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40. Genel Kurulumuz, 27 Şubat 2016 
Cumartesi günü Şişli Kent Kültür 

Merkezi`nde başladı. Gündem gereği yapılan 
Divan seçimleri sonucunda; Divan Başkanlığına 
Mehmet Emin Karaşin, Divan Başkan 
yardımcılıklarına Nur Güleç ve Sıdıka Ödel, 
yazmanlığına ise Gülşah Mutlu getirildi. Divan 
seçiminin tamamlanmasından sonra İstiklal 
Marşı eşliğinde saygı duruşu gerçekleştirildi. 
Daha sonra açılış konuşmasını yapmak üzere 
39. Dönem Şube YK Başkanı Beyza Metin 
kürsüye çıktı. 

Beyza Metin konuşmasına; "Genel 
kurulumuzun yaklaştığı son 2 haftalık süreçte, 
siz değerli üyelerimize, yönetim kurulumuzun 
‘terörist’ gruplar elinde olduğu; hatta bu 
grupların ılımlı demokratları baskı altına 
aldığı, sadece politika yaptığı, meslek alanına 
ve meslektaş çıkarlarına dair hiçbir şey 

yapmadığını içeren bir dizi mail ve SMS atıldı. 
Bu yüzden konuşmamda öncelikle şubemizin 
ve odamızın çalışmalarından bahsetmek, 
bu yanılgıyı ortadan kaldırmak istiyorum. 
Sonrasında da, neredeyse tamamı şantiye 
alanı haline gelen, kıyılarına çocuk cesetleri 
vuran, yüzlerce vatandaşımızın katliamlarda 
yaşamını yitirdiği, savaşa girdi girecek 
senaryolarının eksik olmadığı güzelim ülkemiz 
ve enerji politikalarına dair görüşlerimizi 
ileteceğim" diyerek başladı.

“Öncelikle yazık ki şu an aramızda olamayan 
tüm meslektaşlarımızın, Reyhanlı, Suruç, 
Diyarbakır, Ankara katliamlarında, iş 
cinayetlerinde ve ülkemizdeki çatışmalı 
ortamda yaşamını yitiren tüm canlarımızın 
anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Ayrıca tek 
suçları halka gerçekleri aktarmak olan Sevgili 
Can Dündar ve Erdem Gül’e geçmiş olsun diyor, 
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yaşam alanlarına sahip çıkarak Cerattepe’de 
‘hukukun’ uygulanmasını sağlayan Cerattepe 
halkına sevgilerimi iletiyorum” diye devam 
eden Metin, “39. çalışma dönemi boyunca 
detaylarını çalışma raporumuzda bulacağınız 
bir dizi mesleki etkinlik ve üyelerimizin 
haklarına dair çalışmalar gerçekleştirdik. 
Üyelerimizin öneri ve katkılarıyla elimizden 
geldiğince eksiklerimizi tamamlamaya 
çalıştık. Onur ve gururla ifade ediyorum ki, 
sadece Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi’nin değil, alanının en kapsamlı 
ve iddialı etkinliği olan EEMKON 2015’i 
kamunun, sanayinin, belediyelerin, yurtiçi ve 
yurtdışından çok değerli akademisyenlerin 
ve 38 üniversitenin katkısıyla gerçekleştirdik” 
dedi. 

“Mühendislik mesleğinin sürekli öğrenme ve 
yenilenme ile yürütülebileceğine inancımızla 
sürdürdüğümüz MİSEM eğitimleri kapsamında 
düzenlediğimiz 107 eğitime,  2.524 üyemiz 
katıldı. Ayrıca MİSEM dışında şube 
temsilciliklerimizde düzenlediğimiz 60 teknik 
seminerde 1.600 üyemiz konunun uzmanları 
tarafından bilgilendirildi. Üye örgütlenme 
çalışmaları kapsamında bir dizi çalışma 
yaptık, işyeri ziyaretleri gerçekleştirdik. 
Üniversite son sınıf öğrencileri ve yeni mezun 
meslektaşlarımıza 9 günlük Mesleğe Hazırlık 
Seminerleri düzenledik. Yine üniversite son 
sınıf öğrencilerine yönelik Bitirme Tasarım 
Proje Ödülleri kapsamında birçok projeye 
destek verdik. EMO-GENÇ çalışmaları 
kapsamında, gençlere yönelik tanışma çayları, 
bir dizi teknik ve sosyal etkinlik gerçekleştirdik. 
Üniversitelerde EMO-EMO Genç tanıtımları 
yaptık” diyerek Şube çalışmalarını özetleyen 
Beyza Metin;

“39. Dönem Yönetim Kurulu olarak, TMMOB ve 
SGK arasında imzalanan ve 3 yıldır başarıyla 
hayata geçirilen Mühendis Asgari Ücret 
Protokolü doğrultusunda meslektaşlarımızın 
düşük ücretlerle ve birçok özlük hakkı yok 
sayılarak çalıştırılmasının önüne geçmeye 
çalıştık. Hukuk müşavirimiz aracılığıyla 

alandaki firmalara yazılar yazdık, takip 
ettik, soruşturduk. Kadın üyelerimizin iş 
yaşamında karşılaştıkları ayrımcılığa, 
mobbinge karşı onların sesi olmaya; fazla 
mesaisiz, sendikasız olarak, uzun çalışma 
sürelerinden odaya gelebilecek zamanları dahi 
olmayan ücretli çalışan meslektaşlarımızın 
haklarını savunmaya giriştik. Her cumartesi 
gerçekleştirdiğimiz sosyal etkinlikler ve 
söyleşiler ile mesleğimizin duayenlerinin 
ve kültür-sanat alanından aydınların 
birikimlerini sizlere sunmaları için olanak 
yaratmaya çalıştık. Tiyatro grubumuzun 
sergilediği oyunu hep birlikte izledik. Bir dizi, 
panel, etkinlik, üye toplantıları gerçekleştirdik” 
dedi. 

Konuşmasının tamamını web sayfamızda 
bulacağınız Beyza Metin, konuşmasını şu 
sözlerle tamamladı: 

"Sözlerimi tamamlarken sevgili Teoman 
Öztürk’ün deyimiyle mühendisliği halkımızın 
çıkarlarına kullanmaya devam edeceğimize, 
meslek odalarımızın bağımsızlığını korumak 
için son hadde kadar mücadele edeceğimize, 
mühendislik onurunun korunması için dik 
duracağımıza olan inancımla, hepinizi saygıyla 
selamlıyor, ön açıcı tartışmaların süreceği bir 
genel kurul geçirmemizi ümit ediyorum" 

Beyza Metin‘in ardından kürsüye EMO Y.K. 
Başkanı Hüseyin Yeşil çıktı.

Hüseyin Yeşil konuşmasına "Hem Türkiye için 
hem Odamız için çok zor geçen bir dönemi 
geride bırakıyoruz. Bu dönemde ülkemizde 
yaşanan katliamlar neredeyse süreklilik 
kazanmıştır. Yönetime geldiğimizden bu yana 
Soma Katliamında 302 emekçi, Ermenek`te 
17 emekçi, İstanbul Mecidiyeköy Torunlar 
Center`daki asansör katliamında 10 emekçi, 
Esenyurt`taki asansör faciasında 3 emekçi 
yaşamını yitirdi. Birer ikişer ölen canların 
hesabı bile tutulamıyor." diyerek başladı.

“İktidarın uyguladığı politikalar, ülkemizi açık 
bir savaş alanı haline getirmiş; her türlü teröre 

40. Olağan Genel Kurul



13TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ BÜLTENİ  
Ağustos 2016

kapı açmıştır. Herkese kafa tutan, herkesle 
çekişen, kavgacı bir üslup ve nefret diliyle 
örülü açıklamalar, yalnızca toplumumuzu 
kutuplaştırmakla kalmamış; bugün içine 
düşürüldüğümüz kan, acı ve gözyaşı taşıyan 
katliam ortamını yaratmıştır. Yurttaşlarımız 
her gün bir öncekinden daha güvensiz bir 
ortamda yaşamaya ve daha fazla umutsuzluğa 
sürükleniyor. Artık yeter diyoruz. Düşünce 
ve ifade özgürlüğünün olduğu, demokrasinin 
yeşertildiği bir ortam ancak savaşın ve 
çatışmanın panzehiri olabilir. Bunun için 
öncelikle düşünce ve ifade özgürlüğü için 
mücadele etmemiz gerekmektedir. Ülkemizde 
üniversite hocaları sorgusuz sualsiz gözaltına 
alınmakta, cadı avı yürütülmektedir. 'Çocuklar 
ölmesin' diyen insanlar, barış isteyenler hedef 
gösterilmekte, terör propagandası yapmakla 
suçlanmakta, bunların konuşulduğu televizyon 
programları hakkında terör soruşturması 
açılmaktadır. Medya üzerinde iktidar vesayeti 
kurulmuş, her koşulda iktidarı ve yaptıklarını 
onaylayan, gerçekleri çarpıtan, daha da ötesi 
farklı görüş beyan edenleri infaz eden bir 
yapılanma yaratılmıştır” diyerek konuşmasına 
devam eden Yeşil; 

“Değerli arkadaşlar, nükleer masallara değil, 
dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip eden 
gerçekçi çözümlere ihtiyacımız var. Ülkemiz 
çok zengin yenilenebilir enerji kaynaklarına 
sahiptir. Rüzgâr ve güneş potansiyelimiz 
bunların başında gelmektedir. Yenilenebilir 
enerji kaynakları alanında teknoloji hızla 
ilerlemekte ve ucuzlamaktadır. Rüzgâr 
enerjisinde teknik ve ekonomik olarak 48 
bin MW olan kurulu güç kapasitemizin 2015 
yılsonu itibarıyla kullanılan bölümü 4 bin 503 
MW’tır. 2015 yılsonu itibarıyla üretim içindeki 
payı ise yüzde 4.5 seviyesinde gerçekleşmiştir. 
Güneş enerjisinden yararlanma konusunda ise 
çok geç kalınmıştır. Güneşten elektrik üretimi 
istatistiki veriler içinde bile yer almayacak 
boyutta düşüktür. 2015 yıl sonu itibarıyla 
kurulan güneş santralı gücü 248.8 MW’tır. 
Resmi verilere göre yıllık 380 milyar kWh’e 

karşılık gelen güneş kaynağından, azami 
ölçüde yararlanılmamış olmasının kabul 
edilebilir hiçbir yanı yoktur. Ülkemizde henüz 
ölçülebilir olarak gündeme getirilemeyen bir 
diğer kaynak ise enerji verimliliğidir. Elektrik 
enerjisinde verimlilik adına yapılan çalışmalar 
da, kamu kurum ve kuruluşlarındaki akkor 
telli lambaların tasarruflu lambalarla 
değiştirilmesi ile sınırlı kalmıştır. Enerji 
alanı gizli ya da açık şirketlerin kuralsız, 
iktidarla kurdukları ilişkiler dahilinde 
diledikleri gibi at koşturdukları bir alan haline 
getirilmiştir. Enerji Bakanlığı koltuğuna, 
Cumhurbaşkanı’nın daha önce özel bir 
şirketin genel müdürlüğünü yapmış olan 
damadı oturtulmuş; yandaş tartışmaları 
böylece açıktan kabineye taşınmıştır. AKP 
iktidarlarında, özelleştirme ve serbestleştirme 
uygulamalarıyla birlikte elektrikteki bütüncül 
yapı bozulmuş olup; kullanıcıların sırtına 
bindirilen yükler sürekli artırılmaktadır. 
Üretim ayağındaki özelleştirmeler ve serbest 
piyasa yapısı nedeniyle kamunun ucuz elektrik 
üretimiyle pahalı elektrik üretimini kamu 
yararı doğrultusunda bir havuz içerisinde 
bütünleştirerek ucuz elektrik sunma olanağı 
yok olmuştur” dedikten sonra, Hüseyin Yeşil; 

“Gündeme getirilen ne kadar olumlu 
sözcük ve kavram varsa içi boşaltılıyor. 
Demokrasi dediler, demokrasiyi yok ettiler. 
Barış getireceğiz dediler, kan gövdeyi 
götürüyor. Askeri vesayeti bitireceğiz dediler; 
üniversitelerden yargıya, okullardan kamu 
kurumlarına varıncaya kadar iktidarın 
vesayeti, baskısı kol geziyor. Anayasa 
yapacağız, toplumsal uzlaşma getireceğiz 
dediler. Toplumsal kutuplaşma, kin, nefret ve 
öfke büyüttüler. ‘Rekabetçi, şeffaf, tüketicinin 
korunduğu, çevresel sürdürülebilirliği de 
dikkate alan bir enerji sektörü önceliğimiz 
olmuştur ve olmaya da devam edecektir’ 
dediler: Rekabetten çıkardıkları yandaş 
şirketleri koruma ve kollama görevini 
üstlendiler. Şeffaflık uygulamaları ise, 
şirketlere içeriden bilgi sızdırma ve şirketlerle 
iş kotarmadan ibaret oldu. Yurttaşlara 
gelince her yer dört duvar, demir kapı… 
Tüketiciyi korumaktan anladıkları zam 
yapmak, karanlıkta bırakmak. Çevresel 
sürdürülebilirlik dedikleri talan, yağma, doğa 
katliamı. İşte enerji alanının özeti bu. ‘Siyaset-
ticaret-medya’ üçgeni içerisinde yaratılan 
tek ses ve kontrolsüz güç karşısında meslek 
örgütlerine her zamankinden daha fazla 
görev ve sorumluluk düşmektedir. Bilimin 
öncülüğünde kâr hırsına karşı kamunun 
çıkarlarını savunarak, mühendisliğin ve 
meslektaşlarımızın haklarını korumak için 
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mücadeleye devam edeceğiz” 
diyerek sözlerini tamamladı. 

Hüseyin Yeşil’in konuşmasının 
ardından konuklara söz verildi. 
Söz alan ve EMO ile destek ve 
dayanışma duygularını paylaşan 
kurum ve kuruluşlar  adına 
konuşma yapan konukların adları 
şöyle: 

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi 
Neriman Usta, EMO Eski Yönetim 
Kurulu Başkanı ve TMMOB Yüksek 
Onur Kurulu Üyesi Cengiz Göltaş, 
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Süleyman 
Solmaz, Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şube Başkanı 
Battal Kılıç, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Cevahir 
Efe Akçelik, Halkların Demokratik Partisi adına 
Arzu Acar, Özgürlük ve Dayanışma Partisi 

adına Mesut Geçgel ve Sosyal Demokrasi Vakfı 
adına Erol Tüzünerman. 

Yapılan konuşmaların ardından komisyonların 
seçimi yapıldı ve çalışma raporunun sunumuna 
geçildi. 

40. DÖNEM YÖNETİM KURULUNDA 
DEVİR TESLİM VE GÖREV DAĞILIMI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi 28 Şubat 2016 Pazar günü yapılan 
seçimlerle 40. dönemde görev alacak Yönetim 
Kurulu Üyelerini ve Şube Denetçilerini belirledi. 
2 Mart 2016 Salı günü yapılan devir teslim 
töreni ile mazbatasını alan yeni Yönetim Kurulu, 
görevi 39. Dönem Yönetim Kurulu Üyelerinden 
devraldı. 40.Dönem Yönetim Kurulu görev 
dağılımı ise aynı gün yapılan toplantıda 
belirlendi.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Faik Kemal Özoğuz
Mustafa Bulut
Mehmet Katrancı
Nihal Türüt
Ahmet Can Kutlu
Ercan Ozan
Veysel Balun

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri

Erol Celepsoy - Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Ergun Doğru - Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Tuğçe Çakırca Ekşioğlu - Yönetim Kurulu Yazman Üyesi
Hasan Ece - Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Dağıstan Bekiroğlu - Yönetim Kurulu Üyesi
Tayfun İşbilen - Yönetim Kurulu Üyesi
Oğulcan Gülderen - Yönetim Kurulu Üyesi

40. Dönem Yönetim Kurulu görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Şube Denetçileri Asıl Üyeleri
Mehmet Çağdaş
Gani Aksu
Gökhan Serdar Özcanlar

Şube Denetçileri Yedek Üyeleri
Seyit Gazi Bal
Mahmut Galip Demircan
Ergun Çaylak 
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