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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
46. Olağan Genel Kurulu, 30 Mart-
1 Nisan 2018 tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. Türkiye Barolar 
Birliği Kongre Merkezi'nde 30-31 
Mart tarihlerinde gerçekleştirilen 
genel kurul oturumlarının ardından 
1 Nisan 2018 tarihinde EMO Genel 
Merkezi'nde yapılan seçimlerle ça-
lışmalar tamamlandı. 

EMO 46. Olağan Genel Kurulu 
çalışmalarına Divan Başkanlığı'nın 
oluşturulmasıyla başladı. Divan baş-
kanlığına Ebru Akgün Yalçın seçi-
lirken, Hasan Baycan ve Faik Kemal 
Özoğuz başkan yardımcıları; Asuman 
Gülay Yıldırım, Cansu Akbay, Mustafa 
Arı ve Onur Eracil katip üyeler oldular. 
İlk olarak Genel Kurul gündemi oyla-
narak, kabul edildi. Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardın-
dan Anıtkabir Çelenk Heyeti belirlendi.

EMO 45. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Önder açılış konuş-
masında, 45. Dönem faaliyetlerinin 
Türkiye'nin içine sokulduğu derin siya-
sal, hukuksal, ekonomik ve toplumsal 
kriz ortamında gerçekleştiğini vurgu-
layarak, çalışmalara emeği geçenlere 
teşekkür etti. Darbe girişimi sonrası 
20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edi-
len olağanüstü halin sürdüğüne işa-

ret eden Önder konuşmasını şöyle 
sürdürdü: 

"Bugün bizlere dayatılan demok-
rasi tanımı ise artık hepimizin bildiği 
gibi 'siyasal iktidara tam biat' olmuş-
tur."
"Adım Adım Parti Devletine"

Yargı kurumlarına yönelik müda-
halelere değinen Önder, "TMMOB ve 
odalarının kamu yararı ve mesleğin 
gereklerini göz önünde bulundurarak 
açtığı davaları kazanmasını hazmede-
meyen iktidar, ilk Anayasa değişikli-
ğiyle idari yargıyı 'yerindelik denetimi 
yapamayacağı' yasağıyla sıkıştırmaya 
çalışmıştır" diye konuştu. Son 10 yılda 
3 Anayasa referandumu yapıldığını 
hatırlatan Önder, şunları söyledi:

"12 Eylül ile hesaplaşacağız, pozi-
tif ayrımcılık getireceğiz görüntüsüyle 
yapılan 2010 yılı Anayasa değişikli-
ğiyle kadın ve çocuklara yönelik dü-
zenleme yapılmadığı gibi tam tersine 
şiddet ve taciz her geçen gün artmış; 
küçük kız çocuklarının tecavüzcüsü ile 
evlendirilmesine olanak sağlayacak 
bir düzenleme bile yapılmaya kalkıl-
mıştır. Yine bu Anayasa değişiğiyle 
hakim ve savcıların meslekten çıkarıl-
maları halinde yargısal denetim yolu 
açılacak denmiş; tam tersine hakimlik 
güvencesi yok edilmiştir."

Kuvvetler ayrılığının yok edilip, 

Meclis'in işlevsizleştirildiğini vur-
gulayan Önder, kalıcılaştırılan OHAL 
uygulamalarıyla tek adam rejimine 
geçiş yapıldığını ifade etti. İktidarın 
koalisyonları karşı "istikrar ve güçlü 
iktidar" vurgusuyla oy istemesine kar-
şın gizli kapaklı koalisyonlar kurduğu-
na değinen Önder, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: 

"Fethullahçıları, 'Yetmez, ama evet' 
diyenleri, 'çözüm sürecini' kullanmış, 
işi bittiğinde hepsine sırtını dönmek-
le yetinmemiş, halkın tepki gösterdiği 
hataları da üstlerine yıkarak kendisi-
ni pürü pak ilan ederek, bu kesimleri 
hapse yollamış; bugün de 'tek bayrak, 
tek devlet, tek millet' söylemiyle adı-
na 'Cumhur ittifakı' dedikleri bir itti-
fakla seçimlere hazırlanmaktadırlar. 
Demokrasinin temelini oluşturan 'şef-
faflığı' ortadan kaldırıp, gizli koalis-
yonlarla yürüyen iktidar, 2017 Anayasa 
Referandumu ve OHAL ile sağladığı 
kontrolsüz güç içerisinde bugün itti-
faktan söz edebilmektedir."

 Eğitim sistemi değişikliğiyle ikti-
dara biat edecek milyonlar yaratılması 
hedeflendiğini ifade eden Önder, rek-
törlerin doğrudan siyasal iktidar tara-
fından belirlenmesiyle üniversiteler-
deki kısıtlı özerkliğin de yok edildiğini 
vurguladı. 

İktidarın müdahalelerden meslek 
örgütlerinin de nasibini aldığını anla-
tan Önder, örgütlerin seçimler yoluyla 
ele geçirilememesi üzerine işlevlerini 
yok etmeye yönelik adımlar atıldığını 
kaydetti. 

Meslek örgütlerinin isimlerinin 
başındaki "Türk, Türkiye" gibi ifadele-
rin kaldırılmasına yönelik çalışmalara 
işaret eden Önder, Anayasa'ya dayanı-
larak kurulmuş, kamu kurumu niteli-
ğinde örgütlerin hedef haline getiril-
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diğini kaydetti. Toplumda yaratılan bu 
gerilimin kurumsal düzeye taşınmak 
istendiğini kaydeden Önder, şunları 
söyledi:

"Mesleğini yerine getiren mes-
lektaşlarımızın mesleki birliktelikleri, 
meslek etiği ve meslek çıkarları, suni 
bir isim tartışmasıyla bozulmaya çalı-
şılmaktadır. Her isteyenin oda kurup, 
mesleki alanımızda çokça oda olma-
sı mesleki haklarımızın korunmasını 
değil, tam tersine yaratılan ayrıştırma 
üzerinden daha da küçültülmüş, etki-
sizleştirilmiş yapılaşmaların oluşumu-
na yol açacaktır."

TMMOB'a yönelik baskı girişimle-
rine ilişkin konuşmasında örneklere 
yer veren Önder, bu girişimlere para-
lel olarak kamusal hizmetlerin özel-
leştirilmesi ve sıcak paraya dayalı bir 
ekonomik yapı oluşturulduğuna işaret 
etti. Mühendislerin meslekleri gereği 
sanayi ve ileri teknoloji üretim ekono-
misini savunduğunu ifade eden Önder, 
TMMOB'un ve mühendislerin kamu-
nun yararına koruyan politikaları dile 
getirmesi nedeniyle hedef alındığını 
belirtti. Ekonomik krizlerin faturası-
nın yurttaşlara yıkıldığını ifade eden 
Önder, dışsatımın dışalımı karşılama 
oranının son 14 yılda yüzde 41'den 
yüzde 14'lere kadar düştüğüne vurgu 
yaptı. Üretime dayalı alanlardaki geri-
lemenin mühendis istihdamını olum-
suz etkilediğini belirten Önder, EMO 
üyesi mühendisler arasında işsizlik 
oranının yüzde 18.7'ye yükseldiğini 
kaydetti. 
"Kriz Alım Garantileriyle Büyüyor"

Enerji alanında yaşanan gelişme-
lere değinen Hüseyin Önder, kömür 
santrallarına alım garantisi verilerek, 
yap-işlet-devret modeline benzer şe-
kilde kamu kaynaklarının sermayeye 
kullandırıldığını ifade ederek, "Son 
olarak arz fazlası olduğu gerekçesiyle 
satış yapamayan santrallara kapasite 
mekanizmasıyla bir nevi alım garan-

tisi sağlanmıştır" dedi. Son 10 yıllık 
dönem talep tahmini ve yatırım plan-
lamasında büyük yanlışlar yapıldığı-
nın ortaya çıktığını kaydeden Önder, 
elektrik tüketiminin 2006'dan 2016'ya 
yüzde 60 artmasına karşın kurulu gü-
cün teşviklerle yüzde 94 oranında art-
masının sağladığına dikkat çekti. 

Akkuyu ve Sinop'ta kurulma-
sı planlanan nükleer santralar ile 
Çayırhan B, Eskişehir Alpu-Tepebaşı, 
Tekirdağ Çerkezköy kömür santralla-
rına ilişkin alım garantilerine ilişkin 
bilgi veren Önder, bu santralların 126 
milyar dolarlık bir geri ödeme yü-
kümlüğü yaratacağını kaydetti. Dünya 
genelinde yenilenebilir kaynaklardan 
elde edilen elektriğin fiyatının 3 sent/
kWh'in bile altına inmesine rağmen, 
yüksek fiyatlı alım garantileri veril-
diğine vurgu yapan Önder, pahalı ve 
çevre için riskli santral projelerine ih-
tiyaç olmadığını kaydetti. 

Özelleştirmenin ardından sokak 
aydınlatması ve kayıp-kaçak bedelle-
rinin dağıtım şirketlerini fonlamanın 
aracı haline getirildiğini ifade eden 
Önder, dağıtım şirketlerinin denetimi-
ne ilişkin ise şu bilgileri verdi: 

"EMO'nun açtığı davalar sonucun-
da Anayasa ve yasalar kapsamında 
denetimin kamunun asli işi olduğu, 
bunun piyasalaştırılamayacağı ortaya 
çıkınca, bakanlık bünyesinde yetersiz 
de olsa dağıtım şirketlerine yönelik 
bir denetim birimi oluşturulması sağ-
lanmıştır."

Özelleştirmelerin ardından kayıp 
ve kaçağa ilişkin hedeflerin yüksel-
tilerek dağıtım şirketlerine elektrik 
faturaları üzerinden kaynak aktarıldı-
ğını anlatan Önder, son kaynak tedarik 
tarifesi, yaz saati gibi pek çok sorun-
lu uygulama olduğunu da anımsattı. 
Önder, kamu yayıncılığı yapmadığı 
açık olan TRT için elektrik faturaları 
üzerinden kesintinin haklı bir gerek-
çesi bulunmadığını söyledi.

Konuşmasında EMO'nun Türk 
Telekom Özelleştirme Raporu ha-
zırladığını anımsatan Önder, Türk 
Telekom özelleştirilmesi ve hisselerin 
rehin edilmesine ilişkin bilgiler verdi. 
Oger Grubunun 12 yıllık sürede Türk 
Telekom üzerinden 5.7 milyar dolarlık 
temettü gelirini elde etmesine karşın 
özelleştirme bedeli için aldığı kredi-
leri ödemediğine vurgu yapan Önder, 
EMO'nun uyarılarının ardından yöne-
tim yetkisi aslında düşmüş olan Oger'e 
kar dağıtımı yapılmadığını hatırlattı. 
Dönem Çalışmaları 

Ekonomik sıkıntılara karşın yayın 
ve eğitim faaliyetlerinin sürdürüldü-
ğünü, planlanan bilimsel etkinlerin 
gerçekleştirildiğini aktaran Önder, 
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çalışmaları şöyle özetledi: "Bu dö-
nem Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Komisyonumuzun hazırladığı Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri Yoksulluğu baş-
lıklı raporumuz ile ülkemizin bilgi ve 
iletişim teknolojilerinde nasıl geriye 
itildiğini ayrıntılarıyla ortaya koyduk. 
Mesleki alanlarımıza yönelik hukuki 
mücadelelerimizi de sürdürdük. SMM 
üyelerimizin mühendislik hizmetlerini 
mesleki denetime sunmaları ve en az 
ücret tarifesinin altında bu hizmetleri 
vermemelerine yönelik uygulamamız 
ile ilgili açılan davalarda EMO'nun 
uygulamalarının hukuka uygunluğu 
yargı kararlarıyla da saptandı.

İş ekipmanlarının periyodik kont-
rolünde mühendislerle teknisyenleri 
eşitleyen, aynı eğitim ve sınava tabi tu-
tulmasını öngören tebliğe karşı dava 
açtık. Asansörlerin periyodik kontro-
lüyle ilgili çalışma usul ve esasları be-
lirleyecek komisyonda TMMOB'yi yok 
sayan yönetmelik açtığımız dava so-
nucu yargı kararıyla iptal edildi. Ayrıca 
asansörlerin periyodik kontrollerinde 
Odamız üyesi elektronik ve elektronik 
haberleşme mühendislerinin görev 
yapmasının engellenmeye çalışılması 
üzerine, Bilim ve Sanayi Bakanlığı ile 
görüşülerek meslektaşlarımızın mağ-
duriyeti giderilmiştir. Elektronik mü-
hendisi meslektaşlarımızın, 1 kV altı 
tesisler için proje hazırlama, şantiye 
şefliği üstlenme ile asansör yetkili 
servislerinde görev alma konularında 

kısıtlama getiren Planlı Alanlar İmar 
Yönetmeliği'ne karşı da dava açtık."

A Tipi Muayene Kuruluşu olmasına 
yönelik çalışmalarını olağanüstü ge-
nel kurul girişimleri ve yaşanan dava 
süreçlerinin yıpratıcı ortamına rağ-
men tamamladıklarını belirten Önder, 
konuya ilişkin şu bilgileri verdi: 

"Akreditasyon konusunu bir gece-
de alınmış bir Genel Kurul kararı ol-
madığını belirtmek isterim. Odamız, 
mesleğimiz, meslektaşlarımızın yararı 
açısından 3 dönem boyunca üzerinde 
çalışılmış, yasal zorunlulukların yanın-
da tamamen teknik bir mesele olarak 
ele alınan başta asansör periyodik 
kontrolleri olmak üzere meslek alan-
larımızda söz sahibi olma ve mesleki 
denetim faaliyetlerimizi kamu yararı-
na sürdürme kaygısıyla hareket edilen 
kapsamlı bir çalışma olarak değerlen-
dirmekteyiz. Şimdi yasal gereklilikler 
sağlanmış ve uygulama sürecine ge-
çilmiştir. "

EMO'nun genel kurul sürecinin, 
ülkemiz için belki de yegane kalmış 
bir demokratik işleyiş sürecini oluş-
turduğunu belirten Hüseyin Önder, 
konuşmasını şöyle tamamladı: "Genel 
kurulumuzun demokratik işleyişimize 
sahip çıkacak şekilde tamamlanacağı-
na inancım tamdır. "
"TMMOB Geri Adım Atmaz"

Genel Kurul'da konuşan TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, EMO'nun TMMOB içinde-

ki önemine dikkat çekerek, EMO'nun 
kendi meslek alanlarında önemli 
çalışmalara imza attığını vurgula-
dı. "EMO'nun enerji alanındaki her 
söz TMMOB'nin de sözüdür" diyen 
Koramaz, çalışmalara emeği geçenleri 
tebrik etti. TMMOB'nin 62 yıllık müca-
dele tarihinde benzerine az rastlanan 
saldırılarla karşı karşıya olduğunu 
vurgulan Koramaz, “Bizlere nasıl sal-
dırırlarsa saldırsınlar, savunduğumuz 
değerlerden asla geri adım atmayaca-
ğız. İlerici ve toplumcu değerlerimizin 
ortadan kaldırılmak istenmesine izin 
vermeyeceğiz!” dedi. Son iki yılın de-
mokrasi tarihine en karanlık dönem-
lerinden biri olarak geçeceğini vur-
gulayan Koramaz, AKP'nin "Anayasayı 
çiğneyerek, kanunları yok sayarak, 
parlamentoyu askıya alarak, yargı or-
ganlarını kendine bağlayarak, medyayı 
teslim alarak, gündelik yaşamı krimi-
nalize ederek, toplumu saflaştırarak 
halkı şiddet ve korku ile sindirdiğini" 
anlattı.

TMMOB'nin çok yönlü saldırı-
larıyla karşılaştığına dikkat çeken 
Koramaz, "AKP'nin derdi ne yerlilikle 
ne de millilikledir. AKP'nin derdi, birli-
ğimizin kamusal statüsü ve toplumcu 
mücadele anlayışıdır" diye konuştu. 
AKP'nin rahatsızlığının asıl nedeninin 
TMMOB'nin anayasa ve yasanın verdi-
ği görevleri yerine getirmesi olduğu-
nu vurgulayan Koramaz, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: "AKP demokratik se-
çimlerle ele geçiremediği her kurumu 
iftiralarla karalamayı ve baskılarla 
sindirmeyi gelenek haline getirmiştir. 
Üyeler nezdinde hiçbir inandırıcılığı 
olmadığı için genel kurullar sürecinde 
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başarı kazanamayanlar, yukarıdan aşa-
ğı operasyonlarla ilerici meslek örgüt-
lerine müdahale etmeye çalışıyorlar."

Koramaz, konuşmasını dayanışma-
nın önemine dikkat çekerek tamam-
ladı. 
"Çalışmalarınızdan Güç Alıyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 
İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel 
ise konuşmasına EMO'nun çalışma-
larından Meclis'te yararlandıklarını 
ifade ederek başladı. "Meslek örgütle-
rinin ne kadar önemli olduğunu, gö-
zünü rant hırsı bürümüş iktidara karşı 
denge ve denetleme mekanizmasının 
ne kadar önemli bir parçası olduğunu, 
son yıllarda nasıl ötekileştirildikle-
rini net bir şekilde görüyoruz" diyen 
Adıgüzel, EMO'ya çalışmalar nede-
niyle teşekkür etti. Ülkenin kaderinin 
tek bir kişinin iki dudağı arasında ol-

duğunu ifade eden Adıgüzel, "bir gün 
sınavlara müdahale edildiğini, erte-
si gün bütün devlet gücüyle 10-11 
üniversite öğrencisinin terörist diye 
hedef gösterildiğini" kaydetti. Son 5 
yılda orta ve yüksek teknoloji ürünler 
ticaretinde 56 milyar dolar açık veril-
diğini belirten Adıgüzel, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 

"Mega projelere yatırım yapıyorlar, 
şehir hastaneleri kuruyorlar, bizleri, 
çocuklarımızı, torunlarımızı borçlan-
dırıyorlar ama ne yazık ki bunların ül-
kemiz ekonomisine katkısı çok düşük 
seviyede. Buraya yaptığımız yatırımı 
bilime, Ar-Ge'ye, teknolojik altyapıya 
yapıyor olsak, ülkemiz 10 yılda çok 
daha ileriye gidebilir."

İnternet'e sansür getiren düzen-
lemenin TBMM'de kabul edildiğine 
işaret eden Adıgüzel, "Baskı yaparak, 
kendinden olmayanı ötekileştirerek 
kazanacaklarını zannediyorlar. Ama 
biz biliyoruz ki bu ülkede Cumhuriyete, 
demokrasiye inanan milyonlarca in-
san var" diye konuştu. 
"İktidar Kendi Bekasının Peşinde"

EMEP Genel Başkan Yardımcısı 
Şükran Doğan ise TMMOB'ye yönelik 

baskıların arttığı bir dönem gerçekleş-
tirilen kongrenin başarılı geçmesini 
dileyerek, konuşmasını OHAL uygula-
maları ve KHK'lara değinerek sürdür-
dü. "İktidar kendi bekasını ülkenin be-
kası gibi gösterme konusunda oldukça 
marifetli. Biz biliyoruz ki onun bekası 
ile bizim bekamız, Türkiye halklarının 
çıkarları uyuşmuyor" diyen Doğan, 
sıranın meslek gruplarının elinden 
haklarını alam noktasına kadar gel-
diğini ifade etti. Emperyalistlerin 
enerji kaynaklarını denetim altına 
alama girişimlerinin savaş ve çatış-
malara yol açtığını kaydeden Doğan, 
Ortadoğu'da devam eden çatışma 
sürecine Türkiye'nin de sürüklenmek 
istendiğini ifade etti. Basın ve ifa-
de özgürlüğüne vurgu yapan Doğan, 
TMMOB ve Odalara destek mesajları 
verdi.

EMO 46. Olağan Genel Kurulu'nun 
ilk gününde, Hasan Balıkçı Onur Ödülü 
töreni gerçekleştirildi. Ödülü, Samsun 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ndeki 
görevlerinden OHAL KHK'siyle uzak-
laştırılan Doç. Dr. Melda Yaman 
ve Doç. Dr. Özgür Öztürk aldı. 
Ödül töreni Hasan Balıkçı Onur 
Ödülü'nün ilk sahibi olan Prof. Dr. 
Onur Hamzaoğlu'na özgürlük vur-
gusuyla yapılırken, Genel Kurul 
delegeleri de alkışlarıyla destek 
verdi. 

Doç. Dr. Melda Yaman ödül 
töreninde yaptığı konuşmasın-
da Hasan Balıkçı anısına verilen 

ödülü almaktan onur duyduğunu ifa-
de ederek, "Barış imzacısı olduğumuz 
için ihraç edildik. Kamu hizmetinden 
men edildik, ama bizim gibi yüzlerce 
arkadaşımız var. Emekli olmaya, istifa 

etmeye mecbur bırakılan arkadaşımız 
var. Bizim gibi bir dolu öğretmen, dok-
tor arkadaş bu süreçten zarar gördü. 
Bu ödülü, bütün arkadaşlarımız için, 
bütün muhalifler, bütün dostlarımız 

adına alıyoruz" diye konuştu.
Doç. Dr. Özgür Öztürk ise Prof. 

Dr. Onur Hamzaoğlu'na özgürlük 
çağrısını yinelerken, "Çok değerli bir 
aydın, çok değerli bir akademisyen. 
Muhalif kimliğinden dolayı cezalan-
dırılmak isteniyor. Onur Hamzaoğlu 
bizim onurumuzdur. Bir an önce öz-
gürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. Bu 
talebi bir kez de buradan yinelemek 
istedim" dedi.

Bilimsel Özerklik Mücadelesine Ödül
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Açılış ve Hasan Balıkçı Onur Ödülü 
törenlerinin ardında ilk gün sunulan 
45. Dönem çalışma raporları üzerine 
görüşmeler ağırlıklı olarak ikinci gün 
gerçekleştirildi. Çalışma Raporu'nun 
üzerine yürütülen görüşmelerin ta-
mamlanmasının ardından 45. Dönem 
Yönetim Kurulu akladı. İkinci gün saat 
23:00'a kadar çalışmalarını sürdüren 
Genel Kurul'da gelecek dönem çalış-
malarına yön verecek önergeler görü-
şülerek karara bağlandı.  

Önergeler doğrultusunda Genel 
Kurul'da A tipi muayene kuruluş ve 
personel belgelendirme kuruluşunun 
iptal edilmesine ilişkin karar alın-
dı. EMO`nun idari ve mali işleyişine 
ilişkin kararların da alındığı Genel 
Kurul`da iktisadi işletmenin faaliyet-
lerine ilişkin çalışma yapılması yönün-
deki önerge de kabul gördü.

Olağanüstü Ana Yönetmelik ve 
Yönetmelik Kurultayı, Mali Çalıştay, 
Mesleki Denetim Çalıştayı, SMM 
Çalıştayı, Eğitim Çalıştayı, Örgütlenme 

Çalıştayı, EMO Genç Kurultayı, ulusal 
düzeyde bir Bakım Kongresi düzen-
lenmesi önergeleri kabul görür-
ken; Eskişehir'de Uygulamalı Eğitim 
Merkezi kurması konusunda da 
yeni Yönetim Kurulu yetkilendirildi. 
Bilimsel ve akademik bir Transkript 
İnceleme Komisyonu kurulması ko-
nusunda da yönetime yetki verilir-
ken, transkript incelemesinden vaz-
geçilmesine yönelik önerge Eğitim 
Çalıştayı kapsamında ele alınacak 
şekilde kabul gördü.

Yapı denetimine yönelik mes-
leki denetim konusunda önergenin 
TMMOB Genel Kurulu'na taşınma-
sı, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun 
EMO`nun ilgili alanlarına giren dü-
zenlemeleri ve müdahaleleri için 
merkezi düzeyde çalışma yapılması da 
kararlaştırıldı. Yangın Yönetmeliği ile 
Yapı Elektronik Sistem ve Tesisatlarına 
ilişkin mevzuata yönelik çalışmalar 
yapılması konusunda Oda Yönetim 
Kurulu'na görev verildi.

Nükleer Karşıtı Platform`un aktif 
hale getirilmesine yönelik EMO`nun 
çalışmalar yapması ile Sinop`ta 22 
Nisan`da Çernobil Felaketi'nin yıldö-
nümü nedeniyle düzenlenecek mitin-
ge de katılım kararı alındı.

Kabul edilen önergeler kapsamın-
da işsiz mühendislere 1 yıl MİSEM 
kapsamındaki eğitim ve belgelerin 
ücretsiz ya da yüzde 50 indirimli ve-
rilmesi ile KHK ile ihraç edilen oda 
üyelerinden SMM belge çıkarma ve 
MİSEM eğitim ücretlerinin alınmama-
sı ve Oda bünyesinde dayanışma fonu 
oluşturulması konusunu değerlen-
dirmek üzere Oda Yönetim Kurulu'na 
görev verildi. İkinci gün çalışmala-
rı kapsamında Bütçe Uygulamaları 
Komisyon Raporu okunarak kabul 
edilirken, Genel Kurul gündemi kap-
samında oluşturulan diğer komis-
yonların raporlarının Oda Yönetim 
Kurulu'na görev olarak iletilmesi be-
nimsendi. 

Genel Kurul Çalışmaları

EMO 46. Olağan Genel Kurulu'nun 
son gününde yapılan seçimlerle 
EMO Yönetim Kurulu, Onur Kurulu 
ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek 
üyeleri ile EMO`yu TMMOB Genel 
Kurulu'nda temsil edecek asıl ve ye-
dek delegeler ile TMMOB Yönetim 
Kurulu, TMMOB Yüksek Onur Kurulu 
ile TMMOB Denetleme Kurulu adayla-
rı seçildi. Seçimlerde Mavi-Demokrat 
Mühendisler ile Beyaz-Demokratik 
Birlik listeleri yarışırken, bağımsız 
olarak başvuran 8 aday da yalnızca 
Yönetim Kurulu üyeliği için seçimle-
re katıldı. Seçimlerde 1033 delege oy 
kullanırken; 14 oy geçersiz, 1019 oy 
geçerli sayıldı.

Oda Kurulları Görev Paylaşımı Yaptı
Seçilen Yönetim Kurulu, 7 Nisan 

2018 tarihinde gerçekleştirilen devir 
teslim törenin ardından ilk toplantı-
sını yaparak görev dağılımını gerçek-
leştirdi. 

Genel Kurul'da Denetleme 
Kurulu'na Gıyasi Güngör, Mustafa 

Akçakaya, Mehmet Veysi Çevrim, 
Serdar Çiftcan, Barış Çoruh, Naci 
Basmacı ve Ahmet Turan Aydemir se-
çilirken, İsa Güngör, İhsan Yurt, Bahri 
Kavilcioğlu, Murat Çelik ve Ercan 
Dursun'un seçildiği Onur Kurulu'na 
seçildi.

Başkan       Gazi İpek,
Başkan Yardımcısı    Mehmet Turgut
Yazman      İbrahim Saral
Sayman      Şakir Aydoğan 
Üye      Kübülay Özbek
Üye      Evindar Aydın 
Üye      Cansel Aslan 

Yedek Üye Erol Celepsoy
Yedek Üye Saadet Nuruilah Güleç
Yedek Üye Fatih Kaymakçıoğlu
Yedek Üye Mehmet Orak
Yedek Üye Mehmet Karabacak
Yedek Üye Ömürhan Avni Soysal
Yedek Üye Neval Şimşek

EMO 46. Dönem Yönetim Kurulu


