
EMO 41. OLAĞAN GENEL 
KURULU’NDA ALINAN KARARLAR

3-Elektronik Devre Tasarım ve 
Üretim Elektroniği,
4-Güvenlik Elektroniği
5-Yönetim ve Sistemler Mühendis-
liği şeklinde belirlenmesi önergesi, 
kabul edilmiştir.

11- 2008-2009 çalışma döneminde 
sekretaryalığını EMO’nun yürüteceği 
“Kadın Mühendisler, Mimarlar ve 
Şehir plancıları Kurultay’ı düzenlen-
mesinin TMMOB Genel Kurulu’na 
götürülmesi önergesi, oy çokluğu ile 
kabul edilmiştir.

12- 2008-2009 çalışma döneminde 
sekretaryalığını EMO’nun yürüteceği” 
Ücretli ve İşsiz Mühendis Kurultayı” 
düzenlenmesinin TMMOB Genel Ku-
rulu’na götürülmesi önergesi, oy birliği 
ile kabul edilmiştir.

13- Elektrik-Elektronik Sembollerinin 
Standartlaştırılması ve EMO’ya özgün 
E-Proje çizim yazılımının yapılması 
önergesi, oy birliği ile kabul edilmiştir

14- Mühendisleri kastlaştıran, genç 

7- YG işletme sorumluluğunun, 15 
adet trafo merkezi veya 15 MVA güçle 
sınırlandırılması, sorumluluğu üstlene-
cek SMM’lerin şubelerimiz tarafından 
oluşturulacak uzman ekiplerce de-
netlenmesi (oto kontrolün yapılması) 
önergesinin, Yönetmelikler konulu 
olağanüstü Genel Kurul’da görüşül-
mesi kabul edilmiştir.

8- EMO Merkez ve Şube kurullarında 
bir EMO üyesinin en çok 2 dönem gö-
rev alması önergesinin, Yönetmelikler 
konulu olağanüstü Genel Kurul’da 
görüşülmesi kabul edilmiştir.

9- Yetkin/Yetkili/Uzman mühendislik 
kavram ve uygulamaları ile ilgili Çalıştay/
Forum ve Kurultay düzenlenmesi için 
EMO’ya yetki ve görev verilmesi öner-
gesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- Elektronik Mühendisliği Meslek 
Alanlarının, 40. Dönem Elektronik-
MEDAK tarafından belirlendiği şekli 
olan;

1-Haberleşme ve iletişim Elekt-
roniği,

1- Eskişehir Şubesi’nin kurulması ve 
Bursa Şube’ye bağlı bulunan Bilecik ve 
Kütahya İl Temsilcilikleri’nin Eskişehir 
Şube’ye bağlanmasına yönelik öner-
ge, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2- Denizli Şube’ye bağlı bulunan Af-
yonkarahisar İl Temsilciliği’nin Ankara 
Şubesi’ne bağlanması önergesi, oy 
çokluğu ile kabul edilmiştir.

3- 3 ay içerisinde “Komisyon Rapor-
larının Görüşülmesi” için bir çalıştay 
yapılması önergesi, oy çokluğu ile 
kabul edilmiştir.

4- “Yönetmelikler” için Olağanüstü 
Genel Kurul yapılması önergesi, oy 
çokluğu ile kabul edilmiştir.

5- “EMO-Elektrik Mühendisleri Odası” 
olan odamız ismi açılımının “EMO-
Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Bi-
yomedikal Mühendisleri Odası olarak 
kullanılması önergesinin, Yönetmelik-
ler konulu olağanüstü Genel Kurul’da 
görüşülmesi kabul edilmiştir.

6- Yazılım Mühendislerinin EMO’ya üye 
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mühendislerin sömürülmesine roniği,
2-Güç Elektroniği ve Endüstriyel 
Elektronik,

6- Yazılım Mühendislerinin EMO’ya üye 
olmaları konusunda karar alınması ve 
TMMOB Genel Kuruluna taşınması 
önergesinin, Yönetmelikler konulu 
olağanüstü Genel Kurul’da görüşül-
mesi kabul edilmiştir.
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yol açacak stajyer mühendislik ve 
benzeri Yetkin Mühendislik uygula-
malarına karşı mücadele etmesini, 
üyelerimizin gerek eğitiminden kay-
naklı eksikliklerini giderme, gerekse 
meslek yaşamında ihtiyaç duyacağı 
eğitimlerin verilmesi konusunda ilgili 
mühendislik bölümleriyle ortak çalış-
malar yapılması önergesi, oy çokluğu 
ile kabul edilmiştir.

15- Emek yanlısı politikalar izlenme-
sini, başta ücretli çalışan üyelerimiz 
ve oda personeli olmak üzere tüm 
çalışanların Grevli Toplu Sözleşmeli 
sendikal haklara kavuşma mücadele-
sine destek olmasına ve diğer emek 
yanlısı örgütlerle ortak çalışmalar yürü-
tülmesine yönelik önerge, oy çokluğu 
ile kabul edilmiştir.

16- Özelleştirme karşıtı mücadele 
içerisinde, ülke sanayileşme ve ya-
tırımlarında planlamayı esas alan ve 
ülke kaynaklarının geniş halk kesim-
leri yararına kullanılması mücadelesine 
destek verilmesini, IMF ve Dünya Ban-
kası yatırımları ve dayatmalarına karşı 
mücadele edilmesini ve diğer emek 
yanlısı örgütlerle bu konuda ortak ça-
lışmalar yürütülmesine yönelik önerge, 
oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

17- Bursa Şubesi’ne ait hizmet binası-
nın satışı veya kiralanması için EMO’ya 
yetki ve görev verilmesi önergesi, oy 
birliği ile kabul edilmiştir.

18- İzmir Şubesi’ne ait hizmet binası-
nın alımı veya satımı için EMO’ya yetki 
verilmesi önergesi, oy birliği ile kabul 
edilmiştir.

19- Toplumsal barışın özgürlükçü, 
eşitlikçi ve çoğulcu bir temelde tesisi 
ve Kürt sorununun barışçıl bir ortamda 
demokratik yöntemlerle çözümü için 
halklar arasında nefret uyandıran po-
litikalara ve eylemlere karşı açık tavır 
almak ve bu çerçevede oluşan birlik-
teliklere destek vermek konusunda 
yetki verilmesi önergesi, oy birliği ile 
kabul edilmiştir.

20- Delege listelerinin basılı liste olarak 
hazırlanması ve o şekilde kullanılması 
için karar alınması önergesi, oy birliği 
ile kabul edilmiştir.<

YENİ 
YÖNETİMDEN 
DELEGELERE MEKTUP

bilinciyle, Oda örgütlülüğü içerisin-
de seçilerek Genel Kurul sürecine 
katılım görevini üstlenen delege-
lerimizin yeni dönemde yapılacak 
çalışmalara ilişkin her zaman bize 
iletebilecekleri görüşleri yolumuzu 
aydınlatacaktır. 
Bu doğrultuda Yönetim Kurulumuz, 
EMO’nun demokratik işleyişini ge-
liştirmek üzere genel kurul süreçleri 
ve 41. Dönem çalışmalarına ilişkin 
olarak EMO 41. Olağan Genel Ku-
rulu delegelerinin görüş ve öneri-
lerini almaya karar vermiştir. 
Görüş ve önerilerinizi, yazılı olarak 
isterseniz açık posta adresimize 
(Ihlamur Sok. No: 10 Kızılay/
Ankara), isterseniz elektronik pos-
ta adresimize (delege@emo.org.tr) 
gönderebilirsiniz.
EMO’nun örgütlülüğünün geliş-
mesi, mesleki sorunlar ve ülke 
sorunlarına yönelik saptama ve 
çözüm önerilerinizi içeren katkıla-
rınız için şimdiden teşekkür eder, 
iyi çalışmalar dileriz.” 

Elektrik Mühendisleri Odası 41. 
Dönem Yönetim Kurulu, 8 Mayıs 
2008 tarihinde 41. Olağan Genel 

Kurul’a katılan delegelere elektronik or-
tamda mektup göndererek, Genel Ku-
rula katkıları nedeniyle teşekkür etti. 

“Elektrik Mühendisleri Odası 41. Ola-
ğan Genel Kurulu çalışmalarına katı-
lımınız ve duyarlılığınız için öncelikle 
teşekkür ederiz” denilen mektupta, 
“yeni dönem çalışmalarının planlan-
dığı ve Oda politikalarının belirlendiği 
en yetkili organ” olarak tanımlanan 
Genel Kurul’da, Şube ve Temsilcilik-
lerin görüş ve önerilerini yansıtan de-
legelerin katkılarının, “EMO’nun örgüt 
bütünselliği içinde gelişimi açısından” 
önemi vurgulandı. 

Mektupta şöyle denildi: 
“Ülkemizde ve Dünya’da sorunla-
rın büyüdüğü, çıkar savaşımlarının 
amansız bir boyuta yükseldiği bir 
dönemde iki günlük Genel Kurul 
sürecinin yeterli tartışma ortamı 
sağlamasının mümkün olmadığının <


