırlarımız bir miktar küçülürken hemen Afyonkarahisar İl
Temsilciliği Şubemize bağlandığı için gene geniş bir coğrafyada çalışmalarımızı sürdürdük. Artık 2008
Haziran ayından beri bir Şube olarak çalışmalarını sürdüren Eskişehir Şubesine EMO örgütlülüğüne hoş
geldiniz diyerek iyi çalışmalar dilemiştik, bir kez daha dayanışma selamlarımızı iletiyoruz.
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Gene bu dönem içinde Konya Ereğli İlçe Temsilciliğini açtık. Afyonkarahisar İl Temsilciliğimize ve Ereğli
İlçe Temsilciliğimize aramıza hoş geldiniz dedik.
Bu çalışma döneminde örgütsel anlayışımızı gösteren bazı çalışmalarımız da şunlardır. Artık rutin
işleyiş haline gelmiş olan Şube bültenimizin 2 aylık periyotta üyelerimize ulaşmaya devam etmesi,
yazılı ve görsel basın ile ilişkilerin sürdürülmesi, web sayfamızın hızlı bir şekilde güncelleniyor olması,
faaliyetlerin temsilciliklerle birlikte planlanması ve gerçekleştirilmesi, Yönetim Kurulu çalışmalarına
asıl-yedek ayrımı yapmaksızın sürekli katılım sağlanması, düzenli olarak yönetim kurulu toplantılarının
yapılması, etkinliklerin geniş bir üye kitlesini kapsayacak şekilde yapılması, yoğun bir faaliyet
dönemi yaşanması, komisyonların aktif olarak çalışma yapması ve bu çalışmaların desteklenmesi,
temsilciliklerin ziyaret edilmesi, üyelerle iletişim kurmak için alternatif arayışların sürdürülmesi, bilişim
sektörüne yönelik daha fazla etkinlik, Linux konusunda daha aktif çalışmalar ve sunumlar, EMOGenç çalışmalarına ivme kazandırılması, işyeri temsilcilikleri konusunda yeni açılımlar getirilmesi,
Mühendislik Geliştirme Eğitimleri ve en nihayetinde çalışmalarımızı üyelerimizle birlikte şekillendirmek
için düzenlenen genel üye toplantısı gibi çalışmalarımızı aksatmadan sürdürmeye devam
ettik. Mühendislik Geliştirme Eğitimlerini bu dönem biraz daha geniş kesimlere ulaşacak bir kurgu ile
gerçekleştirmeye başladık ve bu doğrultuda bu eğitimleri üniversiteler ve işyerlerine taşıdık.
EMO ve TMMOB Örgütlülüğüne olan inancımız ve bakış açımız ile, göreve geldiğimiz günden beri
yaptığımız çalışmalarımızı tutarlılıkla sürdürdük. Bu çerçevede Mayıs 2008 içinde ÖKP (Özelleştirme
Karşıtı Platform) çalışmalarını Ankara düzeyinde başlattık ve kamuoyunda ciddi bir yaygınlık ile
sesimizi duyurduk. Bu çalışmada bizimle birlikte özverili çalışmalar yapan diğer emek ve meslek
örgütlerine içten teşekkür ediyoruz. Eylül 2008 içinde ise TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Dönem
Sekreterliği Şubemiz tarafından yürütülmeye başlandı. Şubemiz tarafından yürütülen bu görev ile ilgili
olarak ta TMMOB ve diğer emek ve meslek örgütlerinden çok olumlu tepkiler aldığımızı memnuniyetle
belirtmek isteriz. Ocak 2009 içinde ise, bir süredir emek ve meslek örgütleri tarafından tartışılan ortak
platform oluşturma konusunda Şubemizin önemli ölçüde görev üstlendiği Ankara Emek ve Meslek
Örgütleri Platformu kuruldu ve TMMOB IKK adına Şube Başkanımız, platformun ilk dönem sözcüsü
olarak seçildi ve halen bu görev de Şubemiz tarafından sürdürülmektedir. NKP (Nükleer Karşıtı
Platform) Ankara Bileşenleri çalışması da geçtiğimiz aylarda başlatılmıştır. Bu konuda da yakın bir
gelecekte çalışmalara ivme kazandırılması hedeflenmektedir.
Bütün bunları yaparken, EMO’ya karşı olan mali yükümlülüklerimizi yerine getirmeye çalıştık ancak
küresel mali kriz nedeniyle zaman zaman bu konuda aksaklıklar yaşadık. Yaptığımız çalışmalar
konusunda bazı tartışmalar yaşanmış olsa da son bir yıl içinde gerçekleştirdiğimiz çalışmaların
EMO kurumsal yaklaşımları ve gelenekleri açısından hiç tartışılmamış olması, daha ötesi bazı
çalışmalarımızın benzerlerinin diğer örgüt birimleri tarafından da yapılması, yaptıklarımızın EMO
bütünselliği açısından doğruluğunun bir kanıtı niteliğindedir.
19. Dönem EMO Ankara Şubesi çalışmalarına özverili katkılarda bulunan Şube çalışanlarımıza,
Şubemize bağlı Temsilciliklerdeki çalışmaları nedeniyle Temsilcilerimize, Temsilci Yardımcılarımıza ve
Temsilcilik çalışanlarımıza, bizimle birlikte ortak çalışmalar yapan dost emek ve meslek örgütlerinin
Yönetim Kurullarına, Yöneticilerine ve EMO örgütlülüğü çalışmalarında bize destek ve güç veren tüm
üyelerimize teşekkür ediyoruz.
Saygılarımızla.
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