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-Dostum ve yol arkadaşım Ufuk ATAÇ,
Çok özür dilerim, senin için bu satırları yazmak hiç mi
hiç aklımın ucundan bile geçmezdi, ama çok çok düşündüm, içimden bir ses belki de senden, sevenlerim
için dostluk için yazmalısın dedi.
Ufuk Ataç, Türkiye Cumhuriyeti’nin çok partili dönemlere geçtiği 1950 yılında Adana’da doğdu. İlk, orta ve
lise öğrenimlerini Adana’da tamamladıktan sonra.
1975 yılında Ankara DMMA Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. İş hayatına Türkiye Zirai Donatım Kurumu ve İller Bankası Genel Müdürlüklerinde
mühendis olarak başlamıştır. 1978 yılında kendi adına
enerji sektörünün çok önemli kuruluşları arasında yer
alan ELTEM Şirketler Grubu’nu kurdu ve bu Şirketler
Grubu’nun uzun zaman Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Enerji konusundaki bilgi birikimi
ve deneyimleriyle sektörün gelişmesi ve dönüşümü ve
planlama konularında sektöre katkıları ile destek vermiştir. Başarılı İş hayatının, 2007- 2012 yılları arasında
6 yıl üst üste Ankara Vergi Rekortmenleri arasında yer
alarak Vergi Onur Ödülü ile ödüllendirilmiştir.

Sevgili dostum ve yol arkadaşım Ufuk ATAÇ,
Birçok meslek ve sivil toplum kuruluşlarında ve
kademelerinde görevler üstlenmiş, başta, Atatürkçü
Düşünce Derneği,(ADD), Sosyal Demokrasi Derneği
(SDD), Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği (ASİAD)
Başkanlığı, Elektrik Müteahhitleri Birliği Başkanlığı
görevlerini yürütmüş olup, Türk Mühendisler Birliği
Derneği (TMB)yönetim kurlunda bulunmuştur.

-Dostum ve yol arkadaşım Ufuk ATAÇ,
Kendi meslek odası olan Elektrik Mühendisleri Odası’nın çeşitli kademe organlarında görev almayı mesleki sorumluluk kabul ederek, (EMO) 27 ve 28. dönemler
Yazman Üyeliği ve EMO 32. Dönem Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcılığı, EMO Ankara Şubesi 4. Dönem
Yönetim Kurulu Üyesi, TMMOB 45 ve 46. dönem Yönetim Kurulu Üyesi olan ve EMO’da çeşitli komisyonlarda
uzun süre görev alan emekten, demokrasiden, eşitlikten yana olan Ufuk Ataç, aynı zamanda EMO Sosyal /
Çağdaş mühendisleri grubunun kurucularından olup
aynı grubun yürütme kurulu ve başkanlık görevlerin de de bulunmuş, EMO Ankara Şubesi’ne ve EMO
örgütüne de her türlü destekleri ile de emek vermiştir.
Meslektaşları arasında hep birleştirici olmaya, bu konularda birlikte üretmek birlikte paylaşmak ve birlikte

yönetmek düşüncesini taşımaktadır. Hiç bir zaman
toplumun din, dil ırk gibi etnik kökenlerine bakmadan
ayrımcılık yapmamaya özen göstermiştir.

-Sevgili dostum ve yol arkadaşım Ufuk ATAÇ,
Atatürk ilkelerinden ve düşüncelerinden hiç bir zaman
taviz vermeden siyasi hayatını Mühendis diplomasını
almış olduğu günde. Atatürk’ün kurmuş olduğu CHP ye
kaydını yaptırmış. O günden bu günlere kadar organik bağları ile siyasi hayatını CHP’de sürdürmüş olup,
CHP’ye yıllarca emek vermiş, çeşitli kademelerinde
bulunmuş: Ankara İl Başkan Yardımcılığı, Yenimahalle
Belediye Başkan Adayı, Ankara 2. Bölgeden Milletvekili aday adayı olmuş ve partisinin Bilim, Yönetim ve
Kültür Platformu'na da seçilerek görev üstlenmiştir.
Yaşamı boyunca tüm çalışmalarında görev aldığı her
yerde ve her alanda emekçi düşüncesi ile güç ve destek vererek, hukuktan ve adaletten yana mücadelesi
devam etmiştir.

-Sevgili dostum ve yol arkadaşım Ufuk ATAÇ,
Üstlenmiş olduğu tüm görevlerini kutsal sayarak gerektiğinde ailesi ve çocuklarından bile üstünde tutmuştur. işte yine böyle bir görev anlayışı ve sorumluluk
aşkı ile 15 ekim günü Bodrum’dan gelmiş ve ertesi
günü Ankara Şubesi Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulları ile birlikte EMO Ankara Şubesi Kayseri Temsilciliği, üyeleri ile bir etkinlik yapmak için Ankara’ya gelmiş
olup, Ne yazık ki 16 Ekim 2021 tarihinde ansızın geçirdiği kalp krizi sonucu tüm sevenlerine veda ederek
sonsuzluğa gitmiştir.
-KADİM DOSTUM VE YOL ARKADAŞIM, İki kız, iki erkek
çocukları olan Ufuk ATAÇ Hakkında, yazamadığım veya
söylenecek çok şeyler var dır ki var da hepsini yazamadım, bu nedenle sevenlerinden, dostlarından affımı
diliyorum,
Başta ailesi ve dostları olmak üzere, Elektrik Mühendisleri Odası üyelerine,TMMOB camiasına ve tüm
sevenlerine sabırlar diliyorum.
Başımız sağ olsun.
Can dostum ve can yoldaşım Ufuk ATAÇ, yıldızlar yoldaşın, mekanın aydınlık olsun.
Özlemle ve sevgi ile anıyoruz.
Anısı mücadelemize ışık tutacaktır.
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