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Sevgili meslektaşlarım, yeni bir dönemin başlan-
gıcında hepinizi EMO Ankara Şubesi 24. Dönem 
Yönetim Kurulu adına dostluk ve dayanışma ile 

selamlarım. 

20-21 Ocak 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen EMO 
Ankara Şubesi 24. Olağan Genel Kurulu ile yeni 
döneme başladık. Genel Kurulumuzun ardından 
gerçekleştirilen seçimlerde Şubemizde 2 yıl boyunca 
görev alacak olan Şube organlarımızı belirledik. Bu 
süreçte emek veren herkese, Odamız emekçilerine, 
üyelerimize te-
şekkürü bir borç 
biliriz.

Yönetim Kurulu-
muz seçimlerin 
ardından görev 
dağılımını yaptı 
ve ara vermeden 
çalışmalarına 
başladı. Öncelikle 
2018-2020 yılları 
arasında yapmayı 
hedefl ediğimiz 
çalışmaları ve bu 
çalışmaların gerçekleştirilme biçimine dair yakla-
şımları içeren çalışma programımıza Danışma Kuru-
lumuzun da önerileri ve tavsiyeleri ile son biçimini 
verdik. Çalışma programımızı web sayfamızdan tüm 
üyelerimizin erişimine açtık.

2004 yılından bu yana devam ettiğimiz Mühendislik 
Geliştirme Eğitimleri (MÜGE) başlıklarını güncel tek-
nolojileri kapsayacak ve genç üyelerimizin katılımını 
arttıracak bir biçimde geliştirerek sürdürüyoruz. Bu 
dönem yapılması kararını aldığımız ve hemen uygu-
lamaya geçtiğimiz üzere MÜGE dışındaki etkinliklere 
de ağırlık vereceğiz. Bunların ilkini Şubat ayı içerisin-
de “Derin Öğrenme” eğitimiyle başlattık. Yine aynı 

ay içerisinde “Asansör Yönetmelik ve Standartları” 
eğitimini gerçekleştirdik. Nisan ayı içerisinde ise Bil-
gisayar Mühendisleri Odası ile birlikte internet haf-
tası etkinlikleri kapsamında “Blokchain Teknolojisi” 
eğitimini gerçekleştirdik.

Yine bu dönemin bir yeniliği olarak her ayın son 
Perşembe’si düzenlenecek olan Lokal Söyleşileri ile 
Odamızın sosyalleşme mekanı olan lokalin daha et-
kin kullanımını hedefl emekteyiz. Bu kapsamda Şubat 
ayı içerisinde Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Erkan Afacan’ın 
“Kriptografi ye 
Giriş-Şifreleme Te-
orisi” söyleşisi ve 
aynı adlı kitabının 
imza gününü ger-
çekleştirdik. Mart 
ayındaki ikinci söy-
leşide üyemiz Ersin 
Soyberk’in “Boğaz 
Atlama Projesi” 
sunumuna ev sa-
hipliği yaptık. Nisan 
ayındaki üçüncü 
söyleşimizde “Işı-

ğımızın Emekçileri” belgeselinin yönetmenini konuk 
edeceğiz.

EMO’da Genel Kurullar

Çift yıllar Odalarımız ve onlara bağlı Şubeler için se-
çim yıllarıdır. Bu yıl da EMO’nun tüm Şubeleri Genel 
Kurullarını büyük bir olgunlukla ve AKP’nin Meslek 
Odalarını hedef aldığı bir dönemde üyelerinin Oda-
larına daha güçlü sahip çıkarak tamamladığı bir dö-
nem oldu. Geçmiş yıllara göre seçimlere katılan üye 
sayılarında dikkate değer artışların olması bu tespiti 
doğrulamaktadır. 

Ortak Kederde... 
Ortak Sevinçte...
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dahilinde davranmaya zorlamak en önemli görevleri-
mizden birisi olacaktır.

2 Nisan 2018’de Mersin Akkuyu’da temeli atılan nük-
leer santral “yerli ve milli enerji üretimi” manipülas-
yonu ile sevimlileştirilmeye çalışılıyor. Üstelik bu ko-
nuda hazırlanan kamu spotunda 2015 yılında kimya 
dalında Nobel ödülü kazanan Prof.Dr. Aziz Sancar’ın 
oynaması bizi çok büyük bir hayal kırıklığına sürük-
ledi. Bilimin aydınlatıcı yoluna inanan, çalışmalarını 
akıl süzgecinden geçirdikten sonra insanın, doğanın 
ve tüm canlıların hizmetine sunması gereken bilim 
insanı sorumluluğunun bile deforme edilmesi bizleri 
derinden yaralamaktadır. Yaklaşık 20 milyar dolara 
mal olacak ve %51’i Rusya’ya ait bir santralin “yerli ve 
milli” olduğunu düşünecek kadar akıl tutulması içe-
risinde olunmasını anlamakta güçlük çekiyoruz. En 
temel insan hakkı olan enerjinin ticarileştirilmesini 
tartışmak yerine ortalama 
elektrik satış fi yatının 3 katı-
na, 12.35 cent/kWh bedelle 
15 yıllık alım garanti anlaş-
ması ile ülkemizin yeni borç 
yükünün altına sokulması-
na, çocuklarımıza güzel ve 
yaşanabilir bir dünya yerine 
borçlu bir gelecek bırakmayı 
vicdanlarımız kaldırmıyor. 
Karacaoğlan’ın türküler yak-
tığı Toros dağlarının nükleer 
çöplük haline getirilmesine karşı sesimizi daha güçlü 
çıkarmaktan geri adım atmayacağız!

Yeni Dönem...

Yeni dönemin ilk bülteninde yine dolu dolu bir içe-
rikle karşınızdayız. Gerek bu yayının hazırlanmasına 
katkı veren, gerekse de Şube çalışmalarına omuz 
veren tüm dostlarımıza EMO örgütlülüğünün gücüne 
güç kattıkları için şükran borçlu olduğumuzu ifade 
etmeliyim. Söylenen her sözün, yapılan her işin tari-
he not düşme sorumluluğu barındırdığına inanan bi-
risi olarak bu katkıların meslek, meslektaş ve ülkemiz 
adına oldukça kıymetli olduğunu gözardı edemeyiz.

Yeni dönemde, ortak kederde ve sevinçte buluştuğu-
muz tüm üyelerimizin bu çalışmalara omuz vermesi 
için tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Daha 
güzel, yaşanılası bir dünya özlemiyle tüm üyelerimize 
saygılarımı sunarım.

30-31 Mart’ta gerçekleştirilen EMO 46. Olağan Genel 
Kurulu ve 1 Nisan 2018’deki seçimler ile EMO’daki 
seçim süreçlerini tamamlandık. Odamız organlarına 
seçilen tüm üyelerimizi tebrik eder dönem içerisinde 
meslek, meslektaş ve ülkemiz yararına yapacakları 
çalışmalar için başarılar dileriz. Son 2 yıldır akreditas-
yon ve Odamızın ticarileştirilmesi bağlamında talep 
edilen Olağanüstü Genel Kurul tartışmalarının artık 
sonuçlandığı, A Tipi Muayene Kuruluşu ve Personel 
Belgelendirme Kuruluşlarının Genel Kurul kararıyla 
tasfi ye edilmesi sonrasında artık asli işlevimize, Mes-
lek Odası olmanın sorumluluklarına yeniden dön-
menin zamanıdır. Bu tartışmalarla yorulan Odamızı 
yeniden inşa etmenin, meslek ve mücadele örgütü 
olmanın gereğini yapmanın zamanıdır. Kaybettiği-
miz zamanı daha fazla demokratikleşerek, kollektif 
iş yapma kültürünü yeniden tesis ederek güçlü bir 
EMO’yu etkin kılmanın zamanıdır!

“Karanlık Zamanların Şarkıları...”

2009 yılında kaybettiğimiz sevgili Güney Gönenç 
hocamız bu tanımı 1940-1950’lerde üniversitelerde 
yaşanan karanlığa işaret etmek için kullanmıştı. Fa-
kat bundan 60-70 yıl önce kullanılan bu tanım ma-
alesef hala güncelliğini koruyor. Cumhuriyetin tüm 
kazanımlarının ve demokratik kurumlarının tasfi ye 
edildiği, laiklik yerine tek bir mezhebin egemen oldu-
ğu yaşam biçiminin dayatıldığı, sosyal devlet ilkesinin 
seçimlerde oy devşirmek amacıyla manipüle edildiği, 
hukukun ayaklar altına alındığı, “adalet”in artık sa-
dece sözlüklerde yer aldığı, üniversitelerdeki bilim-
sel, özgür düşünceyi savunan hocalarımızın ihraç 
edilmesi ile ihbarcıların ellerini kollarını sallayarak 
cinayet işleyebildiği, iş bulamadığı için yurttaşların 
kendilerini yaktığı, “tosuncuk”ların postmodern zü-
bükler olarak arz-ı endam ettiği, kentlerimizin, doğa-
nın ve tarımsal alanların tahrip edildiği bu dönemde 
yaşamak, nefes alabilmek günden güne zorlaşıyor. 
Böylesine zor ve zorlu bir dönemde çocuklarımıza 
yaşanabilir bir dünya bırakma mücadelesi oldukça 
kıymetlidir. 

Mesleğimiz açısından da yasaların ve yönetmeliklerin 
dikkate alınmadığı, bilimin ve tekniğin hakim kılınma-
dığı, liyakatin değil yandaşlık ilişkileri ve hukukunun 
geçer akçe sayıldığı bir dönemden geçmekteyiz. 
Kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğinde açıkça ifade 
edilmesine rağmen çoğu işletmede işletme sorum-
luluğunun dikkate alınmaması insanların can ve mal 
güvenliğini hiçe saymaktadır. Bu konuda dönem 
içerisinde elektrik dağıtım şirketleriyle kamusal çıkarı 
öncüllemeyi, ilgili kurum ve kuruluşları yasal çerçeve 

Böylesine zor ve 
zorlu bir dönemde 
çocuklarımıza 
yaşanabilir bir 
dünya bırakma 
mücadelesi 
oldukça 
kıymetlidir. 


