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Genel kurullar demokratik kitle örgütlerinin bayram günleridir. Örgüt yöneticilerinin dönem boyun-
ca yapt›klar› çal›flmalar› örgütlerine sunduklar›, yeni adaylar›n amaçlar›n›, hedeflerini aç›klad›klar›
günlerdir bunlar. Mesleki demokratik kitle örgütü olma bilinciyle, emekten, demokrasiden ve halktan
yana, mesle¤in gelifltirilmesine, meslektafllar›m›z›n sorunlar›n›n çözümüne yönelik çal›flmalar yürüt-
meyi hedef alan, Elektrik Mühendisleri Odas› Diyarbak›r fiubemizin 15. Genel Kurulu 09 fiubat 2008 ta-
rihinde yap›ld›. 10 fiubat 2008 günü ise flubemiz hizmet binas›ndaki seçimler sonucu 15. Dönem yöne-
tim kurulu belirlenmifl oldu. 

Bölge temsilcili¤inden, flubeye geçifl süreciyle 35 y›ll›k tarihi ile 54 y›ll›k EMO tarihinde önemli bir
yere sahip olan flubemiz, en yo¤un kat›l›ml› genel kurullar›ndan birini gerçeklefltirdi. Bu genel kurulu
önemli yapan unsurlar asl›nda ülkemizin genel durumu ile yak›ndan ilgilidir. Günümüzde ülkemizin
ekonomisi, idari yap›s›, hukuku, siyaseti büyük ölçüde uluslar aras› sermayenin isteklerine göre yeni-
den flekillenmektedir. Bu sistemin tafl›y›c›l›¤›n› üstlenen, özellefltirme politikalar›n›n kararl› bir uygu-
lay›c›s› olan ve sermaye çevrelerinin büyük bir deste¤ini alan hükümet, ülkemizi, sosyal devlet anlay›-
fl›ndan gittikçe uzaklaflt›rmaktad›r. Bürokrasiye ve devletin kilit kurumlar›na egemen olan iktidar, sen-
dikalar› ve demokratik kitle örgütlerini de ele geçirmeye çal›flmaktad›r. Bu amaçla, elindeki hükümet
olanaklar›n› da kullanarak bu örgütlerin genel kurullar›na müdahale etmeye çal›flmaktad›rlar. Bu ne-
denlerle Genel Kurulumuz, kendi s›n›rl› amac›n›n çok daha ötesinde bir anlamla gerici karanl›¤a karfl›
ayd›nl›¤›n; savafla ve iflgale karfl› bar›fl›n; eflitsizli¤e karfl› toplumsal adaletin; sosyal y›k›m ve yoksul-
laflt›rma politikalar›na karfl› eme¤i ile geçinen milyonlarca insan›n haklar›n› savunma iradesinin, tek-
rar onaylanaca¤› bir platform olmufltur. 

Böylesine önemli anlamlar›n yüklendi¤i genel kurulumuza EMO’nun yönetim kademelerinden de
yo¤un bir ilgi gösterildi. TMMOB ikinci baflkan› Sn. Hüseyin Yeflil, EMO Yönetim Kurulu Yazman Üyesi
Sn. Cengiz Göltafl, EMO Ankara fiube Yönetim Kurulu Baflkan› Sn. Ramazan Pektafl ve Yönetim Kurulu
Üyesi Sn. ‹brahim Saral Genel Kurulumuza kat›lan misafirlerdendi. Bunun yan›nda Diyarbak›r’da bulu-
nan TMMOB’a ba¤l› odalar›n yöneticileri, demokratik ve sivil toplum kurulufllar›n›n de¤erli temsilcile-
ri, Kayap›nar Belediye Baflkan› Sn. Zülküf Karatekin’de aram›zda bulundular. fiubemiz eski Yönetim
Kurulu Baflkanlar›ndan Sn. Tar›k Öden de Oda Gözlemcisi s›fat›yla Genel Kurulumuzu izledi.  

Verilen önergelere dayanarak yap›lan seçimlerde divan baflkanl›¤›na Sn. M. Ali Ulak, divan baflkan
yard›mc›l›¤›na Sn. M. Emin Sayar, katip üyeliklere de Sn. Evindar Ayd›n ve Sn. Mehmet Kocakaya se-
çildiler. Yönetim Kurulunun çal›flma raporunun sunulmas› ve 14. Dönem Yönetim Kurulu’nun aklanma-
s› ile genel kurulumuz devam etti. Genel kurul’da Demokrat Mühendisler ve Aktif Mühendisler adl› iki
grup liste halinde yönetime aday olurken, üyelerimizden Sn. R›zgar Yalç›n’da bireysel olarak yönetim
kuruluna aday oldu. Misafirlerin, 14. Dönem yönetim kurulu üyelerinin ve adaylar›n konuflmalar› ile ta-
mamlanan genel kurulda 14. Çal›flma Döneminin EMO Diyarbak›r fiubesi’nin en verimli çal›flma dönem-
lerinden biri oldu¤u görüflü a¤›rl›k kazand›.

Yaklafl›k 510 üyemizin oy kulland›¤› seçimlerde demokrat mühendisler grubunun listesi seçimi ka-
zand›. Seçimlerdeki oy da¤›l›m› afla¤›daki gibi oldu. 

B‹LAL BÜMÜfi/EMO Diyarbak›r fiube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
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Ülkesine, mesle¤ine, onuruna sahip ç›kan; ba¤›ms›z, demokratik ve ayd›nl›k bir Türkiye’de insanca yaflam›
hedefleyerek, mesleki ve toplumsal alan›n birbirinden ba¤›ms›z olmad›¤›n›n bilinciyle, yeni dönemde de ça-
l›flmalar›m›z› sürdürme kararl›l›¤›nda olan 15. Dönem Yönetim Kurulumuz:
• Üyesine ve topluma hizmeti esas alan EMO Diyarbak›r fiubesi anlay›fl›n›n, devaml›l›¤›n› sa¤lamak, 
• Emekten, halktan yana, üyesiyle bütünlüklü bir Oda-Üye iliflkisinin devam›n› sürdürmek,
• Çevreye, do¤aya, tarihi kültürel mirasa sayg›l›, geçmiflimize ve gelece¤imize sahip ç›kan, sürdürülebilir

enerji politikalar›n›n hayata geçirilmesi için mücadele etmek,
• Meslek alanlar›m›z›n ve meslek eti¤inin geliflimine katk› koymak, meslektafllar›m›z›n sorunlar›n›n çözümü

için çaba göstermeye devam etmek amaçlar›nda olacakt›r. 
Bu amaçlarla çal›flmalar›n› sürdürürken, bu ülkenin en temel sorunu olan Kürt Sorununun bar›flç›l, demok-
ratik yöntemlerle eflitlik temelinde çözümünü isteyen ve tüm dillerin, kültürlerin, inançlar›n ve renklerin
kendini özgürce ifadesinden yana bir anlay›flta olacakt›r. 
Genel kurul sonucunda flubemizin üyelerinin büyük ço¤unlu¤u, yukar›da sayd›¤›m›z amaçlara kendi anlay›-
fl›yla ulaflmay› hedefleyen yönetim kurulumuzu 15. Dönem boyunca görev yapmas› için göreve getirmifltir.
15. Dönem yönetim kurulu da geçmiflten ald›¤› tecrübe ve yenilikten gelen güçle flubemizin önüne yeni he-
defler koyacak ve amaçlar›na ulaflmak için var gücüyle çal›flacakt›r. Bu çal›flmalar›n› yaparken yönetim ku-
rulumuzun en büyük gücü yine siz üyelerimiz olacakt›r. Tüm üyelerini, farkl›l›klar›n› zenginlik olarak kabul
edip eflitlikçi bir anlay›flla kucaklayacak olan flubemiz, sizlerin emekleri ile, mesle¤imiz ve toplumumuz için
önemli kazan›mlar sa¤layacakt›r. Bu nedenle, bizlere verdi¤iniz destek, genel kurula kat›l›m›n›z ve gelecek-
teki çal›flmalar›m›z için gösterece¤iniz iflbirli¤i için siz de¤erli üyelerimize teflekkür ederiz.

DEMOKRAT MÜHEND‹SLER OY AKT‹F MÜHEND‹SLER OY

B‹LAL GÜMÜfi 313 AZ‹Z GÜZEL 152

SORGÜL AYTEK 309 M.KEMAL fiEN 151

AKTAN ATLI 320 RAMAZAN ARAS 151

ENG‹N AKAT 308 MUSA ZENG‹N 146

HASAN SAYA 316 TAfiKIN ÖZEL 152

MEHMET TÜRK 310 MURAT KAYA 155

HÜSEY‹N ERDO⁄AN 306 ORHAN BAfiAL 154

YÖNET‹M KURULU AS‹L

YÖNET‹M KURULU YEDEK

DEMOKRAT MÜHEND‹SLER OY AKT‹F MÜHEND‹SLER OY

M. NED‹M TÜZÜN 340 MEHMET SÜREN 161

‹DR‹S EKMEN 328 MUSTAFA T‹MUR 162

MURAT ÇEL‹K 324 ED‹P YAfiA 172

MURAT KUZU 329 R.‹RFAN KAPLANO⁄LU 169

ERHAN GÜRGÖZE 324 VEYS‹ DO⁄RUER 174

AHMET SORMAZ 313 GÖKHAN KOÇ 175

‹RFAN DA⁄ 324 M.TAH‹R UÇAR 157

RIZGAR YALÇIN 38


