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Odam(z(n 11’inci
başkan( Rifat
Yal(nç, bir y(l(k
süreler halinde 5 y(l
boyunca başkanl(k
yapt( ve “en uzun
süre başkanl(k
yapan başkan”
unvan(na sahip oldu

Bir k(z ve bir erkek
çocuk babas( Rifat
Yal(nç, “Eşimle
görücü usulü
tan(şt(k, ancak o
benim için ‘ikramiye vuran bir
piyango’ gibi olmuştur”

Varlig˘ini 1969 yilindan beri su¨rdu¨rmekte olan
odamiz Elektrik Mu¨hendisleri OdasiBnda bugu¨n
21Binci bas¸kan go¨rev yapiyor. Su¨releri ve go¨rev
yaptiklari yillar farkli olsa da, EMO
bas¸kanlarinin her biri odamiza ayri bir deg˘er
katmis¸ ve bugu¨nlere gelmesini sag˘lamis¸lardir.

3 yil EMO Yo¨netiminde go¨rev yaptiktan
sonra ilk kez 1984 yilinda bas¸kanlik go¨revini u¨stlenen
odamizin 11Binci bas¸kani Rifat Yalinc¸, bir yilik su¨reler
halinde 5 yil boyunca, 1989 yilina kadar bas¸kanlik yapti.
Bu bas¸arisi ile @en uzun su¨re bas¸kanlik yapan bas¸kanA
unvanina sahip oldu.

Yalinc¸, 1951 yilinda Mag˘usaBda dog˘du. Ilkokul sonrasi
yatili olarak Ingiliz okuluna gitti. Ancak 1963 olaylari ona

engel oldu. 1969 yilinda Namik Kemal LisesiBnden
mezun oldu. 3 yilini o¨g˘renci mu¨cahit, 1 yil ise tam
zamanli mu¨cahit olarak go¨rev yapti.

Mu¨cahitlik go¨revi sirasinda Canbulat RadyosuBndaki
go¨revi, elektrik mu¨hendislig˘i mesleg˘ini sec¸mesinde en
bu¨yu¨k etken oldu. Radyoda teknisyen, program
yapimcisi ve spiker olarak go¨rev yapmis¸ti ve o gu¨nlerde
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bir radyo istasyonu kurmak amaci vardi. 5Meslek
yas¸amim ic¸erisinde firsat bulamadim ve bu
hayalimi gerc¸ekles¸tiremedim.Ancak hala ic¸imde
bir uhde olarak bulunuyor.6

Istanbul Teknik U¨niversitesi Elektrik Faku¨ltesi
Elektronik ve Haberles¸me Bo¨lu¨mu¨Bnden 1974 yilinda
mezun olan Rifat Yalinc¸, 1975 yilinda u¨lkemize geldi ve
Sivil Havacilik DairesiBnde go¨rev yapmaya bas¸ladi. 51974
sonrasi her yerde kalifiyeli elemana ihtiyac¸ vardi.
Bu nedenle u¨lkeye geldig˘im zaman beklemeden is¸
bulmus¸tum.6 Yine oda bas¸kanlarimizdan biri olan
Dinc¸er C¸ag˘in ve onunla birlikte O¨zcan Budak birlikte
go¨rev yaptig˘i arkadas¸lar idi.

Odamiza 1976 yilinda 33 numarali u¨ye olarak, Ali
Hasip O¨zkaramanli tarafindan kayit yaptirildi. 5O¨zer
Berkem bas¸kanlig˘indaki yo¨netimde en c¸alis¸kan u¨ye
olanAli Hasip O¨zkaramanli, odamizin
gelis¸mesinde bu¨yu¨k katki koymus¸ birisidir. Ona
minnet duymamiz gerekir.6

1981-1984 yillari arasindaki 3 yillik Dinc¸er C¸ag˘in
bas¸kanlig˘indaki EMO Yo¨netim KuruluBnda go¨rev yapti.
Bu do¨nemde go¨rev yapmanin fedakaˆrlik oldug˘unun altini
c¸izen Yalinc¸, o gu¨nleri anlatirken go¨zleri bulaniyor.
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5Mesai saatleri dis¸inda toplanmamiz gerekirdi.
Ancak Kibris Tu¨rk Mu¨hendis Mimar Odalari
Birlig˘i Lokali, mesai saatleri dis¸inda kapaniyordu.
Bizlerde ya kahve ko¨s¸elerinde, ya da C¸ag˘layan
Park8da bir araya gelip toplanti yapiyorduk6 diyen
Rifat Yalinc¸, o gu¨nlerde Kibris Tu¨rk Mu¨hendis Mimar
Odalari Birlig˘iBnin kurumsallas¸mamis¸ oldug˘unu, binanin
kumar oynanan bir yer oldug˘unu ve kendilerinin de buna
savas¸ as¸tiklarini animsatti.

1984 F 1989 yillari arasinda bas¸kanlik go¨revini u¨stlenen

odamizin 11Binci bas¸kani Rifat Yalinc¸, bir yilik su¨reler
halinde 5 yil boyunca bas¸kanlik yapti. 5Yo¨netim kurulu
u¨yelig˘im ile birlikte toplamda 8 yil go¨rev yaptim.
Bu su¨re ic¸erisinde bas¸kanlik veya yo¨netim kurulu
u¨yelig˘ine adaylig˘i bir yana birakin, genel kurullara
katilim bile c¸ok azdi. Kimi zaman genel kurula
katilanlar, yo¨netim kurulunu olus¸turmaya ancak
yetiyordu6 diyen Yalinc¸, bunun Mesleki Hizmet ve
Denetim Tu¨zu¨g˘u¨Bnu¨n yu¨ru¨rlu¨g˘e girdig˘i 1987 yilina kadar
devam ettig˘ini so¨yledi.
Mag˘usaBda ikamet
eden bir bas¸kan idi.
Benzin, arac¸ ve daha
birc¸ok giderle zorluklari
go¨ze alarak her hafta
toplantilar yapip gec¸
saatlere kadar c¸alis¸iyordu.
Tu¨m bu zorluklara
rag˘men 5 yillik hizmet
do¨nemi onun ic¸in keyifli
idi. 55 yillik bas¸kanlik
do¨nemimde hizmet ic¸i
eg˘itime bu¨yu¨k o¨nem
verdik. Yurt dis¸indan
getirilen uzman kis¸iler
u¨yelerimize seminerler veriyordu. Bu arada,
meslekte 25 yilini dolduranlara onur belgesi ve
sertifika vermeye bas¸lamis¸tik. Her iki
uygulamanin da geleneksel hale getirilip
su¨rdu¨ru¨lu¨yor olmasi beni gururlandirmis¸tir.6

Bir kural olmamasina ragmen EMO bas¸kanlarinin bir
o¨nceki bas¸kanlar tarafindan o¨nerilmesinin bir gelenek
halini aldig˘ini ifade eden Yalinc¸, 5Bu da bas¸kanlik
yapmadan o¨nce, yo¨netimde hizmet vermenin
gereklilig˘ini ortaya koyuyor ki, bu ac¸idan bir
gu¨zellik olmus¸tur6 dedi. Bu arada, siyasi veya sivil
olsun, hic¸bir makamda hic¸bir kis¸inin 5 yildan fazla go¨rev
yapmamasi gerektig˘ini de o¨nerdi.

En uzun su¨re bas¸kanlik yapan bas¸kan
unvanini elinde bulunduran Rifat Yalinc¸, 1980 yilinda
annesi Zeria Yalinc¸Bin tavsiyesi u¨zerine tanis¸tig˘i Hatice
hanim ile yas¸amini birles¸tirdi. 1981 yilinda du¨nyaya gelen
og˘lu Ismet Yalinc¸, Makine Mu¨hendisi; 1984 yilinda
du¨nyaya gelen kizi Bakiye Yalinc¸ ise Is¸letme Master
mezunu. Mutlu bir evlilig˘i olan Yalinc¸ es¸i ic¸in hic¸
du¨s¸u¨nmeden 5Es¸imle go¨ru¨cu¨ usulu¨ tanis¸tik, ancak o
benim ic¸in 7ikramiye vuran bir piyango8 gibi
olmus¸tur6 s¸eklinde konus¸tu.

Sivil Havacilik DairesiBnde elektrik mu¨hendisi, teknik
is¸ler s¸ube amiri, mu¨du¨r muavini kadrolarinda 1994 yilina
kadar hizmet verdi. DP-CTP Hu¨ku¨metiBnin kurulmasi
ile birlikte, elektrikten de sorumlu bakanlik olan Tarim
Bakanlig˘iBnda Bakanlik Mu¨du¨ru¨ olarak go¨rev yapmaya
bas¸ladi.

1994 F 1999 yillari arasinda Kibris Tu¨rk Elektrik
KurumuBnda yo¨netim kurulu u¨yelig˘i ve elektrikten
sorumlu mu¨s¸avir olarak go¨rev yapti. Mu¨s¸avirlig˘i
do¨neminde de evinde oturmayan Rifat Yalinc¸, fiilen
go¨rev yapmayi su¨rdu¨rdu¨ ve katki koydu.

1999 yilinda emekli olduktan sonra 2004 yilina kadar
Dog˘u Akdeniz U¨niversitesiBnde ders verdi, Dog˘u
Akdeniz U¨niversitesi Vakif Yo¨neticiler Kurulu Bas¸kani
oldu. Istifa ettig˘i 2006 yilina kadar u¨niversitenin
demokratikles¸mesine katki koydu.

2006 yilinda ilac¸ ve ecza depoculug˘u yapan TIP F
MED TicaretBten gelen teklifi kabul etti. @Evimde
oturmak, atil durumda olmak istemiyordum.
O¨neri u¨zerine
direkto¨rlu¨k go¨revi
yapiyorum. Tibbi cihaz
u¨rettig˘im ic¸in
mutluyum.6

Rifat Yalinc¸ odamizdan
hic¸ kopmadi. Halen devan
eden Tu¨zu¨k Komitesi
Bas¸kanlig˘i go¨revinde, 2008
F 2010 yillari arasinda
Mesleki Hizmet
Tu¨zu¨g˘u¨Bnu¨n
gelis¸tirilmesine katki
koydu.

S¸imdiki Yo¨netime
5Kurumsallas¸ma yo¨nu¨nde atilan adimlar
devam etmelidir. O¨nceki yo¨netimden aldiklari
ivme ile go¨rev yapmalidirlar.6

5Odamizin elde ettig˘i arti deg˘er, s¸u anda biz
EMO U¨yelerine dar gelen konferans salonu yapimi
ic¸in yo¨nlendirilmelidir.6
5Standartlar konusundaki mevcut mevzuat,
daha etkin ve kontrol edilebilir formata
do¨nu¨s¸tu¨ru¨lmeli.Ancak formalite
abartilmamalidir.6

Mesleg˘i Sec¸enlere
5Elektrik Mu¨hendislig˘i c¸ok gurur duyulacak bir
meslektir. Genelde mu¨hendislik, o¨zelde elektrik
mu¨hendislig˘i, pozitif du¨s¸u¨nce formatina yatkin
mesleklerdir. Bu mesleg˘i sec¸enler matematik gibi
pozitif bir ilmin onlara kazandirdig˘i en dog˘ru
sonuca varabilecek kis¸iler olabilirler. Bence
elektrik mu¨hendislig˘ini sec¸mede hic¸ tereddu¨t
etmemelidirler.6
5Odamizin yeni mezunu u¨yeleri, farkli tu¨rden
yetki belgelerine sahip olacak olduklarindan,
mesleklerini sec¸erken brans¸larini da o¨nceden
kararlas¸tirmalidirlar. Odamizin web
sayfasindaki, ilanlar, tu¨zu¨kler ve yo¨netmenlikleri
takip etsinler.6
Elektrik Mu¨hendislerine
5Mesleklerini uygularken, her alanda oldug˘u
gibi mesleki onurlarini o¨z c¸ikarlarinin o¨nu¨nde
tutsunlar6
Son So¨z
5Odamiza c¸ok s¸ey verdik, ancak odamiz da
bizlere c¸ok s¸eyler verdi. Onur ve gurur verdi.6
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