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EMO İzmir Şubesi Yönetim 
Kurullarında uzun yıllar Üye ve 
Başkan Yardımcısı olarak görev alan 
Alpaslan Güzeliş, 14 Temmuz 2019 
tarihinde aramızdan ayrıldı.

Uzun süredir tedavi gördüğü 
hastalığına yenik düşen Güzeliş, 15 

Temmuz 2019 tarihinde Bostanlı 
Beşikçioğlu Camii’nde düzenlenen tö-
renin ardından sonsuzluğa uğurlandı. 
TMMOB ve EMO örgütlülüğüne, tele-
komünikasyon dünyasına ve ailesine 
başsağlığı dileriz.

Alpaslan Güzeliş’i Sonsuzluğa Uğurladık

İstanbul’da 1955 yılında doğan Alpaslan Güzeliş, çocukluğunu kaymakam olan baba-
sının görev yeri değişiklikleri nedeniyle Anadolu’nun küçük ilçelerinde geçirdi. 1978 yılın-
da İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 
Bölümü'nden mezun olan Güzeliş, İstanbul’da Profilo Televizyon Fabrikası’nda mes-
lek hayatına başladı. 1980’e gelindiğinde İzmir’e taşınan Güzeliş, Tariş Pamuk Yağı 
Kombinasında çalışma hayatına devam etti. PTT İzmir Telefon Başmüdürlüğü’ndeki 
görevine ise 1983 yılında başlayan Alpaslan Güzeliş, PTT ve sonrasında kurumun bö-
lünmesiyle oluşturulan Türk Telekom’da mühendis, baş mühendis, grup başmühendisi 
ve müdür unvanlarıyla görev yaptı. Devlet Planlama Teşkilatı’nın 2001 yılında sekizinci 
beş yıllık kalkınma planına yönelik kurduğu Haberleşme Özel İhtisas Komisyonu’nda 
görevlendirildi. Türk Telekom’un özelleştirilmesinin ardından 2005 yılında emekli olan 
Güzeliş, EMO’da yürüttüğü çalışmalarla telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri alanının 
gelişmesine katkılarını sürdürdü. EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurullarında 1996-1998 
ve 2014-2015 yılları arasında başkan yardımcılığı görevini iki dönem üstlenen Güzeliş, 
1994-1996 yılları arasında ise Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldı. EMO 45. Dönem 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu’nun hazırladığı “Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Yoksulluğu” başlıklı rapora önemli katkıları olan Alpaslan Güzeliş, EMO İzmir Şubesi’nin 
her iki yılda bir gerçekleştirdiği “Geleceğin Teknolojileri” konferans dizisinin de fikir baba-

sıdır. 2017 yılında düzenlenen ve yoğun ilgi gören “Turing’den Geleceğe Yapay Zeka” başlıklı konferansın organizasyonunda aktif 
rol almıştı. Ülkemizin en önemli bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanlarından biri olan, EMO’nun bilimsel etkinliklerine ve komis-
yon çalışmalarına sağladığı özverileri katkılarının yanısıra Güzeliş, aynı zamanda resim ve şiire ilgi duyan çok yönlü kişiliğiyle de 
tanınıyordu. Dergiler ve internet siteleri için çok sayıda öykü, deneme ve şiir kaleme alan Güzeliş, EMO İzmir Şubesi tarafından 
yayımlanan “Telgraftan İnternete Telekomünikasyon” adlı kitabın da yazarıdır. Telekomcular Derneği tarafından “2010’un kitabı” 
ödülünü alan eserinin yanı sıra Güzeliş’in EMO İzmir Şubesi Bülteni’nde çok sayıda makalesi yayımlanmıştır. 


