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SUNUŞ
Sevgili meslektaşlarım,

21 Ocak 2018’de başladığımız Şubemizin 24. Dönemini 15-16 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak 25. Olağan Genel 
Kurul ile tamamlayacağız. 15 Şubat 2020’de dönem içerisinde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları üyelerimizle değerlen-
dirip 25. Dönemin yol haritasını çıkaracağız. 16 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilecek seçimlerle beraber Şube-
mizin 25. Döneminde görev alacak kurullarımızı ve EMO 47. Olağan Genel Kurulu’na katılıp Şubemizi temsilen 
örgütümüzün merkezi politikalarına yön verecek delegelerimizi seçeceğiz. 

Geride bıraktığımız 2 yıl EMO Ankara Şubesi için yoğun gündemli bir çalışma dönemi oldu. MİSEM, MÜGE 
eğitimleri, Lokal Söyleşileri, film gösterimleri, fuar gezileri, konferanslar, çalıştaylar, paneller, teknik geziler, turnu-
valar, meslekte yıldönümü törenleri, kurum ziyaretleri, temsilcilik denetimleri, basın açıklamaları, bülten çalış-
ması ve bu çalışma raporunda detaylarını bulacağınız onlarca etkinliği bu 2 yılın programına sığdırmaya çalıştık. 
Dönem başında ilan ettiğimiz çalışma programımızda ifade ettiğimiz yaklaşım ve hedefler doğrultusunda gerçek-
leştirdiğimiz bu etkinliklerin meslek, meslektaş ve ülke yararına önemli birikimler yarattığını düşünüyoruz.

Geçtiğimiz dönem yapılan akreditasyon tartışmalarındaki en önemli gerekçelerden birisi bu çalışmaların Odanın 
içinde bulunduğu ekonomik krizini aşmaya yarayacağı tezi idi. Oysa akreditasyon ve belgelendirme tartışmaların-
da EMO Ankara Şubesi olarak Anayasa’nın 135. maddesi, 6235 sayılı TMMOB Yasası, TMMOB Ana Yönetmeliği, 
EMO Ana Yönetmeliği ve diğer tüm ilgili mevzuat gereğince EMO’nun mesleki denetim hakkı olduğunu, dolayı-
sıyla Odanın gelirlerinin hizmet üretimi ile değil, mesleki denetimle gerçekleşmesi gerektiğini savunageldik. Bu 
dönem içerisindeki mali yönetimi bu eksende tutmaya gayret ettik. Geldiğimiz noktada önceki yıllarda mesleki 
denetimin uygulanmasında yaratılan boşlukları hem teknik hem de idari yönden onardık. Bu sayede EMO’nun 
düzenleyici ve denetleyici konumunu pekiştirip Odamızın mali özerkliğini sağlamlaştırmış olduk. Önümüzdeki 
dönem görevi devralacak arkadaşlarımızın bu yaklaşımı sürdürüp daha da geliştireceğine inanıyoruz.

Dönemi tamamlarken mesleğimize, meslektaşlarımıza ve yaşadığımız ülkeye hizmet etmiş olmanın onurunu 
yaşıyoruz. Dönemimiz içerisinde önemli kayıplarımız oldu. Aralık 2018’de Odamız uzun yıllar hizmet veren Ertan 
Saygınar’ı yitirdik. Başkan Yardımcımız Tahsin Yılmaz hiç beklenmedik bir anda, 14 Ocak 2019 tarihinde geçirdiği 
kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 3 gün sonra ise Şubemizin geçtiğimiz 2 dönem Başkan Yardımcılığını yapan Şa-
kir Aydoğan’ı yitirdik. 27 Şubat 2019’da ise Şubemizin kurucu heyet çalışmalarında yer alan Vehbi Yılmaz hayatını 
kaybetti. Bu dört isim nezdinde dönem içerisinde kaybettiğimiz tüm arkadaşlarımızı saygıyla, minnetle anıyoruz...

Genel kurullarımızın, meslek alanlarımızın her geçen gün giderek büyüyen sorunlarına bilimin ve tekniğin 
ışığında, kamusal bir bakış ve sorumlulukla, emek ve emeğe bağlı değerlere sahip çıkan yeni kadroları keşfetmek, 
onların heyecanını yükseltmek için bir fırsat olarak değerlendirilmesi ümidiyle 24. Dönemde EMO’nun mücade-
lesine ortak olan tüm meslektaşlarımıza, dostlarımıza EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu olarak sevgilerimizi, 
saygılarımızı sunuyoruz.

Dostlukla ve dayanışmayla...
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