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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
İstanbul Şubesi tarafından hazır-
lıkları yürütülen Yetkin, Yetkili ve 

Uzman Mühendislik Kavram ve Uygu-
lamaları Kurultayı, 24-25 Ekim 2009 
tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi 
Oditoryum’da düzenlendi. 
İki gün süren kurultay çalışmaları EMO 
41. Dönem Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Tarık Öden’in açılış konuşmasıyla 
başladı. “Mevcut sistemin eğitimden baş-
layarak oluşturduğu eşitsizliğin, yetkin, 
yetkili, yeterli, uzman, profesyonel vb. 
tanımlarıyla tescillenmesi mühendisleri 
serbest piyasa koşullarında rekabet ve 
alan paylaşımı gibi sorunlarla karşı karşı-
ya bırakmaktadır” diyen Öden, kapitalist 
üretim ilişkilerine ve piyasa koşullarına 
karşı örgütlenmenin önemini vurguladı. 
Öden konuşmasının şöyle sürdürdü: 

“Sorunlara eğitim, istihdam, hakça 
paylaşım gibi tüm alanları kapsaya-
cak bütünsel bir bakışla yaklaşarak 
sorunların kaynağına inmek ve çalış-
mak gerekmektedir. Statü belirleme-
ye dönük sınıflandırma ve hiyerarşik 
adlandırmaların meslektaşlarımız 
arasında eşitsizlik yaratması ve 
emeğin ucuz işgücü olarak değer-
lendirmesini kabul edemeyiz.”

Öden’in ardından konuşan EMO İstan-
bul Şubesi 36. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Erhan Karaçay ise yetkili, yet-
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masını kurultay çalışmalarının “serbest 
kürsünün olacağı forum” şeklinde sür-
dürüleceği belirterek tamamladı. 

Açılış konuşmalarının ardından kurul-
tay çalışmalarına oturumlar şeklinde 
sürdürdü. İlk olarak “Yerel Etkinlikler 
Bilgilendirmesi” başlığı altında düzenle-
nen oturumu, EMO 41. Dönem Yönetim 
Kurulu Yazmanı Hüseyin Önder yönetti. 
Bu oturumda Ankara, Kocaeli, Bursa, 
İstanbul, Mersin, Denizli, İzmir, Adana 
ve Samsun’da yapılan yerel çalışmalara 
ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

Öğleden sonra ise “AB Uyum Yasaları, 
GATS süreci ve Türkiye’deki Yasal Dü-
zenlemeler” başlığıyla oturum düzenlendi. 
TMMOB 40. Dönem Yüksek Onur Kurulu 
Üyesi Sırdaş Karaboğa’nın yönettiği otu-
rumda, Düzenleme Kurulu Üyesi ve EMO 
Kocaeli Şubesi 5. Dönem Yönetim Kurulu 
Yazmanı Avni Haznedaroğlu çerçeve su-
num yaparak, tartışmayı başlattı.

“Mühendislik Eğitimi, Akreditasyon, YÖK 
ve Diploma Unvanları” başlıklı oturumu 
ise EMO Mersin Şubesi 5. Dönem Yöne-
tim Kurulu Başkanı Kamer Gülbeyaz yö-
netti. Kurultay Düzenleme Kurulu Üyesi 
Ali Yiğit’in çerçeve sunumu ile başlayan 
oturumda çok sayıda katılımcının görüş 
ve düşüncelerini aktarması ile ilk gün 
çalışmaları tamamlandı. 

İkinci günün ilk oturumu “Yetkin, Yetkili, 
Uzman Mühendislik Belgelendirme, 
Mesleki Yeterlilik, Meslek İçi Eğitim ve 
TMMOB İçi Uygulamalar” başlığı altında 
gerçekleştirildi. EMO Ankara Şubesi 19. 
Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Rama-
zan Pektaş’ın yönettiği oturumda, Kurul-
tay Düzenleme Kurulu Başkanı Kurtuluş 
Kaya çerçeve sunumunu gerçekleştirdi. 
Bu oturum sırasında “Kurultay Sonuç 
Bildirgesi Komisyonu” oluşturulmasına 
ilişkin bir önerge oylanarak kabul edildi. 
Kurultay çalışmaları EMO Kocaeli Şubesi 
5. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Şerit’in yönettiği ve sonuç bildirgesi-
ne ilişkin tartışmaların yürütüldüğü son 
oturum ile tamamlandı. 

kin, uzman kavramlarının uzun zaman-
dır tartışıldığına belirterek, TMMOB ve 
bağlı odaların “sistemin kaleleri” olarak 
nitelendirilen Dünya Ticaret Örgütü, IMF 
ve AB ülkelerdeki gelişmeleri izlemeye 
çalıştığını kaydetti. Karaçay sözlerini 
söyle sürdürdü: 

“Özellikle ülkemizin taraf olduğu ikili 
ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesin-
de bu süreç, Dünya Ticaret Örgütü-
nün doğması ve sürdürülen Hizmet 
Ticareti Genel Anlaşması (GATS) 
sürecini imzalamamızla birlikte başka 
bir yöne evrildi. GATS sürecine ilişkin 
uygulamalar halen devam etmektedir. 
Bizlere yansıyan, kamuoyuna yansı-
yan birçok uygulamaları var. Ama 
bizlerin de bilmediği birçok mevzuat 
düzenlemeleri var. Gece yarısı çıkan 
yasalarla, o yasalardan alınan yetkiyle 
birçok düzenlemeler yapılıyor.” 

Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı 
ve EMO İstanbul Şubesi 36. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kur-
tuluş Kaya ise konuşmasında, kurultay 
hazırlıklarına ilişkin bilgi aktardı. Kurul-
tayın önemli bir konuyu tartışılabilir hale 
getirdiğine belirterek, “Bütün kurultay 
hazırlık sürecinde örgüt içersinde bu 
konudaki farklı görüşlerin tartışılabilmesi 
sağlanmıştır. Bugüne kadar da süreci en 
demokratik ve katılımcı şekilde işletmeye 
çalışılmıştır” dedi. Kurtuluş Kaya konuş-
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