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Değerli Meslektaşlarımız,
 
Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Genel Kurul sürecine girilirken,
yine benzer bir manzara ile karşı karşıyayız.
 
Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi yıllardır dar grupçu bir yönetim  
anlayışı ile yönetilmektedir. Üyenin temel sorunlarına duyarsız kalan
mevcut Yönetim yeniden aday olurken Odamızın iç hukukunu,
geleneklerini ve demokratik işleyişini de yok saymaktan çekinmemektedir. 
 
Bu durumun en basit örneği  üyelerin özgür iradesine ipotek koymak
adına DANIŞMA KURULU toplantılarınıın hiçbir gerekçe gösterilmeden
keyfi olarak iptal edilmesidir.
 
Yine DEMOKRAT MÜHENDİSLER tanımlamasını sadece kendilerine ait
bir ibareymiş gibi kullanmaktan çekinmeyenler, “tek adam rejimine
karşıyız” derken ülkemizde  eleştirdikleri anti-demokratik yönetim
anlayışına benzer bir şekilde yıllardır ÖN SEÇİM, DANIŞMA KURULU ve
KÜÇÜK KURUL  gibi  keyfi olarak işletmedikleri mekanizmaları işlerine
geldiği biçimde sahipleniyormuş gibi davranıyorlar.
 
 

Değişim Başlıyor
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Ülke, meslek ve

meslektaş çıkarlarını

savunuyoruz

Yaratmak istedikleri kafa karışıklığının bir başka çarpıcı yanı da, yeniden aday
gösterilen mevcut Şube Başkanı’nın aynı zamanda Genel Merkez Yönetim
Kurulu Üyesi olmasıdır. Kapsayıcılıktan uzak, Odanın her iki organında
bulunmayı, Şube yönetiminde aldığı kararları Merkez yönetiminde onaylamayı
“demokratik tercih” olarak göstermeye çalışan  bu anlayış, Odamızdaki   “TEK
ADAM“ mantığının bir başka yansıması olarak sizlerin oylarını tekrar
istemektedir.
 
EMO, her geçen gün biraz daha mesleğinden ve üyesinden kopmakta, sözde
bir meslek örgütüne dönüşmektedir. Üyesini seçimden seçime hatırlayan,
DEMOKRASİYİ seçimden ibaret gören, ekonomik olarak sırtını SMM’lere
yaslamış, üye aidiyetinden kopmuş; profesyonellerin yönetiminde;
kendilerinden olmayanı dışlayan ve ne pahasına olursa olsun iktidar hırsından
vaz geçmeyen bu  aynı yüzlerin, bu gidişatta sorumluluğu olmasına rağmen
her daim yeniden ODA’yı yönetmeye talip olması bir ironidir; meslek örgütü
için bir talihsizliktir.
 
Mesleğimizin üzerinde yükseldiği bilimsel, aydınlanmacı ve toplumcu bir
cumhuriyetten uzağız.  Ya çalışırken süründüğümüz ya da işsizlikten kırıldığımız
günler yaşıyoruz. Örgütsüz ve paramparçayız. 
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Bizler yıllardır “ODA Elden Gidiyor” söyleminden çok ama çok sıkıldık. Odanın bir
yere gittiği yok; giden veya gidecek olan kişisel ve grupsal çıkarların üzerinde
yükseldiği zemindir. Gerçekte Odayı ben merkezci, dar grupçu mantık ile
yönetmeye çalışanların elinde EMO Ankara Şubesi giderek etkisizleşmektedir;
üyelerimiz giderek daha zor şartlar altında mesleğini yapmaya çalışmakta ya da hiç
yapamamaktadır.
 
EMO, öncelikli olarak Elektrik-Elektronik-Kontrol-Haberleşme-Telekomünikasyon-
Biyomedikal Mühendislerinin bir çatı örgütüdür, bizler de her şeyden önce
meslektaşız. Sorunlarımız ve ihtiyaçlarımız benzer, çıkarlarımız ve kurtuluşumuz
ortaktır. Acılarımız, sevinçlerimiz, umutlarımız birdir. Gerisi laf-ı güzaf; tarihsel ve
teknik ortak paydamız, bilimi, tekniği ve mesleğimizi halkın hizmetine sunmaktır.
 
Üyeler; mesleki sorunlar ve ülke ihtiyaçları çerçevesinde örgütlenmiş; üyesine,
mesleğine ve ülkesine sahip çıkan ve kaynakları yerinde ve idareli kullanan bir EMO
istiyor. Üyesi ile şubesi ile merkezi ile barışık bir örgüt istiyor. Ekonomik
darboğazdan ve örgütsel zafiyetten kurtarılmış etkin bir EMO yeniden ayağa
kalksın; ülkemizde bilimin, tekniğin ve toplumcu düşüncenin sesi yeniden yükselsin
istiyor.
 
Umutsuz değiliz; bu gidişatı durduracak, EMO’ da dar grupçu ve dayatmacı anlayışı
yıkacak olan bizler, emekçi, toplumcu, çağdaş, özgürlükçü, devrimci ve demokrat
mühendisleriz ... 
 
“Okumuş insanlar topluma karşı sorumludur”, bu bilinçle ODA’yı yönetmeye talibiz.
 
Yakında sizlerle İLKELERİMİZ ve HEDEFLERİMİZİ paylaşacağız.
 

Ne Geçmiş Tükendi 

Ne Yarınlar
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Ecevit ABLAK 
(ODTÜ, Elektrik-Elektronik Mühendisi, Sicil No: 28000, Yaş : 45 )

 

Özgür KARAGÜLLE
 (Arel Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisi, Sicil No: 56866, Yaş : 30 )

 

Yiğitcan ECEVİT 
(Sakarya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisi, Sicil No: 49013, Yaş : 31 )

 

Mustafa MUMCU
(Konya Selçuk Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisi,Sicil No: 61359, Yaş : 46 )

 

Hatice Bilge ALĞIN 
(İnönü Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisi, Sicil No: 34009, Yaş : 39 )

 

Kardelen KAMİŞLİ
 (Dumlupınar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisi, Sicil No: 70008, Yaş : 26 )

 

Yavuz BİLGÜTAY 
(Girne Amerikan Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisi Sicil No: 60841, Yaş : 32) 

Yönetim Kurulu Adaylarımız
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Çağdaş Demokrat Mühendisler – DDM (Direnç)
Toplumcu Mühendisler
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Destekleyenler


