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EMO 41. Ola¤an Genel Kurulu Gerçeklefltirildi

Elektrik Mühendisleri Odas›'n›n 41. Ola¤an Genel Kuru-
lu 19-20 Nisan 2008 tarihlerinde Ankara'da gerçekleflti-
rildi. fiubemiz ad›na 11 delege ile kat›l›m sa¤lanan ve
667 delegenin kat›l›m›yla saat 10.30'da Büyük Anadolu
Oteli Salonu'nda bafllayan Genel Kurulda Divan Baflkan-
l›¤›'na Teoman Alptürk seçildi. 

Sayg› duruflunun ard›ndan EMO YK Baflkan› Kemal Ulu-
saler aç›l›fl konuflmas›n› yapt›. Ulusaler ekonomik ve si-
yasal olarak genifl bir dünya analizi ile bafllad›¤› konufl-
mas›nda özetle flu konular› vurgulad›: “Yeni dünya dü-
zeninin merkezi durumundaki ülkeler, kendileri d›fl›nda-
ki ülkeleri ayakba¤› olarak görüyorlar. Bunlar ülkemizde
RTÜK-EPDK'lar gibi kendi politikalar›na uygun yap›lar
kurdular. DTÖ ve IMF bunlar›n ekonomik aya¤›d›r. Bun-
lar için özellefltirme olmazsa olmazd›r. Art›k emekçiye
yaflam hakk›n› bile çok görüyorlar. Tersanelerde yafla-
nanlar› hepimiz biliyoruz. Türkiye zor bir dönemden ge-
çiyor. Büyük sermaye Türkiye'den deste¤ini çekiyor. Ge-
liflmifllik standart› s›ralamas›nda Türkiye 94. s›rada. Oysa
be¤en-medikleri Küba 52. s›rada. Sosyal devlet yok edi-
lerek ülkeler geliflemez. Sosyal devlet yok, peki hukuk
devleti var m›? fiu an AKP'nin kapat›lma davas› tart›fl›l›-
yor. Baflka partiler, sendikalar da kapat›l›yor. Kürt soru-
nunun çözümünde silah olmamal›, emekçi politikalar
gelifltirilmeli, halk›n yabanc›laflmas› engellenmelidir. Tür-
ban sorununa özgürlükçü laiklik gelifltirilerek, k›l›k k›ya-
fetin siyasallaflmas›na karfl› ç›k›larak bak›lmal›. Devlete
tap›lan bir ülkede çeteler tart›fl›labilir mi? Tüm sorunlar
ancak demokrasi ile çözülebilir.

Yüzy›l›m›z yenilenebilir enerji kaynaklar›na geçifl y›l›d›r.
Do¤algaz›n pay› ve önemi bütün dünyada artarken için-
de önemli sorunlar› da tafl›yor. Enerjiye ba¤›ml›l›k art›yor
diye tar›m alanlar›m›z›n enerji tesislerine ve sanayiye
aç›lmas› son derece sak›ncal›. Eskiden patates yetifltir-
mek yerine otomobil fabrikas› kural›m diyen cumhur-

baflkanlar› vard›, flimdi g›da bulam›yoruz. At›k sorunlar›
ve kurulufl maliyetlerinin yüksekli¤i nedeniyle nükleer
enerji santrallar› tüm dünyada gündemden düflüyor.
Türkiye flu an 29.000 MW'l›k pik yükü bile kald›rama-
maktad›r. Enerji arz güvenli¤inde b›çak kemi¤e dayan-
m›flt›r. ‹kili sözleflmeler yap›ld›¤› halde özel sektör yat›r›m
yapmamaktad›r. Al›m garantileri ve teflvikler yeterli gö-
rülmekte daha çok kar için bask› yap›lmaktad›r. Da¤›t›-
m›n ve üretimin özellefltirilmesinden vazgeçilmesi gerek-
mektedir. Niteli¤i itibariyle elektrik özel sektörün insaf›-
na b›rak›lamaz.
Telekomun sahibi özel firma kamu kaynaklar›n› kullana-
rak para kazanmaktad›r. Mademki kamu altyap› hizmet-
leri devlet taraf›ndan sübvanse edilecektir niçin özellefl-
tirildi? Yat›r›m› kamu yapacak paray› flirketler toplaya-
cakt›r. Ülkemizde ya¤ma ve talan›n önlenmesinde EMO
ve TMMOB hep olacakt›r.

Ülkemiz bilgi teknolojileri üretmek zorundad›r. ‹nternet
eriflimi gibi bir kamusal hizmet de özel sektöre emanet
edilmifltir. Mühendislik e¤itimini ve ARGE konusunu tar-
t›flmal›y›z, meslek içi e¤itimi sürekli ve kal›c› k›lmal›y›z.
Üretken bir EMO yarat›rsak EMO politik bir güç olufltu-
rabilir. Mühendis tasarlayand›r, problem çözendir. Dün-
yay› ayd›nlatmal›y›z aksi halde dünya çürür kokuflur.”

Konuk konuflmac›lar gündeminde söz alan TMMOB
Baflkan› Mehmet So¤anc›, EMO ve di¤er odalar›n genel
kurullar›nda üretilenleri yak›nda yap›lacak TMMOB Ge-
nel Kurulu'nda paylaflaca¤›z, tekrar de¤erlendirece¤iz
diyerek bafllad›¤› sözlerini flu flekilde sürdürdü: “Önemli
sorunlar›m›z var, mesleki ve ekonomik haklar›m›z gerili-
yor. D›fla ba¤›ml› politikalarla mesle¤imizin uygulanmas›
zorlafl›yor. Mücadele için örgütlülü¤ümüzü güçlendir-
meliyiz. Bu ülkenin d›fl politikas›n› ABD, ekonomisini IMF
ve DB, sosyal politikalar›n› AB belirliyor. Biz hep ba¤›m-
s›z, özgürlükçü, demokratik bir Türkiye için alanlara ç›k-
t›k. TMMOB pankart›n› onurla tafl›d›k. ‹yi ki EMO var,
TMMOB var”.
Di¤er konuk konuflmac› ESM Sendikas› Genel Baflkan›
Kemal Bulut ise konuflmas›nda; EMO ile yol arkadafl› ol-
duklar›n› belirterek “EMO'nun merkez, flube ve temsilci-
likleri ile ayn› sorunlar› paylafl›yoruz, süreç zorlu, iflimiz
zor. Enerjimizi bütünlefltirmeliyiz” dedi.
Gündemin komisyonlar›n oluflturulmas› ile ilgili madde-
sinde Enerji, ‹letiflim, Biliflim, Örgütlenme, SMM, Kad›n
Mühendisler, Yap› Denetim komisyonlar›n›n oluflumu
oybirli¤i ile kabul edildi.
Genel Kurulun 8. gündem maddesinde Oda Yönetim
Kurulu'nun iki y›ll›k görev süreleri boyunca yapt›klar› ça-
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l›flmalar›n idari bölümü Yazman Üye Cengiz Göltafl tara-
f›ndan özetlenerek okundu. Göltafl konuflmas›nda flun-
lar› aktard›: “Enerji alan›nda bir di¤er yanl›fl da nükleer
santrallar›n tesisi karar›d›r. Elektrik Mühendisleri Odas›
olarak dönem içerisinde her zeminde buna karfl› ç›kar-
ken, son y›llar›n alana iliflkin en büyük mitingini Sinop'-
ta gerçeklefltirdik. Nükleer Karfl›t› Platform'da lokomotif
rolümüzü sürdürdük. Bu mücadele gelecek dönemde
de ayn› h›z ve kararl›l›kla sürdürülecektir.
Yine gerek enerji gerekse iletiflim ve biliflim alanlar›nda-
ki bu piyasac› talana karfl› hukuksal mücadele ile pek
çok kazan›m elde ettik. Ayn› hukuksal mücadeleyi mes-
lek alanlar›m›za müdahaleler konusunda verdik ve kaza-
n›mlar›m›z oldu.
Di¤er yandan da meslektafllar›m›z ve üyelerimize yöne-
lik tamamlama e¤itimlerini geçmifl dönemden daha yo-
¤un bir biçimde sürdürdük. Özellikle Odam›z›n ilgi alan-
lar›nda teknolojinin bafl döndürücü bir seyir izlemesi ne-
deniyle bu e¤itim çal›flmalar› oldukça verimli olmufltur.
Bu e¤itim çal›flmalar›n› takiben özellikle üniversitelerimiz
ile birlikte yap›lan kongre, sempozyum ve çal›fltaylar ile
bir yandan akademisyenlerin çal›flmalar›na zemin olufl-
turulurken, ayn› zamanda ülke sorunlar›n›n tespiti ve çö-
züm önerilerine de katk› konmufltur. Yine ülkenin tüm
bölgelerini kapsayan enerji forumlar› ile hem co¤rafya-
n›n her noktas›ndaki sorunlar irdelenmifl, hem de
TMMOB ad›na gerçeklefltirdi¤imiz Enerji Sempozyumu
beslenmifltir.
‹fl alanlar›n›n tarifinde gerek Elektronik MEDAK gerekse
Bilgisayar MEDAK çal›flmalar›nda oldukça mesafe kat
edilmifltir.
Elektrik Mühendisleri Odas› “Gençlik gelecektir” fliar› ile
gençlerine her dönem sahip ç›km›fl olup, “Onlar›n soru-
nu sorunumuz” anlay›fl›yla hareket etmifltir. Ve bu anla-
y›flla bu dönemde de “EMO Ö¤renci Üye Kurultay›” ger-
çeklefltirilmifltir.
Tüm etkinliklerimiz yaz›l› ve görsel olarak kamuoyunun

bilgisine sunulmufl ve TMMOB'nin bilim ve teknolojiyi
halk›n yarar›na sunma söylemi hayata geçirilmifltir.
Bununla da kal›nmam›fl, üyele-rimize sundu¤umuz Elek-
trik Mühendisli¤i Dergisi'nin yan›na bu dönemin ilklerin-
den olan EMO Enerji Dergisi ç›kart›lm›flt›r. Bu periyodik
yay›nlar›m›z›n yan› s›ra daha genifl kitleye ulaflmak ama-
c›yla EMO'nun katk›lar› ile haz›rlanan Cumhuriyet Ener-
ji Eki de her ay periyodik olarak yay›mlanmaktad›r. Mes-
lektafllar›m›z›n bilgi birikimi ve deneyimlerini içeren ki-
taplar bast›r›lm›fl ve kamuoyu ile paylafl›lm›flt›r.
2006-2008 y›llar› boyunca bu çal›flmalar›m›zda bizleri
yaln›z b›rakmayan tüm emek ve meslek örgütlerine,
Oda etkinliklerine katl› koyan üniversite yöneticileri ve
üyelerine teflekkürü borç biliriz.
Bilindi¤i üzere Odam›z çal›flmalar›n› daha verimli sürdür-
mek üzere Ihlamur Sokak'taki yeni binam›z› hizmete aç-
t›k. Bu binan›n yap›m›na katk› koyan, destek veren dost-
lar›m›za ve bina yap›m› süresince Meflrutiyet Cadde-
si'ndeki TMMOB'ye ait yeri bizlere açan TMMOB Yöne-
tim Kurulu'na çok teflekkür ederiz.”
EMO Denetleme ve Onur Kurulu raporlar›n›n okunmas›-
n›n ard›ndan Çal›flma Raporlar› üzerine görüflmelere ge-
çildi. Bu gündemde söz alan 33 delegeden bir k›sm›n›n
konuflmalar›n› özet alarak bilgilerinize sunuyoruz.
Ünal Erdo¤an : Enerji, politika-c›lar›n oyunca¤› oldu.
Enerji üre-timi ç›karc› de¤il, ak›lc› olmal›d›r. Enerjiden
kazan›lan para, enerji yat›r›mlar›na kullan›lm›yor. Ülke-
mizin kurtuluflu mühendislerin elinde yeter ki talanc›lar›
engelleyelim.
Ali Yi¤it : EMO Yönetim Kurulu Ankara fiubesi'ne karfl›
demokratik davranmad›. fiube Genel Kurulu'nda aday
olup kaybedenler merkezi listede yer al›yor. Bu ve ben-
zer geliflmeler ile örgüt içi demokrasi zedelendi. Yetkin
mühendislik konusunda panel yapmak, tart›flmak iste-
dik, bunu TMMOB karar verir diye karfl› ç›kt›lar. Enerji-
mizi mesleki sorunlara ay›rmal›y›z. Üniversitelerin mezu-
niyetlerine göre 10 y›l sonra EMO, TMMOB'un en büyük
odas› olacakt›r. Vizyonumuzu ona göre belirlemeliyiz,
EMO'nun genifl bir uzlaflmaya gereksinimi var. Odam›z
geçmiflteki militan EMO'dan prosedürcü bir EMO'ya dö-
nüflmektedir.
Sedat Gülflen : Biz bir eksikle buraya geldik; Sabri Aksüt
arkadafl›m›z yan›m›zda yok ama buraya gelince di¤er
kay›plar› görünce çok eksik geldi¤imizi gördüm. Örgü-
tümüzün iki y›ll›k çal›flma döneminin dört ay› genel ku-
rul süreçleriyle tüketiliyor. Genel kurullar› iki üç haftada
bitirmeliyiz. Seçimlerin ertesinde merkez bizim merkezi-
mizdir. Oda Yönetim Kurulu, geleneksel EMO ilkelerini
eksiksiz uygulayan, programc›, planc›, örgüt içi demok-
rasi anlay›fl›n› uygulayan bir yap›da olmal›d›r. Özellikle



enerji verimlili¤i konusunda bir-çok etkinlik, belge vb.
çal›fl-malar yapark-en kendi ve-rimlili¤imiz konusunda
ayn› fley geçerli olmuyor. EMO Yönetim Kurulu'ndan
beklentimiz Bakanl›k nezdinde giriflimlerde bulunmas›.
Örne¤in Yang›n Yönetmeli¤i elektronik mühendisi arka-
dafllar›m›z›n ifl alanlar›n› daralt›yor, Yap› Denetim Uygu-
lama mevzuat› yokmufl gibi davran›l›yor, iflletme sorum-
lulu¤u hizmetleri konusunda ETKB'na hala gerekli giri-
flimlerde bulunulmad›, bulunulduysa bile yans›malar›
al›n-mad›. Yetkin ve yetkili mühendislik konusunda d›fla-
r›da gri bir politika var, bunu de¤ifltirecek tek yer yine
Odam›z, örgüt içinde netleflmeyi sa¤lamal›y›z.
Ramazan Pektafl : Tart›flmalar›n seyrine bakt›¤›m›zda ra-
kamlar, dengeler, say›lar konufluluyor. Bunlar üzerinden
de¤il politikalar, de¤erler üzerinden konuflulmal›. EMO
hepimizin Odas› olmal›d›r, bütün olmal›y›z. Beyaz sayfa-
y› flimdi açal›m. Biz her türlü olumsuzlu¤a karfl›n çal›fl-
malar›m›z› sürdürece¤iz. Odam›z›n flubeleriyle, bütün
organlar›yla ileriye gitmek için elinden gelen her fleyi ya-
pacakt›r. Sadece bir disiplinin alt disiplini olmaktan ç›k-
mal›y›z. Biz devrimci duruflumuzu sürdürece¤iz.
Haflim Ayd›ncak : Ortak çözümler üretmeliyiz. EMO sü-
reç-lerine yeni beyinler katmal›y›z. Ancak EMO Yönetim
Kurulu tam tersine mevcut kadrolar› tahrip etti. Süreç
asl›nda Ankara fiube ile EMO Yönetim Kurulu sürtüflme-
si de¤ildir, asl›nda tüm örgütün aya¤›na kurflun s›k›l›yor.
‹ç sürtüflmeler yerine örgütsel birleflmeye gereksinim
var.
Erdal Aktu¤ : Kiflisel ç›karlar› b›rakarak Merkez Yönetim
Kurulu'nu seçmeliyiz. Gün ayr›flma günü de¤il birleflme
günüdür.
Funda Baflaran : Biz genel tahlillerde çok farkl›laflm›yo-
ruz. Ancak sonuçlar önemli. Birçok üzücü olay her sek-
törde yaflan›yor. Örgütler bu durumda durgun olamaz-
lar. Yor-gun, iç didifl-meli olma lüksümüz yok. Dipten
gelen dalga yükseliyor. Bu zorluklar› bilen, mücadele
edebilen bir EMO'yu oluflturmal›y›z.
Ahmet Varol : Ülkemiz de¤erlerinin haraç mezat sat›ld›-
¤› bir dönemdeyiz. 14 Nisan mitingi yap›ld›. Önümüzde-

ki dönem emperyalizm daha fliddetli sald›racak. Sendi-
kalar ve demokratik kitle örgütleri önemli. TMMOB kit-
leleri ile birlikte olmal›.
Erol Celepsoy : 40. dönem çal›flmalar›na katk› koyan
herkese teflekkürler. Zor günlerden geçiyoruz, zor gün-
ler de bizi bekliyor. Biz birbirimize gerekliyiz. Birlikte ola-
l›m, yöneteceksek birlikte yönetelim. Birlikte olursak ör-
gütümüzü daha iyi yerlere tafl›r›z.
Taylan Özgür Y›ld›r›m: Bilgisayar mühendislerinin mesle-
ki anlamda EMO'dan beklentileri var. Çal›flma koflullar›-
n›n zorlaflmas›, esnek çal›flman›n yerleflmesi sürecinden
geçiyoruz. Biz EMO'dan bu süreçte biliflim sektöründe
yetkili olmayan kiflilerin çal›flmamas›na iliflkin giriflimler-
de bulunmas›n› talep ediyoruz. Forum, tart›flma ortam-
lar› yarat›lmal›, emekten halktan yana özgür yaz›l›m sa-
vunulmal›, Bilgisayar MEDAK daha özgür yap›ya kavufl-
turulmal›d›r.
Mustafa Küçük : Süreci yönetme konusunda EMO Yö-
netim Kurulu baflar›s›zd›r. Çünkü fiube genel kurullar›n-
dan bafllayarak yönlendirilmesi gerekirdi. Burada
TMMOB'a tafl›mam›z gereken konular› belirlemeliydik.
E¤er çözüm yollar› bulamazsak böyle genel kurullar ya-
par gideriz. Zaaflar›m›z› bulup çözmek zorunday›z. Aksi
halde toplumdan kopar›z. Salonun d›fl› içeriden daha
yo¤un. Sonuç ne olursa olsun aç›lacak sayfa beyaz ol-
mal›.
S›tk› Çi¤dem : 39. Dönem ile 40. dönem gelen evrak,
toplant› say›s› vb. verileri karfl›laflt›rd›¤›m›zda yan›t veril-
meyen evrak say›s› 3154. 39. dönemde bu ifllemler 12
personelle yap›l›yordu. fiu an ki personel say›s› 25. De-
mek ki personel verimli de¤erlendirilememifl. Ayr›lan
personel Çal›flma Raporu'nda tarih ve isim olarak yaz›l-
mal›yd›, eme¤e sayg› gerekir.
Meltem Y›ld›r›m : Elektronik MEDAK raporunda yer alan
“Elektronik Mühendisli¤i Çal›flma Alanlar›”ndan baz›
alanlar bilgisayar mühendisli¤i ile ortak alanlard›r, bu
alanlar›n ortak alanlar oldu¤u belirtilmelidir. Bilgisayar
mühendisli¤i çal›flma alanlar›n›n da belirlenmesi gerekti-
¤i için ortak çal›flmalar Elektronik MEDAK ve Bilgisayar
Mühendisli¤i MEDAK olarak yürütülmelidir. Örgüt içeri-
sinde problemlerimizin oldu¤u aç›kt›r. Madem ki mü-
hendisiz madem ki analitik düflünceye sahibiz, kavgay›
b›rak›p sorunlar›m›z› ortaya koymal› ve çözüm üretmeli-
yiz.
Tanay S›tk› Uyar : Meslek odam›z› yönetecek insanlar›
seçmek istiyorsak do¤ru yöntemleri bulmal›y›z. Biz mes-
lek odam›z› dönüfltüremezsek toplumu dönüfltüreme-
yiz.
Hüseyin Yeflil : Enerji dergisi her ay 60 bin kifliye ulafl›-
yor. 14 Nisan mitingi bize karfl› kullan›ld›. Bize hiçbir der-
nek taraf›ndan baflvuru yap›lmad›. Biz düzenlenmesinde
olmad›¤›m›z hiçbir etkinli¤e kat›lmad›k. Ankara fiube
Merkez Yönetim Kurulu çat›flmas› bu dönem bitecek.
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Yetkin mühendislik süreci tart›fl›lmal›, belgelendirilme
konusu da çal›fltayda tart›fl›lmal›.
Çal›flma raporu üzerine görüflmelerin tamamlanmas›n›n
ard›ndan EMO Baflkan› Kemal Ulusaler, elefltirileri yan›t-
lad›. Ulusaler, elefltirileri dikkate ald›klar›n› ancak bunun
usul ve yöntemlerinin de önemli oldu¤unu, kiflilerle ça-
t›flmaya girmediklerini belirtti. 
40. Dönem Yönetim Kurulu'nun oybirli¤iyle aklanmas›-
n›n ard›ndan sürenin çok uzamas› ve komisyon raporla-
r›n›n sa¤l›kl› bir flekilde de¤erlendirilebilmesi için yeterli
sürenin olmamas› nedeniyle komisyon raporlar›n›n 3 ay
içinde yap›lacak bir çal›fltayda de¤erlendirilmesinin uy-
gun olaca¤› düflüncesi ile verilen önerge oy çoklu¤u ile
kabul edildi. Baflka bir önerge ile de Mart 2009'da Ola-
¤anüstü Genel Kurul yap›larak tüzük ve yönetmeliklerin
de¤erlendirilmesi kararlaflt›r›ld›.
Eskiflehir ilinin Kütahya ve Bilecik illeri ile birlikte fiube ol-
mas› yönünde verilen önergenin kabulu ile Eskiflehir fiu-
besi oluflturuldu. Afyon ilinin co¤rafik ulafl›m sorunlar›
nedeni ile Denizli fiubesi'nden al›narak Ankara fiube-
si'ne ba¤lanmas› önergesi oy çoklu¤u ile kabul edildi.
Bütçe Uygulama Esaslar› Komisyonu'nun 2009 y›l› için
üyelik ödentilerinin ayl›k 7,5 YTL, kay›t ücretlerinin
30,00 YTL, kimlik yenileme ücretinin 12,50 YTL olmas›
önergesi oybirli¤i ile kabul edildi.
TMMOB Genel Kurulu’na ‘Ücretli ve ‹flsiz Mühendis Ku-
rultay›’ yap›lmas› konusunun iletilmesi önergelerden bir
di¤eriydi.
Elektrik elektronik sembollerinin standartlaflt›r›lmas› ve
EMO’ya özgün e-proje çizim yaz›l›m›n›n yap›lmas› konu-
sundaki önerge ise Ola¤anüstü Genel Kurulda tart›fl›l-
mas› oybirli¤i ile kabul edildi.
Yeni seçilecek Oda Yönetim Kurulu’nun son dönemler-
de belli çevrelerce dayat›lan, mühendisleri kastlaflt›ran,
genç mühendislerin sömürülmesine yol açacak stajyer
mühendislik ve benzeri yetkin mühendislik uygulamala-
r›na karfl› mücadele etmesini, üyelerimizin gerek e¤itim-
den kaynakl› eksikliklerini giderme gerekse meslek yafla-
m›nda gereksinim duyaca¤› e¤itimlerin verilmesi konu-
sunda ilgili mühendislik bölümleriyle ortak çal›flmalar
yürütmesi önergesi uyar›nca çal›fltay yap›lmas› oybirli¤iy-
le kabul edildi.
Kad›n Mühendisler, Mimarlar, fiehir Planc›lar› Kurultay›
düzenlenmesi önerisinin TMMOB Genel Kurulu’na iletil-
mesine iliflkin önerge de oybirli¤i ile kabul edilirken,
EMO Merkez ve fiube kurullar›nda bir EMO üyesinin en
çok iki dönem görev alma önergesinin Ola¤anüstü Ge-
nel Kurul gündemine al›nmas› oyçoklu¤uyla kabul edil-
di.
Yaz›l›m mühendislerinin EMO’ya üye olmas› konusunda
karar al›nmas› ve TMMOB Genel Kurulu’na tafl›nmas›
önergesi de oybirli¤iyle kabul edildi.
EMO isminin aç›l›m›n›n Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve

Biyome-dikal Mühendisleri Odas› olarak kullan›lmas›
önergesinin Ola¤anüstü Genel Kurul gündemine al›n-
mas› oyçoklu¤uyla kabul edildi.

EMO 41. Ola¤an Genel Kurulu son gündem maddesi di-
lek ve önerilerin ard›ndan 20 Nisan 2008 tarihinde
EMO’da yap›lan seçimlerle son buldu. 
‹ki listenin yar›flt›¤› seçimlerde, bir listeden 4, di¤er liste-
den 3 kifli Yönetim Kurulu’na seçilirken, Onur Kurulu,
Denetleme Kurulu as›l ve yedek üyeleri ile TMMOB Yö-
netim Kurulu, TMMOB Yüksek Onur Kurulu, TMMOB
Denetleme Kurulu adaylar› da belirlendi. 41. Dönem Yö-
netim Kurulu’na Hüseyin Önder, Cemil Kocatepe, Musa
Çeçen, Serdar Paker, Tar›k Öden, fiaban Filiz ve Erol Ce-
lepsoy seçildi.
EMO 41. Dönem Onur Kurulu‘na Mehmet Güzel, Mus-
tafa Ergün Tunarl›, Erol Sancak, Tuncay Özkul ve Tevfik
Fikret Demirel seçildi.

EMO 41. Dönem Denetleme Kurulu, Memik Karay›lan,
Oktay F›rat, Hasan Aktafl, Özgür Toraman, Kenan S›k›k,
‹brahim Aksöz ve Cumhuriyet Alpaslan’dan olufltu.
Bu y›l May›s ay›nda yap›lacak 40. TMMOB Ola¤an Genel
Kurulu ile belirlenecek yeni Yönetim Kurulu’na Emir Bir-
gün, Hüseyin Yeflil ve Hüseyin Önder aday gösterilecek.
TMMOB Yüksek Onur Kurulu’na S›rdafl Karabo¤a’n›n,
TMMOB Denetleme Kurulu’na Macit Mutaf’›n aday
gösterilece¤i kesinleflti. 
TMMOB 40. Ola¤an Genel Kurulu’nda EMO’yu temsilen
yer alacak 100 delege ise mavi listeden seçildi.
EMO Yönetim Kurulu’nun 28 Nisan 2004 tarihinde yap-
t›¤› ilk toplant›da görev da¤›l›m›n› flu flekilde yapt›.

Baflkan : Musa Çeçen
Baflkan Yard›mc›s› :Tar›k Öden
Yazman Üye: Hüseyin Önder
Sayman Üye: Serdar Paker
Üye : fiaban Filiz
Üye : Erol Celepsoy
Üye : Cemil Kocatepe
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