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Odamız 5. Olağan Genel
Kurulunu 26-27 Ocak 2002
tarihlerinde gerçekleştirmiştir. 26
Ocak 2002 tarihinde Kadıköy
Evlendirme Dairesi üstünde
yapılan toplantıda, yapılan
başkanlık divanı seçiminden
sonra, konukların konuşmalarının
ardından İstanbul Şube Yönetim
Kurulunun 4. Dönem Çalışma,
hesap ve denetleme kurulu
raporları okunmuş ve ibra
edilmiştir. Daha sonra katılımcı
üyelerin görüş, öneri ve eleştirileri
alınmıştır.
Genel Kurul esnasında oluşturulan çalışma komisyonları
raporlarını sunmuştur.
Adayların belirlenmesinden
sonra, 2.gün İstanbul Şube
Mekanında yapılan seçimle yeni
dönem asıl ve yedek yönetim
kurulu oluşturulmuştur. Yeni
dönem Yönetim Kurulu yaptığı
ilk toplantıda görev bölüşümünü
aşağıdaki gibi gerçekleştirmiştir.
5. Dönem İstanbul Şube
Yönetim Kurulu

YENİ DÖNEM ÇALIŞMA
ESASLARI, ÖRGÜTLÜLÜĞÜ
VE SONUÇ BİLDİRGESİ
Türkiye'nin uzun bir süredir
içinde bulunduğu "kriz" olarak
anılan süreç sanayinin merkez
sektöründe istihdam olanağı bulan
üyelerimizi genel olarak da tüm
Mühendisleri yoksulluğa ve
işsizliğe mahkum etmektedir. Üye
profilimiz kamu sektörünün
tasfiyesi ve özelleştirmeler ile
birlikte özel sektöre doğru göreli
bir ağırlık kazanarak değişmiştir.Ayrıca özel sektöründe bir
daralma yaşaması ile işsizliğin
artışı ve bunun yanında da iş
bulan üyelerimizin yoksullaşması
gündemdedir. Kendi işine sahip
mühendisler ise göreli bir
ekonomik gerileme söz
konusudur.
Uluslar arası sermayenin çıkarları
doğrultusunda borç batağına
sürüklenen Türkiye'nin ekonomik
anlamda bağımsızlığını yitirmesine bağlı olarak artık siyasi
bağımsızlığını da kaybetmesinin
sonucunda yine uluslararası
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sermayenin çıkarları doğrultusunda uygulamaya konulan yeni
politikaların ülkeyi değil müflis
halinden kurtarması, top yekun
bir teslimiyete taşıması ancak
mümkündür.Bu politikaların
ücretli çalışan yada işsiz
mühendislere bir gelecek sunması
ise olanaksızdır. Bu çerçevede
Şubemiz genel kurulu çalışma
ilkelerini aşağıdaki gibi tanımlamaktadır.
1. Oda profili ücretli çalışan
ve işsiz mühendislerin ağırlığında
gerçekleştiğinden odanın yeni
örgütlemede ve mevcut üyelerinin
yeniden örgütlemede bu kesimleri
öncelikle değerlendirecektir.
2. Bu kesimlerin geleceği
ülkenin yeniden sanayileşmesinden geçmektedir. Odamız
kendi uzmanlık alanlarında ve
genel olarak tüm sanayiye ait
sanayi politikaları üretmelidir.
3. Üretilen Sanayi politikalarının hayata geçirilebilmesine
yönelik olarak bu politikaların
tanıtımı ve anlatımı ayını
zamanda odamızın örgütlülüğüne
mevcut üyelerinin yeniden
kazanılmasına hizmet edecek
biçimde yapılanması odanın asli
faaliyetidir.
4. Oda örgütlülüğünün
TMMOB örgütlülüğü ile birlikte
güçlendirilmesi ve bu amaçla
diğer odalar ve kitle örgütleriyle
dayanışma ve işbirliği içinde
olunması.

