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EMO 44. DÖNEM 
IV. KOORDİNASYON KURULU 

TOPLANTI NOTLARI
Elektrik Mühendisleri Odası 44. Dönem IV. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 12-13 Eylül 
2015 tarihinde Bursa’da aşağıdaki gündemle toplanmıştır:

Gündem 
1. Bilgilendirme
2. Ülkemizde Yaşanan Gelişmeler
3. Test-Ölçüm Hizmetleri
4. Oda Etkinlikleri
5. Mali Durum
Toplantı

44. Dönem 4. Koordinasyon Kurulu toplantısı açılışını Oda Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Yeşil yaptı. Hüseyin Yeşil’in ardından Yönetim Kurulu Yazmanı tarafından bilgilendirme 
sunumu ile Yönetim Kurulu Saymanı İrfan Şenlik tarafından mali durum sunumu yapıldı.
Koordinasyon Kurulu toplantısı 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinin ardından ülkemizde 
yaşanan çatışma süreci ile birçok güvenlik gücü ve sivil vatandaşların ölümü ile ülkemizin bir 
bölümünde yaşanan olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasaklarının ilan edildiği bir dönemde 
yapıldı.
Ülkemiz bir genel seçim yaşamış ve seçim sistemindeki adaletsizliğe karşı seçmenler ülkemiz 
demokrasisi açısından örnek bir tarihsel adım atarak otoriter girişimlere, diktatörlük özlem-
lerine, başkanlık sistemi dayatmalarına karşı tavır aldıklarını göstermişlerdir.

• Ne yazık ki bu ortam bizzat AKP’nin adeta bir işgal hükümeti edasıyla iktidarı bırak-
mak bir yana paylaşmak dahi istemediği için seçim sonuçlarını yok sayan bir anlayışa 
dönüştürülmüştür.
• Bir yandan sonuçsuz kalacağı baştan belirlenmiş bir koalisyon oyunu oynanmış, diğer 
yandan ise ülkemiz şiddet ve savaş bataklığına çekilerek terör ortamından oy devşirme 
arayışları gündeme sokulmuştur.
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• Seçim sonuçlarını yok sayanlar halkı tehdit ve şantajla yeniden seçime götürmektedirler. 
Ölen ve öldürülen insanlarımız seçim malzemesi yapılmakta; ölümlerin ve savaş ortamı-
nın körüklediği güvenlik korkusuyla “kör topal da olsa var olan demokrasinin” bile rafa 
kaldırılması için yurttaşlara tek parti iktidarı dayatması yapılmaktadır.
• Milletin egemenliği diyerek 13 yıldır milletvekili sandalye sayısıyla her türlü demokrasi 
dışı düzenlemeyi TBMM’den geçiren iktidar bugün milletin tercihlerini yok sayabilmek-
tedir. 1 Kasım 2015 seçimlerinde yurttaşlarımıza ve üyelerimize, ülkemizin demokratik, 
özgür ve barış içinde yaşaması temelini gözeterek sandık başına gitmeleri çağrısında 
bulunuyoruz.
• Kürt sorunu giderek içinden çıkılmaz bir hale sokulmuştur. Savaşın değil barışın 
egemen kılınması için tüm partiler ve yurttaşlarımızın sağduyulu olması gerekmektedir.
• Kin, nefret ve kana kan dişe diş anlayışından bugüne kadar ülkemiz çok çekmiştir. Seçim 
sonuçlarını yok sayan iktidar bizzat demokrasi içinde Kürt sorununun, ortak yaşam ve 
halkların kardeşliği temelinde çözümünü dinamitlemiştir.
• İktidarın 13 yıl boyunca yürüttüğü sözde çözüm sürecinin ne kadar göstermelik olduğu 
bugün ortaya çıkmıştır. AKP iktidarının ancak kendi çıkarlarına hizmet ettiği sürece Kürt 
sorunu çözüm sürecini masa üstünde tutmaya çalıştığı yani insanların hayatları üzerinden 
siyasi çıkar peşinde koştuğunu gözler önüne sermiştir.
• İktidarın demokratik yöntemleri işlemez kılmaya yönelik çabaları toplumda kaygı ve 
endişeleri de giderek artırmaktadır. Dağlıca, Iğdır ve diğer saldırılar bahane edilerek 
300’e yakın HDP binasının yakılması ve tahrip edilmesi, Batı illerimizde yasayan Kürt 
vatandaşlarımızın ev ve işyerlerine saldırılar düzenlenmesi, yakılması ve tahrip edilmesini 
kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. 

Toplantıda katılımcılara 03 Nisan-11 Eylül 2015 arasında Oda gündemindeki konular, mali 
durum ve yazışmaları içeren bir rapor dağıtılmıştır.
Toplantıya Adana Şube haricinde tüm şube ve kurullardan katılım sağlanmıştır. Yapılan 
görüşmeler neticesinde aşağıdaki konularda ortaklaşıldığı görülmüştür:

• EMO’nun ve TMMOB’nin barış söylemine sahip çıkması ve ülkenin demokrasi güçleri 
ile birlikte silahların susması için çaba göstermesi gerektiği,
• Test-ölçüm hizmetleri ile ilgili olarak hazırlanan yönerge taslağında ücretlendirme ile 
ilgili bölümlerin detaylandırılarak netleştirilmesi gerektiği,
• Yasal düzenlemeler ile ilgili olarak Odamızın dava süreçlerini işlettiği, ancak her geçen 
gün mevzuatlarda Oda’nın ve üyelerimizin yetkilerini budayan düzenlemelere karşı 
bütünsel bir direniş gösterilmesi gerektiği,
• Oda etkinlikleri ile ilgili toplantıda dağıtılan tartışma metninin geliştirilerek etkinlik 
düzenlemesi ve planlaması aşamasında yapılan hataların ve eksikliklerin tekrarlanmasının 
önüne geçilmesi gerektiği,
• EMOPORTAL, E-Eğitim çalışmalarının geliştirilerek devam ettirilmesi gerektiği,
• Mali durum kapsamında şube bütçesi, personel ödemeleri ve gelirlerin korunması ile 
ilgili olarak aidat toplama, test-ölçüm hizmetleri ve mesleki denetim takibinin önemli 
olduğu.

Yukarıda oluşan eğilimler ve toplantıda tartışılan konular; Oda Yönetim Kurulu tarafından 
değerlendirilerek karar üretilecek ve kurullara/şubelere gönderilecektir. 
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