Haber

Rıhtım caddesi iskele sokak NO: 27 Kadıköy'deki Mimarlar
Odası Kadıköy Temsilciliği'nde 13 şubat cumartesi sabah
saat 09:30'da başlayan Genel Kurul'da;

ŞUBE GENEL
KURULUMUZU YAPTIK

Her iki yılda bir olduğu gibi; TMMOB ve Meslek Odaları,
Genel Kurullar ve seçimler sürecine girdi. Odalarımızın
sayısı iki yüzü aşan şubelerinden başlayacak, sonra Oda
merkezleri ile sürecek Genel Kurullarımız, Mayıs ayı
içerisinde yapılacak TMMOB Genel Kurulu ile sonlanacak.
Bu iki yıllık çalışma dönemimiz sürecinde ülkemiz
zor ve karanlık günlerden geçti. Yalnızca şu son 6 aya
baktığımızda; 7 Haziran Seçimi, Suruç katliamı, 1 Kasım
seçimi, 10 Ekim Ankara katliamı, Diyarbakır Baro Başkanı
Tahir Elçi’nin öldürülmesi, gazetecilerin tutuklanması,
Sultanahmet katliamı, Sur, Cizre ve son günlerde de
Suriye'ye savaş bir anda aklımıza gelenler.
Genel Kurullar sürecimiz, yalnızca Ortadoğu’yu yakan bir
savaşın değil ülkemizin doğusunda yaşanan bir savaşın
gölgesinde başlıyor. İktidar, gücünü kaybetmemek
uğruna tüm ülkeyi ateşe veriyor. Cizre’de, Sur’da ve
daha birçok yerde yaşanan kirli savaşta masum siviller
ve çocuklar ölüyor. Katliamlar, gözaltılar, tutuklamalarla
ülkemiz faşizmin en derin halini yaşıyor.
İşte böyle bir dönemde, Türkiye’nin en önemli demokratik
mevzilerinden biri olan Birliğimiz TMMOB ve bağlı Odaları
genel kurul sürecine giriyor.

• Eski şube başkanımız Erman Car bir açış konuşması
yaparak, divan başkanlığı önerilerini aldı. Şefik Doğan,
Birkan Ünal, Nazlıcan Yüksel ve Özgün Küçükoğlu'ndan
oluşan divan; Emperyalizme ve faşizme karşı mücadelede
özgürlük demokrasi ve barış uğruna şehit düşenler için
saygı duruşu yaptırdıktan sonra gündeme geçildi.
• Açılış konuşmalarından sonra faaliyet raporu şube
sekreteri Berkay Tuncay tarafından okundu. Yapılan
değerlendirmelerden sonra yeni dönemde yönetime aday
olan arkadaşların başvuruları alındı. Dilek ve temenniler
bölümünde Metalurji Genç adına da bir konuşma yapıldı.
Bir öncekine göre daha kalabalık ve daha hareketli bir
Genel Kurul yaşamış olmanın mutluluğu sonrası pazar
günü yapılan seçimle oluşan yeni şube yönetimi ilk
toplantıda kendi arasında görev dağılımı yapacak.
YÖNETİM KURULU
ASİL
Feyzi

Demir

Derya

Dışpınar

Belgin

Mert

Berkay

Tuncay

Aydın

Şelte

Turgay

Aldı

Ali Bahadır Afşar
TMMOB ve bağlı Odaları, bu çalışma döneminde de
alanlarda, kürsülerde meslekten, yaşamdan, insandan
yana sözünü söyledi. Örgütümüz çalışmalarını
emperyalizmin günümüzdeki uygulamalarına karşı,
kapitalizmin dünyasına karşı, başka bir dünyanın ve başka
bir Türkiye’nin mümkün olduğunu savunarak sürdürdü.
İktidarın baskı ve zulüm politikalarına karşı sinmedi,
mücadeleyi büyüttü.
Meslek alanları üzerinden Türkiye gerçeklerini okuyan
ve toplumu bilgilendiren, merkezi ve yerel iktidarların
uygulamalarının toplum yararına yapılması için öneriler
geliştiren ve bunların yaşama geçirilmesi için mücadele
eden odamız "siyaset" yapmayı sürdürdü.
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Aynı doğrultuda çalışmalarımıza devam edebilmek için
İstanbul Şube Genel kurulumuzu yaptık.
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