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Elektrik Mühendisleri
OdasıGaziantep Şubesi
ycinetim kurulu tarafından
Elektrik Mühendisleri odası
46,GenelKurulu 30-31
Mart tarihlerinde seçimlerin
ise 1 Nisan 2018 tarihlerinde
Ankara'da düzenlendiği ve
EMO Gaziantep Şubemiz
12.Dönem \tinetim Kurulu
ve Delegeleri ile birlikte
Genel Kurul ve seçimlere
katıhm sağlandığı söylendi,
Yapılan açıklamada; "Şube
\tjnetim Kurulu Başkanımız
İslim Arıkan mesleğimiz
ve meslektaş|arımızın so-
runları, Şubemiz çalışma-
ları, pğelerive 46, Dönem
Genel Kurulda görüşülecek

Şubemiz önergeler hak-
knda bilgilendlrme yaparak
dikkat çeken bir konuşma
gerçekleştirdi. Odamız 46.
GenelKurulunda Elekt-
rik Mühendisleriodası
Gaziantep Şubemiz üzerine
düşen sorumluluk bilinci ile
Odamızü Mesleğimizin ve
meslektaşlarımızın sorun-
larının çözümü için, meslek
alanımızla ilgili Kurumlarla
işbirliği içerisinde çalışan
bir anlayışa kavuşturmak
ve Şube çalışmalarımızın
GenelMerkez nezdinde
de yapılmasını sağlamak
için EMO Tıabzon Şube
işbirliğinde ortak liste çıka-
nnk EMO GenelMerkez
\tinetim Kuruluna aday o|-

muştur. Listede Gaziantep

Şubemizden; İslim Arıkan,
Bülent Daşoluk, Memik De-
mir, KahnmanmaraşTem-
silciliğimizden; Bünyamin
Sağlam, Trabzon Şubeden;
Adem Yardım, Yusuf Tando-

ğan ve Hüseyin Aktürk yer
aldı. Adaylarımız, Gaziantep
ve Trabzon delegelerinin
tamamının oyunu almış,
ancak yeterli olmamıştır. Bu
girişimin, ilerdeki seçim-
lerde gelişerek, sonuca
ulaşacağını Ümit ediyoruz."
ifadeleriyer aldı. l
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Açık|ama şu şekilde son-
landırıldı; "'l Nisan 2018 ta-
rihinde yapılan seçimler ile
tamamlanan 46. EMO Ge-
nel Kurulunda Elektrik Mü-
hendisleri Odası Gaziantep

Şubemiz;Mevcut yöne-
timlerin faaliyetlerini takip
eden, irdeleyen, özellikle ve
öncelikle mesleki konularda
güncel meselelere çözüm
üreten bir Şube anlayışı-
mız olduğunu göstererek,
önümüzdekidönem|erde
de Odamızı gerçek kimliği
olması gerektiği şekilde,
Mesleğimiz ve meslek-
taşlarımızın sorunIarının

çözümü için çalışan, etkin
Mühendislik anlayışıyla Oda

çhşmalarını mesleğimizle
ilgili tüm paydaşlarla birlikte
sürdüren bir yapıya kavuş-
turaıak dinamik bir yönetim
anlayışı ile çalışmalarını
sürdüreceği mesajını ver-
miştir." BÜLTEN
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EMO adaylığını açıkladı
Elektrik Mühendisleri 0dası Gaziantep Şubesi, EMO

Trabzon Şube işbirliğinde ortak liste çıkararak 
q6, 0ö-

nem EM6 Genel Merkez Yönetim Kuruluna aday oldu,
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