EMO’dan...
Hüseyin Yeíil
EMO 44. Dönem Yönetim Kurulu Baíkanõ

7 HAZñRAN, HEM TMMOB ve ODALARI HEM TÜRKñYE ñÇñN BñR MñLATTIR!
Dergimizin bir önceki sayõsõnõn yayõmlanmasõndan bu yana Türkiye’de olup bitenlere ve kendi alanõmõzda yaíanan geliímelere baktõðõmõzda; ülkemiz için yeni bir döneme iíaret eden 7
Haziran 2015 genel seçimleri baíat gündemi oluíturmaktadõr. 7 Haziran, 12 yõlda giderek otoriterleíen AKP iktidarõnõn gücünün kõrõlma tarihidir.
Bugüne kadar demokrasi önünde de bir baraj olarak deðerlendirdiðimiz seçimlerdeki yüzde
10 barajõ karíõsõnda, Hüseyin Yeíil olarak EMO’nun kurullarõnda, AKP’nin Meclis’teki gücünün
kõrõlmasõ için özellikle de HDP’nin barajõ aímasõ konusunda üyelerimize duyarlõ davranmalarõ
çaðrõsõnda bulunmuítum. Halkõmõzõn, Türkiye’de demokrasinin geliímesinden yana tavõr alarak, faíizan bir güç karíõsõnda yüzde 10 barajõnõ geçersiz kõlan seçmen bilinçliliði göstermesi
tüm emek ve demokrasi güçlerini umutlandõrmõítõr.
Evet, 7 Haziran mücadelede son deðil, bir baílangõçtõr! Örgütlerimiz ve Türkiye; bir nefes alõp,
soluklanmõí, mücadelesine yeni koíullarda devam edecektir ve etmelidir.
TMMOB ve odalarõnõn sesini kesip, etkisizleítirmek isteyen iktidar baíarõlõ olamamõí ve bizim
için yeni bir dönem baílamõítõr. Gelmií geçmií bütün iktidarlar TMMOB’yi etkisizleítirip, bölüp,
parçalayarak yok etmeyi denemiíler ve kõsmen de baíarõlõ olmuílardõr. Ancak hiç bir iktidar,
12 Eylül faíist rejimi de dahil, son 12 yõldõr iktidarda olan AKP kadar TMMOB ve odalarõnõn üzerine gelmemiílerdir. AKP halen iktidar gücüyle TMMOB ve Mimarlar Odasõ’na yönelik yalan
ve tehditlerle saldõrõsõna devam etmeye çalõímaktadõr. Bu saldõrõ karíõsõnda TMMOB’ye baðlõ
24 Oda, tek yumruk olarak dayanõíma göstermií; meslek odalarõnõn rant kavgalarõ karíõsõnda
kamu yararõnõ savunmaya devam edeceðini ve susmayacaklarõnõ kamuoyuna deklare etmiílerdir.
Tabii bu baskõlar sadece TMMOB ve odalarõna yapõlmamõí; tüm demokrasi güçlerine, gençlere, kadõnlara, emekçilere ve onlarõn örgütlerine de, kat be kat uygulanmõítõr. Bu baskõlara
karíõ mücadelede, baíta Gezi’de olmak üzere çeíitli alanlarda demokrasi mücadelesi veren
çok sayõda insanõmõzõ yitirdiðimizi unutmadõk unutmayacaðõz.

ñktidar baílattõðõ enerji üretim santrallarõnõn özelleítirilmesini giderayak sürdürmeye çalõímaktadõr. Sözleímeler imzalayõp, devirler yapmakta, yeni santrallarõ özelleítirme kapsamõna
atmakta ve enerji bürokrasisinde hõzla atamalar yapmaktadõr. Kõsaca, “Ben buradayõm, iktidarõm devam ediyor” mesajõnõ vermek istemektedir.

Ne tür bir koalisyon kurulursa kurulsun, EMO olarak mücadelemize 61 yõllõk tarihimiz, özellikle
1970’lerden itibaren yürüttüðümüz mücadele pratiklerimizden aldõðõmõz güçle; mesleðimize
ve onurumuza sahip çõkmaya ve demokrasi güçlerinin içinde aktif olarak yer almaya devam
edeceðiz.
Bu arada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner Yõldõz’a Soma’daki tutum ve davranõílarõndan ötürü açõlan disiplin soruíturmasõ sonucunda, Odamõz Onur Kurulu’nun verdiði ve daha
sonra da TMMOB Yüksek Onur Kurulu tarafõnda onaylanan, 6 aylõk meslekten men cezasõnõ
Sayõn Bakan’õn yargõya taíõmasõ sonucunda, yürütmenin durdurulmasõ kararõ alõnmõítõr.
Bakan Taner Yõldõz, Kayseri’de, basõn mensuplarõnõn bu konuda sorduðu bir soruya “Bakalõm
EMO bu kararõ uygulayacak mõ?” diye bir cümle kurmuí ve akabinde de “EMO bu kararla itibar kaybõna uðramõítõr” demiítir. “Kiíi karsõsõndakini kendisi gibi bilir” diye bir deyim vardõr.
Evet, Enerji Bakanlõðõ uygulamalarõna özellikle de özelleítirme uygulamalarõna karíõ açõlan
davalar sonucunda yargõnõn verdiði çok sayõdaki yürütmenin durdurulmasõ kararõ AKP iktidarõ
tarafõndan uygulanmamõítõr.
Biz yargõ kararõnõ uyguladõk ve bunu kendisine de bildirdik. Ancak dava devam etmektedir.
Yaz döneminden önce, dönem baíõnda planladõðõmõz sempozyum ve kongrelerimizi planlanan tarihlerde gerçekleítirdik. 2 aylõk aradan sonra Eylül 2015’ten itibaren planladõðõmõz diðer
etkinliklerimizi de gerçekleítireceðiz. ñktidarõn tüm engellemelerine karíõ üyelerimizin desteði
ile bilimi ve tekniði halkõn hizmetine sunmaya devam edeceðiz.
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Bu arada EMO tarihinde ilk defa “Elektriðin Öncülleri” adõ altõnda düzenlediðimiz etkinliðin
ilkini Tesla Sempozyumu olarak gerçekleítirdik. Sempozyuma katõlõm muhteíemdi. ñzmir ìubemizin sekretaryasõnda düzenlenen bu etkinliðe yüzde 90 genç, üniversite ve lise öðrencileri
olmak üzere 1000’in üzerinde kiíi katõldõ. Yurtdõíõndan ve yurtiçinden sunum yapan deðerli
akademisyenlere ve sempozyum kurullarõnda yer alan bütün arkadaílara teíekkür ederim.
Bu arada canõmõzõ sõkan bir geliíme ise yeni yayõmlanan Asansör Yönetmeliði’ne iliíkin hazõrlõk
çalõímalarõnda, bu alanda faaliyet gösteren kardeí odamõzõn takõndõðõ tutum ve davranõítõr.
Yõllardõr asansör denetimlerini birlikte yaptõk. Ve bu denetimlerde bir elektrik mühendisi ve bir
makine mühendisi birlikte görev yaparlar ve hazõrlanan rapora da birlikte imza atarlardõ. Ve
bu rapor belediyeye bu íekilde teslim edilirdi.
Ancak bu yönetmeliðe iliíkin TMMOB görüíünün hazõrlanmasõ için TMMOB’de yapõlan toplantõda kardeí odamõz sözcüleri tarafõndan, EMO’nun “A Tipi Muayene Kuruluíu” olmamasõ
öne sürülerek; Bakanlõk karíõsõnda eíit düzeyde olmadõðõmõz ve piyasanõn asansör denetim
ve bakõm iílerinde 2 mühendisin maliyetini karíõlayamayacaðõ dile getirilerek, bu iílerde ya
bir makine ya da bir elektrik mühendisinin tek baíõna görev yapmasõnõn daha doðru olacaðõ
dile getirilmiítir. Biz buna íiddetle karíõ çõkarak “Odalarõmõzõn görevi piyasa çõkarlarõna göre
hareket etmek olmamalõdõr” dedik ve toplantõyõ terk ettik.
Çünkü asansör, Elektrik ve Makina Mühendisliði disiplinlerinin ortak alanõdõr. Burada yapõlacak denetim ve bakõmlarda iki disiplinden de mühendislerin birlikte çalõímasõ bilim ve tekniðin gereðidir.
Dolayõsõyla bakanlõða TMMOB’den ortak görüí yerine, iki oda ayrõ ayrõ görüílerini gönderdi.
Bakanlõkta yapõlan toplantõda da bütün itirazlarõmõza karíõ kardeí odamõz temsilcileri yukarõda belirttiðimiz Bakanlõk ve piyasa önerilerinin altõnõ imzalamõítõr. Ve tutanak temsilcimizin
ilgili maddelere iliíkin muhalefet íerhi ile bakanlõða gönderilmiítir. Ve de yönetmelik Haziran
ayõnõn ilk günlerinde bu íekilde yayõmlanmõítõr.
Bu konuda mesleðimizin ve meslektaílarõmõzõn haklarõnõ yargõ da dahil olmak üzere her platformda savunmaya ve gerekli giriíimlerde bulunmaya devam edeceðiz.
Gönül isterdi ki iktidarõn odalarõmõz üzerinde sürdürdüðü bunca baskõ karíõsõnda meslekçi
reflekslerimizi öne çõkarmadan birlikte hareket etmeyi saðlayabilseydik. Üzüntümüz bunun
yapõlamamasõndadõr.
Yol arkadaílõðõ yaptõðõmõz kardeí odamõzõn bu tutum ve davranõílardan bir an önce vazgeçmesini umut ediyoruz.
TMMOB içinde bu tür tartõímalarõ olumlu sonuçlandõrmak için üzerimize düíen her türlü sorumluluðu yerine getirmeye hazõr olduðumuzu belirtmek isterim.

Meslektaílarõmõza olumlu bir geliíme olarak da Ege Üniversitesi ile Teknolojik ve Bilimsel ñíbirliði Protokolü imzaladõðõmõzõ duyurmak isterim. EMO’nun yayõmladõðõ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarõndan Elektrik Enerjisi Üretimine Ait Elektrik Mühendisliði Hizmetleri Yönetmeliði çerçevesinde tanõmlanan mühendislik hizmetlerine yönelik olarak üyelerimize ortak eðitim verilecek.
Üyemiz olan meslektaílarõmõz, yeni ií alanõ olarak, yönetmelik kapsamõnda verilecek eðitimlerin ardõndan yenilenebilir enerji kaynaklarõndan elektrik üretimine iliíkin elektrik mühendisliði
hizmetlerini serbest müíavir mühendis olarak yürütebilecekler. Bu alanda elektrik mühendisi
olmayan kiíilerin dahi faaliyet gösteriyor olmasõ önlenerek; elektrik mühendislerinin ií alanlarõna sahip çõkõlõrken, diðer yandan da bu alanda yanlõí ve yetersiz kurulum, projelendirme
gibi sorunlar nedeniyle ülkemiz ve yurttaílarõmõz açõsõndan oluíabilecek kayõp ve zararlarõn
da önüne geçilmií olacaktõr.
Dergimizin hazõrlõklarõnõn tamamlanma aíamasõnda enerji alanõnõn ve kamuoyunun gündeminde önemli yer tutan kayõp ve kaçak bedeli konusunda 1 Temmuz 2015 tarifesinin açõklanmasõyla yeni bir “rant aktarõmõ” ortaya çõkmõítõr. Elektrik Mühendisleri Odasõ olarak, halktan
gizlenen daðõtõm íirketlerinin kayõp ve kaçak hedeflerinde deðiíiklik yapõldõðõnõ kamuoyuna
açõklayarak, bu kararõn derhal geri alõnmasõnõ istedik. AKP’nin giderayak TBMM’den geçirdiði
torba yasa ile yapõlmasõnõ saðladõðõ daðõtõm íirketlerine rant aktarõmõ içeren bu uygulamanõn
sonucunda mesken kullanõcõlardan kilovat saat baíõna tahsil edilen kayõp ve kaçak bedeli
yüzde 39.5 zamlandõrõldõ. Bu uygulamadan derhal vazgeçilmesini talep ediyoruz.
Dergimizin bu sayõsõnõn hazõrlanmasõnda emeði geçen tüm meslektaílarõma, deðerli akademisyen hocalarõmõza ve Odamõz Basõn Birimi’nde görevli arkadaílarõma teíekkür ederim.
7 Haziran’dan sonra oluían yeni dönemde birlikte mücadele etmek dileðimle…
Saygõlarõmla,
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