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Anadolu Otel Esenboğa Termal`de düzenlenen EMO 47. Olağan Genel Kurulu, 22
Ağustos 2020 günü çalışmalarına Divan Başkanlığı‘nın oluşturulmasıyla başladı. 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 gündemi oylanarak, kabul edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı‘nın
okunmasının ardından Anıtkabir Çelenk Heyeti belirlendi.
EMO 46. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, açılış konuşmasında, ülkemiz ve
Odamız açısından yoğun bir dönemi geride bırakıldığını, uzun süredir etkilerini derinden
yaşadığımız siyasi ve ekonomik krizin, Koronavirüs salgınının da etkisiyle daha da
katlanarak içinden çıkılmaz bir hale geldiğini kaydetti. 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 uyarılarının
siyasi iktidar tarafından dikkate alınmadığını kaydetti.
EMO`nun üyelerine yönelik yaptırdığı ankette işsizlik oranının yüzde 31.2 olarak
belirlendiğini, bu oranın TÜİK verilerinin 3 katına ulaştığını kaydeden İpek, "Ekonomide
yapısal reformlar acil olarak yürürlüğe konulmalı, borç batağını kurutacak, gelir dağılımındaki
adaletsizliği son erdirecek, refah ve kalkınma getirecek yeni bir Demokratikleşme Programı
uygulanmalıdır" diye konuştu.
Meslek Alanının Yeniden Düzenlenmesi
EMO`nun 2020 Temmuz sonu itibarıyla 67 bini aşkın üyesinin bulunduğunu, 14 şube ve
EMO`nun ikinci önemli görevinin ise yetki ve sorumlulukların yeniden düzenlenmesi
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ve buna bağlı olarak yeni bir örgütlenme modeli ve çalışma tarzının hayata geçirilmesi
olduğunu anlatan İpek, ciddi bir kurumsallaşmaya ihtiyaç duyulduğunu ayrıca uluslararası
alanda da ilişkiler kurulması gerektiğini vurguladı.
Rekabet Kurulu tarafından EMO`ya verilen para cezası ile ilgili süreci de anlatan Gazi İpek,
konuşmasını şöyle tamamladı: "Siyasi iktidar EMO`yu teslim alacağını zannetmesin. Bu
ülke böyle karanlık bir dönemin iktidarıyla uzun süre gidemez. Kendi ayakları üzerinde
duracak, daha sağduyulu, siyasal oluşumlar sağlanacaktır. Ülkemiz ve odalarımız
mücadeye 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 sevgiyle selamlıyorum."
Genel Kurul`un ikinci günü 23 Ağustos 2020 tarihinde 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 yedek delegeler ile TMMOB Yönetim Kurulu, TMMOB
Yüksek Onur Kurulu ile TMMOB Denetleme Kurulu adayları seçildi.
Seçimler sonucu EMO 47. Dönem Yönetim Kurulunu oluşturan isimler şöyle:
Bülent Pala, Şaban Filiz, Şükrü Can İncebıyık, Çiğdem Gündoğan Türker, Seyfettin Atar,
Olgun Sakarya, Mehmet Özdağ
EMO 47. Dönem Olağan Genel Kurulu'na Şubemiz Yönetim Kurulu Üyeleri Cemil Kocatepe,
Dağıstan Bekiroğlu, Asuman Gülay Yıldırım, Şukrü Akçadağ, Aykut Selvi, Hayrı Aydın,
Ekrem Gültekin, Ongun Gürsu ve Özgür Celbiş katıldı.
Genel kurulda Özgür Celbiş Şubeiz çalışmalarından örneklerle yeni dönemin programına
dair bilgilendirmelerde bulunurken Ongun Gürsu, odanın gençleşmesi ve "son söz
gençlerin" geleneği üzerine söz aldı.
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Kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadelede 41 yaşında hain bir saldırı ile aramızdan alınan EMO
Üyesi Hasan Balıkçı`nın anısını yaşatmak 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 yılda bir verilen Onur Ödülü`nün sahibi Çiğdem Toker oldu. EMO Yönergesi kapsamında, "mesleğe ve
topluma karşı görevlerini yerine getirerek", "sahip olduğu bilgi, birikim ve her türlü mesleki-toplumsal
pratiği, kamu çıkarları lehine kullanmayı etik ve ahlaki bir görev kabul ettiğini" gösteren mesleki üretimleri
ve davranışlarıyla ödül almaya hak kazanan Toker`e Onur Plaketi, 22 Ağustos 2020 tarihinde EMO 47.
Olağan Genel Kurulu açılışında verildi.
Toker, 15 Ağustos 1965 tarihinde Diyarbakır`da doğdu. Lise eğitimini Denizli`de tamamlayan Toker, Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi`nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1986 yılında Anka Ajansı`nda kültür-sanat
muhabiri olarak başladı. Günaydın, Ulus gazetelerinde, Nokta Dergisi`nde kültür sanat, adliye muhabiri
olarak stajlar ve TRT`de seslendirmeler yaptı.
1988`de Anadolu Ajansı`nın açtığı sınavları kazanan Toker, Devlet Güvenlik Mahkemesi ve yüksek yargı
muhabiri olarak çalıştı. 1990-1993 yıllarında haftalık Ekonomik Panorama Dergisi`nde, 1993-2008 yılları
arısında Hürriyet Gazetesi`nin Ankara Bürosu`nda ekonomi muhabiri olarak görev yaptı. Vergi, enerji, kamu
ihaleleri, özelleştirme, rekabet politikalarını 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.
2013 yılında Cumhuriyet Gazetesi`nde okuyucusu ile buluşan Toker, Cumhuriyet yazarları ve yöneticilerinin
uzun süreler tutuklu yargılandığı dava sürecini yakından takip etti. Gazetenin sahibi konumundaki
Cumhuriyet Vakfı`nın yönetiminin değişmesiyle Cumhuriyet Gazetesi`nden ayrılan Toker, 2018 yılında bu
yana Sözcü Gazetesi`nde köşe yazarlığı görevine devam ediyor.
İktidar baskısı, sansür ve halkın haber alma hakkının engellendiği bir dönemde, eleştirel ve muhalif yazıları
dolayısıyla hakkında çok sayıda dava açılan Toker, açılan milyonluk davalara rağmen ülke ekonomisi ve
politik gündemlerin arka planında neler olduğunu, kapalı kapılar ardında kamuya ait olan değerlerin usulsüz
ihale ve yöntemlerle, şirketlere nasıl aktarıldığını kamuoyuna duyurmuş; meslek etiğinden ödün vermeden,
kamusal yarar doğrultusunda yazılar kaleme almıştır. Her tür baskı ve yıldırmaya rağmen, gösterdiği mesleki
özen ve cesurca yazılarıyla toplumsal mücadeleye destek olmuştur.
Yaşamı boyunca yolsuzluklara, talana ve her türlü karanlık ilişkiye karşı kamunun yararı doğrultusunda
dürüstlüğünden ödün vermeksizin mesleğini yapmaya çalışan Hasan Balıkçı`nın örnek kişiliğini yeni nesillere
aktarmayı Odamızın bir görevi olarak görüyoruz. Bu kapsamda başlatılan Hasan Balıkçı Onur Ödülü`nün
ilki Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu`na, ikincisi Gazeteci İsmail Saymaz`a, üçüncüsü Can Dündar ve Erdem Gül`e,
dördüncüsü EMO üyeleri Doç. Dr. Melda Yaman Öztürk ve Doç. Dr. Özgür Öztürk`e verilmişti.
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