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36. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ 
YAPILDI

Şubemiz 36. Olağan Genel Kurulu 15 Mart 2008 Cumartesi 
günü Perpa Ticaret Merkezi A Blok Konferans Salonu'nda 
yapıldı. 36. Olağan Genel Kurulu seçimleri ise, 16 Mart 
2008 Pazar günü Karagözyan Yetimhanesi İlköğretim 
Okulu'nda yapıldı. Genel  Kurulumuza 197 kişi delege, 40 
kişi konuk olmak üzere 237 kişi katıldı. 

Divan Başkanlığına oy birliğiyle Emin Karaşin seçilirken, 
yardımcılığına Cemil Kocatepe, yazmanlığa Meral Özcan 
ve Oya Tezel  seçildi.

35. Dönem Şube Yönetim Kurulu Başkanı Erol Celepsoy  
açılış konuşmasında 2006-2008 yılları arasında süren 35. 
Dönem boyunca İstanbul Şubesi’nin faaliyetlerinden 
örnekler vererek, bu dönem boyunca kendilerine destek 
ve yardımda bulunan kurum, kuruluş ve çalışanlara 
teşekkür etti. 

“35. Dönem Yönetim Kurulumuz, 2006-2008 çalışma 
dönemini tamamlamış bulunmaktadır. Yaşadığımız süreçte 
ve ülkemiz gündeminde hepimizi çok yakından ilgilendiren 
gelişmeler olmuş ve olmaya da devam ediyor. Başta ABD 
emperyalizmiyle dünya enerji kaynaklarını denetim altına 
almak amacıyla sürdürülen hegemonya işgalleri, Ortadoğu, 
Uzak Asya ve dünya halkları üzerine baskı ve tehdit; bir 
taraftan bölge halklarının yoksulluğun kıskacında, diğer 
yandan da saldırıların pençesinde yaşam mücadelesi verdiği 
bir bölgede yaşıyoruz.. 

"Siyasi iktidar ise, IMF, Dünya Bankası talimatları 
doğrultusunda düzenlemeler yapmakta, yasalar 
çıkartmakta, halkımızı sağlık, eğitim, barınma, beslenme, 
temel hak ve hizmetlerden yoksun bırakırken, gelir 
dağılımında uçurumlar yaratmaktadır. Kamu varlıklarımız 
özelleştirme adı altında yağmalanmakta, çalışanlar 
işten atılmakta, üretim ve iş alanı daraltılmakta, temel 
kamu hizmetleri ticarileştirilip, doğal, toplumsal, stratejik 
kaynaklarımız bir avuç işbirlikçi azınlığa ve yabancı tekellere 
peşkeş çekilmektedir. 

 "KÜRESELLEŞME adı altında uygulanan politikalar ile,  dünya 

ölçeğinde her türlü mal ve hizmetlerin serbest dolaşımının 
önündeki engellerin kaldırılarak, uluslararası sermayenin 
karlı alanlara sınırsız olarak yatırım yapabilme olanağının 
sağlanması hedefl enmektedir.

"Çok iyi bilmemiz gerekir ki, Küreselleşme gerçek anlamda, 
geri kalmış ülkelerin emperyalist ülkelerce yönetilmesidir;  
sermayenin önündeki tüm engellerin kaldırılması, siyasal 
iktidarların, çokuluslu tekellerin çıkarlarını koruyan ve 
geliştiren bir araç haline getirilmesidir. Bugün ülkemizde 
uygulanan ekonomik programın temel felsefesini bu 
gelişmelerden bağımsız olarak değerlendirmek mümkün 
değildir. 1980’li yıllardan itibaren uluslararası sermayenin 
taleplerine uygun olarak enerjiden haberleşmeye, eğitimden 
sağlığa, tarımdan sosyal güvenliğe kadar hemen tüm 
alanlarda yapısal bir değişim programına tabi tutulmamız 
bu amacın somut göstergeleridir.

"Bugün “özelleştirme” adı altında yapılanlar Türkiye'nin 
bağımlılığını artırmaktır. Daha birkaç yıl önce kamudaki 
işletmeler, kamu maliyesine 20,4 katrilyon (TL) gelir 
aktarıyordu. TÜRK TELEKOM, yılda 2,3 katrilyonluk 
kâr transferi ile bu toplamın % 10'undan fazlasını 
sağlamaktaydı. TÜPRAŞ 1 yıl içindeki vergi ve fonların % 
20'sini, TEKEL ile birlikte % 42'sini karşılıyordu. Kurumlar 
Vergisi'nin % 53'ü de bu kuruluşlarca karşılanmaktaydı. 
Maddi kayıpların önemi yanı sıra bugün izlenen ekonomik 
programlar ve tüketilen ekonomik birikimler açısından 
düşünüldüğünde ERDEMİR, PETKİM, TÜPRAŞ ve TEKEL bir 
daha kurulamayacaktır. Unutmayalım ki, Türkiye'deki kamu 
tekellerinin özelleştirilmesi, birçok özel kuruluşun, yabancı 
sermayenin eline geçmesi,  yabancılaştırma ve sömürgecilik 
ilişkilerinin güçlenmesini sağlayacaktır. Bu özelleştirmeler 
Türkiye'ye karşı işlenen bir suç olarak tarihteki yerini 
alacaktır” diyen Celepsoy konuşmasının sonunda şunları 
söyledi:

“Önümüzdeki süreçte çok karamsar bir tabloyla karşı 
karşıyayız. Bu karamsarlık tablosu, toplumun tüm 
kesimlerine hâkim olmuş vaziyette. Bugün burada 
bulunanlar dahil ülkemizin büyük çoğunluğu yarınından 
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emin değil. Toplumsal değerler erozyona uğramış vaziyette, 
ama bütün bunları tersine çevirmek, örgütlülükten ve 
birlikte olmaktan geçiyor. Genel Kurulumuzun ülkemize, 
mesleğimize yararlı geçmesi dileğiyle tekrar hepinizi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum.

"Sözlerime son verirken, Hidrojenli Araba Projemize yer 
vermek başta olmak üzere, çeşitli desteklerini esirgemeyen; 
Şişli PERPA Temsilciliğimizin açılması için yer temin eden ve 
üniversitelerimizle birlikte yürütmeyi düşündüğümüz AR-GE 
çalışmalarımızı yapacağımız alanı şubemize sunan PERPA A 
Blok Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İpekçi’ye ve yönetim 
kuruluna teşekkürü bir borç biliyorum. 

"Özellikle tüm konuklara ve meslektaşlarımıza,  birlikte 
çalıştığımız yönetim kurulu asil ve yedek üyelerine, tüm, 
il-ilçe temsilciliklerine, bizlerle her zaman dayanışma 
içerisinde olan üniversitelere, kurum, kuruluş, sendika ve kitle 
örgütlerine, sektör kuruluşlarına, basın emekçilerine, şube 
çalışanlarına ve çalışmalarımıza katkı koyan, destek olan 
tüm şubelerimize de çok teşekkür ederim. 

"Değerli konuklar, değerli meslektaşlarım,

Onur Kurulu üyemiz,  mücadele arkadaşımız, Eyüp Sabri 
Aksüt’ü sevgiyle  anıyor; onun nezdinde yitirdiğimiz 
meslektaşlarımızın anıları önünde saygıyla eğiliyorum.”

Celepsoy'un konuşmasından sonra kürsüye çıkan Perpa 
Ticaret Merkezi A Blok Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
İpekçi konuşmasında; Elektrik Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi‘yle birlikte çalışmaktan memnunluk 
duyduğunu, birlikte yürütülen çalışma ve projelerin, 
yeni yönetimle de büyüyüp, gelişeceğine inandığını;  
Perpa A Blok yönetimi olarak her zamanki gibi ellerinden  
geleni yapacaklarını söyledi. PERPA’nın, her zaman ilişki 
kurulabilecek elektrik mühendislerinin yeri olduğunu; 
yine PERPA’nın elektrik-elektronik konusunda önemli 
sayıda şirket ve kuruluşu barındırdığını; kısaca PERPA’nın 
EMO’nun da evi olduğunu belirten İpekçi, Genel Kurul’un 
başarılı geçmesi dileğiyle konuşmasını bitirdi.

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal Ulusaler, Elektrik Mühendisleri Odası olarak bilim 
ve teknolojiyi halkın yararına, toplumun yararına sunmak 
yolunda gerekli adımları attıklarını; yapılan eğitimlerin, 

özellikle üniversitelerimiz ile birlikte yapılan kongre, 
sempozyum ve çalıştaylar ile bir yandan akademisyenlerin 
çalışmalarına zemin oluşturulurken, aynı zamanda 
ülke sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerine de katkı 
koyduğunu belirtmiştir. İstanbul Şubesi’nde, 1632 kişinin 
MİSEM çalışmalarında yer aldığını; bunu da olumlu bir 
gelişmenin ifadesi kabul etmek gerektiğini söyledi.  Yine 
bu dönemde,  ülkenin tüm bölgelerini kapsayan enerji 
forumları ile hem coğrafyanın her noktasındaki sorunların 
irdelendiğini, hem de TMMOB adına gerçekleştirilen Enerji 
Sempozyumu’na kaynak sağlandığını söyleyen Ulusaler;  
İstanbul Şubesi’nin bu çalışmalardaki katkısının da büyük 
olduğunu vurguladı. 

TMMOB 2. Başkanı Hüseyin Yeşil İstanbul Şubesi‘nin 
gerek EMO bünyesinde gerekse TMMOB bünyesindeki 
katkı ve çalışmalarının önemini anlattıktan sonra, TMMOB 
olarak onlarca etkinliğin ve çalışmanın öncüsü ve 
yürütücü olduklarını, aynı anlayışla çalışmaların süreceğini 
söyledi.

Demokrat Mühendisler adayı Erhan Karaçay 
konuşmasında;  “Geriye doğru baktığımızda, EMO’nun, 
TMMOB’un ve bu örgütlülük içinde İstanbul Şubesi’nin 
küçümsenmeyecek rolü olmuştur. Yapılanların devamını 
sürdürmek, yapılanlara ek çalışmalar yapmak ciddi bir 
koordinasyon işidir. Bu koordinasyon içinde, buradaki 
arkadaşlar ve buraya gelemeyen arkadaşlar olmadan 
başarma şansımız yoktur. Hep birlikte EMO’yu başarıya 
götürmek zorundayız” dedikten sonra;  “İyi ki EMO var 
diyorum. Birlikte, hep birlikteki mücadelemizde 12600 
üyemize ulaşıp; üye olmayan 10000 üyemizi üye yapıp; 
onların görüşleri doğrultusunda da çok ciddi çalışmaları 
daha ileri götürebilmek için, genel kurulumuzun bize 
verdiği görev doğrultunda, en kısa zamanda çalışmalara 
başlayacağız” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların bitmesinden sonra 3 komisyon kurulması 
önerisi onaylanıp kabul edildi. Arkasından 35. Dönem 
Çalışma Raporu‘nu sunmak üzere Yönetim Kurulu  Yazman 
Üyesi Serdar Paker kürsüye geldi. Görsel sunumlarla 
desteklenen çalışma raporunun okunmasından sonra 
Mali Rapor Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Erhan Denizeri 
tarafından sunuldu.
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Çalışma raporu hakkında görüşlerini sunmak üzere 12 
delege söz aldı. Konuşmaların ardından oy birliğiyle 35. 
Dönem Yönetim Kurulu aklandı.

Şube tahmini bütçesinin oluşturulması ve karara 
bağlanmasından sonra,  oluşturulan komisyonlar 
raporlarını sundular.  Görüşmelerin ardından yeni şube 
yönetim kurulu  ve oda genel kurulu için asil ve yedek 
üyeler tespit edilip divana sunuldu.

Dilek ve konuşmalardan sonra genel kurul sona erdi.

SEÇİMLER
Şubemizin 36. Olağan Genel Kurulu sonucunda yapılan 
seçimleri yeniden Demokrat Mühendisler Listesi  kazandı. 
Seçimlerde 2577 üyemiz oy kullanırken, bu oyların 2550‘si 
geçerli oy olarak kabul gördü. İki listenin katıldığı seçimler 

sonucunda, Demokrat Mühendisler Listesi 1818 oy alırken 
Meslekte Birlik Listesi 732 oy aldı. 

 Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 36. Olağan 
Genel Kurulu’nda seçilen Yönetim Kurulu üyeleri, 19 Mart 
2008 günü mazbatalarını alarak görevi devraldılar. Aynı 
akşam yapılan görev dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşti. 

ŞUBEMİZ YÖNETIM KURULU GÖREV DAĞILIMI

Erhan Karaçay   Y.K Başkanı 
Kurtuluş Kaya   Y.K Başkan Yardımcısı 
Boran Başak Koç Y.K Yazman Üye 
İsa Güngör   Y.K Sayman Üye 
Tahir Çiçekçi   Y.K Üye 
Şahin Özgül   Y.K Üye 
Pınar Hocaoğulları  Y.K Üye

EMO 41. DÖNEM 
YÖNETİM KURULU 
SEÇİLDİ
19 - 20 Nisan 2008 tarihlerinde yapılan 41. Olağan 

Genel Kurul ve seçimleri ile EMO 41. Dönem Oda 

Yönetim Kurulu, Denetleme ve Onur Kurulları 

ile TMMOB'a gidecek Yönetim Kurulu, Yüksek 

Onur Kurulu ve Yüksek Denetleme Kurulu adayları 

belirlendi.

Ankara’da Büyük Anadolu Oteli‘nde başlayan 41. 

Olağan Genel Kurul'da Eskişehir İl Temsilciliği'nin 

14. Şube olarak EMO örgütlülüğü içerisinde yer 

almasına karar verilirken, yönetmelikler için Mart 

2009'a kadar kongre yapılması benimsendi. 

Olağan Genel Kurulu’nda 752 delegeden 681’i oy 

kullanırken, 658 oy geçerli, 23 oy geçersiz sayıldı. 

Yapılan seçimler sonucunda yanda isimleri yer alan 

Yönetim Kurulu üyeleri seçildi. 

EMO 41. DÖNEM YÖNETİM KURULU 

Musa Çeçen   Y.K Başkanı
Tarık Öden   Y.K Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Önder  Y.K Yazman Üye 
Serdar Paker   Y.K Sayman Üye
Erol Celepsoy   Y.K Üye
Cemil Kocatepe  Y.K Üye
Şaban Filiz   Y.K Üye

36. GENEL KURUL

TMMOB 40. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) 29 Mayıs-1 Haziran 2008 tarihlerinde Ankara’da yapılan 40. Olağan 
Genel Kurulu tamamlandı. Açılış konuşmaları, 39. Dönem raporlarının sunulması ve bu raporlar üzerine görüşmeler, 
komisyon raporlarının görüşülmesiyle Genel Kurul kararlarının 
alınmasının ardından seçimler 1 Haziran 2008 Pazar günü Mimar 
Kemal İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirildi. Yapılan seçimlerle 22 
kişilik TMMOB 40. Dönem Yönetim Kurulu, 5 kişilik TMMOB Yüksek 
Onur Kurulu, 5 kişilik TMMOB Denetleme Kurulu belirlendi. Seçim 
sonuçlarına göre Elektrik Mühendisleri Odası, TMMOB Yönetim Kurulu, 
Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu’nda birer kişiyle temsil 
ediliyor 
Odamızdan TMMOB Yönetim Kurulu'na Emir Birgün, TMMOB Yüksek 
Onur Kurulu'na Sırdaş Karaboğa ve TMMOB Denetleme Kurulu'na M. 
Macit Mutaf seçildiler. 


