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Anadolu Otel Esenboğa Termal’de 
açık havada düzenlenen EMO 47. 
Olağan Genel Kurulu, 22 Ağustos 
2020 günü çalışmalarına Divan 
Başkanlığı’nın oluşturulmasıyla başla-
dı. Divan Başkanlığına Erhan Karaçay 
seçilirken, Tarık Tarhan ve Emin 
Yıldırım başkan yardımcıları; Asuman 
Gülay Yıldırım, Mesut Durmaz, Reha 
Şen ve Ali Can Dumanlı katip üyeler 
oldular. İlk olarak Genel Kurul günde-
mi oylanarak, kabul edildi. Saygı du-
ruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından Anıtkabir Çelenk Heyeti be-
lirlendi.

EMO 46. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Gazi İpek, açılış konuşmasına, 
siyasi ve ekonomik krizin, Koronavirüs 
salgınının da etkisiyle katlandığına 
işaret ederek başladı. Koronavirüse 
karşı açıklanan tedbirlerde halkın ve 
toplumun değil, sermaye çevrelerinin 
gözetildiğini anlatan İpek, faturaların 
ötelenmesi de dahil olmak üzere EMO 
ve meslek odalarının talep ve uyarıla-
rının siyasi iktidar tarafından dikkate 
alınmadığına vurgu yaptı.  Buna karşın 
EÜAŞ’ın dağıtım şirketlerine teknik ve 

teknik olmayan kayıp enerji satışları 
ile görevli tedarik şirketlerine yapılan 
satış tarifesinde 2020’nin başından 
bu yana yüzde 62 indirim yapıldığı-
nı ancak bu indirimin de tüketicilere 
yansıtılmadığını belirten İpek, kamu 
eliyle elektrik şirketlerinin sübvanse 
edildiğini, elektriği daha ucuza alan 
şirketler karlarını artırırken, milyarlar-
ca dolara ulaşan borçlarını da kamu-
nun üstlendiğini söyledi.

Hükümetim salgına karşı önlem-
ler yerine olağan dönemlerde yapa-
madığı işlere yoğunlaştığını ifade 
eden İpek, TMMOB Yasası’nın değiş-
tirilmek istendiğini, Kanal İstanbul 
proje ihalesinin yapıldığını, SİT 
alanları ve tarımsal alanları kulla-
nıma açan yönetmelik çıkarıldığını 
anımsattı. Türkiye’de 16 Nisan 2017 
Referandumu ve 24 Haziran 2018 
seçimleri ile Parlamenter sistemin or-
tadan kaldırıldığına işaret eden İpek, 
şunları söyledi:

“Bu süreç ülkemizi çıkmaz sokağa 
getirmiştir. Sorunlar çözülmemiş, daha 
da ağırlaşmıştır. Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi iflas etmiştir. 

Türkiye’nin tekrar parlamenter sisteme 
geçmesi için çalışılmalıdır. Toplumda 
büyük bir ayrışma yaşanmaktadır. 
Uluslararası alanda da özellikle Libya 
ile ilgili yaşanan süreç, ülkemizi ba-
tağa sürüklemektedir. Burada bir kez 
daha altını çiziyoruz; insanlığın ge-
leceği için barış mücadelesi büyük 
önem taşımaktadır. Atatürk’ün ‘Yurtta 
Sulh, Cihanda Sulh’ ilkesi ışığında, tüm 
dünyada barışın, kardeşliğin, demokra-
sinin yerleşmesi için çaba harcanmalı; 
dünyamızın ve ülkemizin kaynakları 
silahlara, füzelere, bombalara değil, 
insanlığın yararına kullanılmalıdır.”

Yerel seçimler, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı seçimlerinin tek-
rar edilmesi ve kayyum atamalarına 
değinen İpek, “Kayyum atamaları, bu 
ülkede artık her şeyin ayaklar altına 
alındığını göstermiştir. Seçim sonuçla-
rına karşı yürütülen gerilim ve kışkırt-
ma politikalarının ülkemizi getirdiği 
nokta ortadadır. İktidar gücüyle halkın 
iradesinin gasp edilmesine izin veril-
memelidir” dedi.

EMO’nun üyelerine yönelik yap-
tırdığı ankette işsizlik oranının yüzde 
31.2 olarak belirlendiğini, bu oranın 
TÜİK verilerinin 3 katına ulaştığını 
kaydeden İpek, “Ekonomide yapısal 
reformlar acil olarak yürürlüğe konul-
malı, borç batağını kurutacak, gelir da-
ğılımındaki adaletsizliği son erdirecek, 
refah ve kalkınma getirecek yeni bir 
Demokratikleşme Programı uygulan-
malıdır” diye konuştu. 
“Özelleştirme Vurguna Dönüştü”

Özelleştirme politikalarını eleşti-
ren Gazi İpek, enerji sektörünün bu-

EMO 47. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) EMO 47. Olağan Genel Kurulu 22-23 Ağustos 2020 tarihlerinde Ankara’da düzenlen-
di. Koronavirüs önlemleri altında, açık havada gerçekleştirilen Genel Kurul’da 46. Dönem çalışmaları değerlendirilerek, 
önümüzdeki iki yıllık dönemde gerçekleştirilecek çalışmalar planlanarak, önümüzdeki dönemde görev alacak Oda ku-
rulları belirlendi. 
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gün büyük bir batağın içinde olduğu-
nu, satın alma garantileri ve YEKDEM 
fiyatlarıyla oynanarak yandaş serma-
yeye destek sağlandığını kaydetti. 
“Özelleştirmenin enerji sektöründe 
vurguna dönüştüğünü” anlatan İpek, 
enerjinin bir kamu hizmeti olduğu 
unutulmadan, yeniden kamusallaş-
maya dönülmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin nükleer santrallara 
ihtiyacı olmadığının altını çizen İpek, 
“Enerji alanındaki planlamalarda ‘eko-
lojik denge, çevre ve insan’ unsurları 
temel alınarak, öncelikle kayıp-kaçak-
lar tasfiye edilmeli, enerji verimliliği 
ve tasarrufu desteklenmeli ve yüzde 
100 Yenilenebilir Enerjiye Geçiş için 
Master Planı yapılmalıdır” dedi.

Gazi İpek, Türk Telekom’un özel-
leştirilmesinin ardından, 10 yılda 5.7 
milyar dolara yakın kar payı alan an-
cak özelleştirme bedeli için kullandı-
ğı krediyi ödemeyen Oger grubunun 
büyük bir batak yarattığını, sonuçta 
Türk Telekom’un yüzde 55 hissesinin 
3 banka tarafından kurulan ortak şir-
kete devredildiğini anımsattı. İpek, 
“Özelleştirme tarihi, uluslararası ser-
mayenin soygunu ve ülkeyi teslim al-
masıdır” diye konuştu.
Meslek Alanlarının Düzenlenmesi

EMO’nun 2020 Temmuz sonu itiba-

rıyla 67 bini aşkın üyesinin bulundu-
ğunu, 14 şube ve 113 temsilcilikle hiz-
met vermeye devam ettiğini aktaran 
İpek, şu görüşleri dile getirdi:

“Kamu hizmetlerinin verilmesinde 
bir taraf kamu kurumları ise, diğer ta-
raf odalarımızdır ve bu ikisi arasında 
mutlaka uyum ve koordinasyon sağ-
lanması gerekmektedir. Oysa uyum 
sağlamak bir yana karar vericiler 
tarafından meslek odaları her aşa-
mada dışlanmaya çalışılmaktadır. Bir 
meslek kuruluşu olarak asli görevimiz 
Anayasa’nın 135. maddesinden aldı-
ğımız yetkiyle, meslek alanımızı dü-
zenlemek ve denetlemektir. Öncelikle 
alanımızdaki mühendislerin mesleki 
çıkarlarını öne çıkaran faaliyetler yü-
rütmektir. Bu alanı çözemezsek üyele-
rimizle ilişkilerimizin zayıflayacağı bir 
gerçek. Mezun olan meslektaşlarımı-
zın yüzde 25’i üye olmaktadır. Meslek 
alanının yeniden düzenlenmesi ve 
denetlenmesi konusunda eylem planı 
gerekiyor.”

Konuşmasında Rekabet Kurulu ta-
rafından EMO’ya verilen para cezasına 
da değinen İpek, konuşmasını şöyle 
tamamladı:

“Siyasi iktidar EMO’yu teslim ala-
cağını zannetmesin. Bu ülke böyle 
karanlık bir dönemin iktidarıyla uzun 

süre gidemez. Kendi ayakları üzerin-
de duracak, daha sağduyulu, siyasal 
oluşumlar sağlanacaktır. Ülkemiz ve 
odalarımız mücadele devam edecektir. 
EMO, 66 yıldır ülkemiz, mesleğimiz ve 
meslektaşlarımız yararına sürdürdüğü 
onurlu çizgisinden ödün vermemiştir, 
bundan sonra da vermeyecektir. Özgür, 
laik, demokratik çağdaş ve bağımsız 
bir ülke özlemiyle Genel Kurulumuza 
başarılar diliyor, hepinizi saygı ve sev-
giyle selamlıyorum.” 

Pandemi nedeniyle konuk çağ-
rılmayan Genel Kurul’da, EMO 46. 
Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Gazi 
İpek’in açılış konuşmasının ardından 
gündem doğrultusunda, Hasan Balıkçı 
Onur Ödülü töreni gerçekleştirildi. 
Kaçak elektrik kullanımına karşı ver-
diği mücadelede hain bir saldırı so-
nucunda yaşamını yitiren EMO Üyesi 
Hasan Balıkçı anısına verilen ödül, ga-
zeteci-yazar Çiğdem Toker’e sunuldu. 

Ardından EMO 46. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Evindar 
Aydın tarafından EMO 46. Dönem 
Çalışma Raporu okundu.  EMO 46. 
Dönem Saymanı Mehmet Turgut, Mali 
Rapor’u, EMO 46. Dönem Onur Kurulu 
Başkanı İsa Güngör Onur Kurulu 
Çalışma Raporu’nu ve EMO 46. Dönem 
Denetleme Kurulu Başkanı Gıyasi 

EMO İzmir Şubesi delegeleri de 47. Olağan Genel Kurul ve seçimlerine katılım sağladılar.
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Güngör de Denetleme Kurulu Çalışma 
Raporu’nu aktardı.

Delegelerin raporlar üzerine dile 
getirdikleri görüş ve eleştirilere EMO 
46. Dönem Yönetim Kurulu üyeleri 
İbrahim Saral, Ömürhan Avni Soysal, 
Erol Celepsoy, EMO 46. Dönem Başkan 
Yardımcısı Evindar Aydın ve EMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek 
yanıt verdi. EMO 46. Dönem Yönetim 
Kurulu’nun aklanması ve 47. Dönem 
Taslak Bütçesi’nin kabul edilmesinin 
ardından ilk gün çalışmaları sona erdi.
Oda Kurulları Belirlendi 

Genel Kurul’un ikinci günü 23 
Ağustos 2020 tarihinde yapılan se-
çimlerle EMO Yönetim Kurulu, Onur 
Kurulu ve Denetleme Kurulu asıl ve 
yedek üyeleri ile EMO’yu TMMOB 

Genel Kurulu’nda temsil edecek asıl ve 
yedek delegeler ile TMMOB Yönetim 
Kurulu, TMMOB Yüksek Onur Kurulu 
ile TMMOB Denetleme Kurulu adayla-
rı seçildi. Mavi Liste ile Beyaz Liste’nin 

yarıştığı seçimlerde, 1 kişi de Onur 
Kurulu Üyeliği ve TMMOB Delegeliği 
için bağımsız aday oldu. Seçimlerde 
713 delege oy kullanırken; 12 oy ge-
çersiz, 701 oy geçerli sayıldı. 

EMO’da 47. Çalışma Dönemi…
YENİ ÇALIŞMA DÖNEMİ ORTAK MÜCADELE 
VURGUSUYLA BAŞLADI

Elektrik Mühendisleri Odası’nın 
(EMO) 47. Olağan Genel Kurulu’nda 
seçilen 47. Dönem Yönetim, Onur 
ve Denetleme kurulları, 29 Ağustos 
2020 tarihinde düzenlenen törenle 
görevi devraldı. Devir teslim töre-
ninde salgın döneminde gerçekleş-
tirilen Genel Kurul’a katılım konu-
sunda delegelere teşekkür edilirken, 
önümüzdeki dönemde Oda birim-
lerinin ortak çalışmalar yürüterek, 
mesleki mücadeleyi büyüteceğine 
vurgu yapıldı. 

Tören öncesinde düzenlenen ilk 
toplantıda Yönetim Kurulu görev dağı-
lımını gerçekleştirdi. EMO 47. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Bülent 
Pala, Başkan Yardımcılığı’nı Şaban 
Filiz, Yazmanlığı’nı Ş. Can İncebıyık, 
Saymanlığı’nı Çiğdem Gündoğan 

Türker üstlenirken, Olgun Sakarya, 
Mehmet Özdağ ve Seyfettin Atar 
Yönetim Kurulu Üyesi oldular. Görev 
dağılımının tamamlanmasının ardın-
dan devir teslim töreni yapıldı. 

Törende konuşan EMO 46. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, 
Odanın kurumsal kimliğine vurgu 
yaparak, “Her gelen yönetim, geçmişi 
değerlendirerek daha iyisini yapacak-
tır. Hepimizin katkı koyacağına inanı-
yorum” diye konuştu. EMO 46. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Evindar Aydın ve Yönetim Kurulu üye-
leri Ömürhan Avni Soysal, İbrahim 
Saral ve Erol Celepsoy da çevrimiçi 
bağlantıyla toplantıya katılarak, gö-
rüşlerini ve başarı dileklerini ilettiler. 

EMO 47. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Bülent Pala, önerileri dikkate 
alarak ve kendileri de üzerine koyarak 

çalışacaklarını, önceki dönemlerin de-
neyimlerinden yararlanacaklarını be-
lirterek, “Zaman zaman eleştiriler de 
olacaktır. Eleştiriler de bize yol göste-
recektir, onları da değerlendirerek ça-
lışmalarımıza devam ederiz” diye ko-
nuştu. Koronavirüs salgın tehlikesine 
dikkat çeken Pala, “Bu dönemde Genel 
Kurul’a katılan ya da gönülleri bizimle 
olup pandemiden dolayı Genel Kurul’a 
katılamayan tüm delege arkadaşlara 
teşekkür ederim” dedi. EMO üyesi 
serbest müşavir mühendisler, ücretli 
çalışanlar, yapı denetim alanındaki 
üyelerimiz ve işsiz meslektaşlarımı-
zın yaşadıkları sorunlar konusunda 
çalışmalar yapacaklarını vurgulayan 
Pala, “Odamızın kurulları, birimleri ve 
üyeleriyle hep beraber çalışacağımız 
bir dönem olacak” dedi. Türkiye’nin 
ekonomik olarak kötü bir dönemden 
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geçtiğine, erken seçim ve TMMOB 
yasa değişikliğinin gündeme gelebi-
leceğine işaret eden Pala, “Bunların 
üstesinden gelmek için hep birlikte 
mücadele vereceğimizden şüphem 
yok. Odamızın demokratikleşme ve 
özgürlükler konusundaki işlevi arta-
rak devam edecektir. Bilimi ve tekniği 
emperyalizm ve sömürgenlerin değil, 
emekçi halkımızın hizmetine sunmak 
için çaba harcayacağız. Birlikte güzel 
günlere ulaşacağımızı ümit ediyorum” 
diye konuştu.

EMO 47. Olağan Genel Kurulu’nda 
seçilen Onur Kurulu ve Denetleme 
Kurulu da ilk toplantılarını aynı gün 
yaparak görev dağılımını belirlediler. 
EMO Onur Kurulu Başkanlığı’na İlhan 
Metin, Raportörlüğe Eylem Ölmezoğlu; 
EMO Denetleme Kurulu Başkanlığı’na 
Suat Yılmaz, Raportörlüğe Hüsamettin 
Pala seçildi. Daha sonra EMO 47. 
Dönem Yönetim Kurulu, Onur Kurulu 
ve Denetleme Kurulu ortak toplantı-
sına geçildi.
Bülent Pala - Yönetim Kurulu 
Başkanı: Fırat Üniversitesi Elektrik 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
olup, 1987-2006 yılları arasında Türk 
Telekom’da; 2006-2016 döneminde 
de Pamukkale Üniversitesi’nde araş-
tırmacı olarak çalıştı. Halen özel sek-
törde çalışmaya devam ediyor. EMO 
Denizli Şubesi’nde 2002 yılından bu 
yana Üye, Sayman, Denetçi, Yazman, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı 
ve Başkanlık görevlerini üstlendi.
Şaban Filiz - Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı : Ankara Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademisi Elektrik 
Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun olduktan sonra PTT Diyarbakır 
Bölge Başmüdürlüğü, DSİ 10. Bölge 
Müdürlüğü, TCDD, TEK ve Başkent 
Elektrik Dağıtım A.Ş’de çalıştı. 2003 
yılında emekliye ayrıldı. 10. Dönem 
EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanlığı, 33. Dönem EMO Onur 

Kurulu Üyeliği, 34. Dönem EMO 
Yönetim Kurulu Yazmanlığı ve 42. 
Dönem EMO Denetleme Kurulu 
Üyeliği yaptı.  
Ş. Can İncebıyık - Yönetim Kurulu 
Yazmanı 

Ş. Can İncebıyık, Anadolu 
Üniversitesi Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun ol-
duktan sonra 2016-2017 döneminde 
EMO Test Ölçüm Merkezi’nde görev 
aldı. 2018 yılından bu yana Serbest 
Müşavir Mühendis olarak mesleki 
faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca EMO 
Ankara Şubesi 25. Dönem komisyon-
larındaki görevine devam ediyor.
Çiğdem Gündoğan Türker - Yönetim 
Kurulu Saymanı : Kocaeli Üniversitesi 
Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra aynı üni-
versitede yüksek lisans ve dokto-
rasını tamamladı. 2016 yılından bu 
yana İstanbul Gedik Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Mekatronik 
Mühendisliği Bölümü’nde öğre-
tim üyesi olarak görev yapıyor. EMO 
Kocaeli Şubesi 3. Dönem’de Yönetim 
Kurulu Üyesi, 4. ve 9. dönemlerde 
Sayman, 10. Dönem’de Yazman olarak 
yer aldı.
Olgun Sakarya - Yönetim Kurulu 
Üyesi : Ankara Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademisi Elektrik 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
olduktan sonra TEDAŞ’ta çalıştı. 22. 
Dönem EMO İzmir Şubesi Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcılığı; 37 ve 38. 
Dönemler EMO Denetleme Kurulu ve 
Onur Kurulu Üyeliği ile 39 ve 40. dö-
nemler Onur Kurulu Başkanlığı görev-
lerini üstlendi. EMO Enerji Komisyonu 
ve Çalışma Grubu’nda yer aldı ayrıca 
EMO Enerji Birim Koordinatörlüğü 
yaptı.
Mehmet Özdağ - Yönetim Kurulu 
Üyesi: Uludağ Üniversitesi Elektronik 
Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun olmuş olup, Türk Telekom 
Samsun İl Müdürlüğü Bilişim Ağları 
Müdürlüğü’nde çalıştı. EMO Samsun 
Şubesi’nde çeşitli dönemlerde 
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yazmanlık 
görevlerinde bulundu, 4 dönem 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlen-
di. Ayrıca Oda komisyonlarında yer 
aldı. Halen Samsun Çevre Platformu 
Sözcülüğü görevini yürütüyor.
Seyfettin Atar - Yönetim Kurulu Üyesi: 
ODTÜ Gaziantep Mühendislik Fakültesi 
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun olduktan son-
ra, TRT Çukurova Müdürlüğü’nde 
çalıştı. Halen Mersin Büyükşehir 
Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür 
Yardımcısı olarak görev yapıyor. EMO 
Mersin Şubesi’nde 2002-2010 yılla-
rı arasında Üye, Sayman ve Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptık-
tan sonra 2010 yılından bu yana 
EMO Mersin Şube Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini sürdürüyor.
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Elektrik Mühendisleri Odası’nın 
(EMO) kaçak elektrik kullanımına kar-
şı verdiği mücadelede kiralık katiller 
tarafından 18 Ekim 2002 tarihinde 
katledilen Hasan Balıkçı’nın müca-
delesini yaşatmak için verdiği Onur 
Ödülü’nün 46. Dönem sahibi belli 
oldu. Kaçak elektrik kullanımına karşı 
verdiği mücadelede 41 yaşında hain 
bir saldırı ile aramızdan alınan EMO 
Üyesi Hasan Balıkçı’nın anısını yaşat-
mak adına; 2010 yılında kabul edilen 
yönerge doğrultusunda, EMO Onur 
Kurulu üyeleri, EMO Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Yazmanı’ndan oluşan 
Seçici Kurul’un aldığı kararla, 2 yıl-
da bir verilen Onur Ödülü’nün sahibi 
Çiğdem Toker oldu. 

EMO Yönergesi kapsamında, “mes-
leğe ve topluma karşı görevlerini 
yerine getirerek”, “sahip olduğu bilgi, 
birikim ve her türlü mesleki-toplum-
sal pratiği, kamu çıkarları lehine kul-
lanmayı etik ve ahlaki bir görev kabul 
ettiğini” gösteren mesleki üretimleri 
ve davranışlarıyla ödül almaya hak ka-
zanan Toker’e Onur Plaketi, 22 Ağustos 
2020 tarihinde EMO 47. Olağan Genel 
Kurulu açılışında verildi. 

Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun olan Toker, 
gazeteciliğe 1986 yılında Anka 
Ajansı’nda başladı. Günaydın, Ulus 
gazetelerinde, Nokta Dergisi’nde kül-
tür sanat, adliye muhabiri olarak ça-
lıştı ve TRT’de seslendirmeler yaptı. 
1988 yılında Anadolu Ajansı’nın açtığı 
sınavları kazanan Toker, yargı muha-
biri olarak çalıştı. 1990-1993 yılla-

rında haftalık Ekonomik Panorama 
Dergisi’nde, 1993-2008 yılları arı-
sında Hürriyet Gazetesi’nin Ankara 
Bürosu’nda ekonomi muhabiri olarak 
görev yaptı. Vergi, enerji, kamu iha-
leleri, özelleştirme, rekabet politi-
kalarını takip etti. TBMM’de bütçe, 
mali mevzuat ve 2001 kriz sürecinde 
çıkarılan kanunların Plan ve Bütçe 
Komisyonu’ndaki yasama süreçlerini 
kamuoyuna aktardı. Türkiye’nin taraf 
olduğu uluslararası toplantıları yurt 
dışında izledi. 

Meslek yaşamını sırasıyla 
Habertürk, Akşam ve Cumhuriyet 
gazetelerinde sürdüren Toker, 2018 
yılında bu yana Sözcü Gazetesi’nde 
köşe yazarlığı görevine devam edi-
yor. İktidar baskısı, sansür ve halkın 
haber alma hakkının engellendiği bir 
dönemde, eleştirel yazıları dolayısıyla 
hakkında çok sayıda dava açılan Toker, 
açılan milyonluk davalara rağmen, 
usulsüz ihale ve yöntemlerle, kamu 
kaynaklarının nasıl şirketlere akta-
rıldığını kamuoyuna duyurdu. Meslek 
etiğinden ödün vermeden, kamusal 
yarar doğrultusunda gazetecilik faali-

yetlerini sürdüren Toker, her tür bas-
kıya rağmen, mesleki özen ve cesa-
retiyle toplumsal mücadeleye destek 
olmaya devam ediyor. 

Toker’in; 2008 yılında yayınlanan 
“Adım da Benimle Beraber Büyüdü”, 
2018 yılında yayınlanan “Türkiye’de 
Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı - Şehir 
Hastaneleri” kitabına makale katkı-
sı, 2019 yılında yayınlanan “Kamu 
İhalelerinde Olağan İşler” başlıklı 
kitapları bulunmaktadır. Toker, Sedat 
Simavi Gazetecilik Ödülü de araların-
da olmak üzere bugüne kadar pek çok 
ödül almıştır.

Yolsuzluk, talana karşı kamunun 
yararı doğrultusunda dürüstlüğünden 
ödün vermeksizin mesleğini yapmaya 
çalışan Hasan Balıkçı’nın örnek ki-
şiliğini yeni nesillere aktarmayı gö-
rev olarak gören EMO, Hasan Balıkçı 
Onur Ödülü’nün ilki Prof. Dr. Onur 
Hamzaoğlu’na, ikincisi Gazeteci İsmail 
Saymaz’a, üçüncüsü Can Dündar ve 
Erdem Gül’e, dördüncüsünü ise Doç. Dr. 
Melda Yaman Öztürk ve Doç. Dr. Özgür 
Öztürk’e verilmişti.

Hasan Balıkçı Onur Ödülü’ne Çiğdem Toker Değer Görüldü

Kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadelede hain bir saldırı hayatını kaybeden Hasan Balıkçı’nın mücadelesini 
yaşatmak için Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından  verilen Onur Ödülü’ne; ülke ekonomisi, usulsüz ihaleler, 
kamu kaynakları ve çevrenin talanı, yolsuzluklar, temel hak ve özgürlüklerin ihlali konusunda yazdığı yazılar nedeniyle 
Gazeteci-Yazar Çiğdem Toker değer görüldü. 


