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EMO 44. Dönem Yönetim Kurulu Ba kanõ

7 HAZ RAN, HEM TMMOB ve ODALARI HEM TÜRK YE Ç N B R M LATTIR!

Dergimizin bir önceki sayõsõnõn yayõmlanmasõndan bu yana Türkiye’de olup bitenlere ve ken-
di alanõmõzda ya anan geli melere baktõ õmõzda; ülkemiz için yeni bir döneme i aret eden 7 
Haziran 2015 genel seçimleri ba at gündemi olu turmaktadõr. 7 Haziran, 12 yõlda giderek oto-
riterle en AKP iktidarõnõn gücünün kõrõlma tarihidir. 

Bugüne kadar demokrasi önünde de bir baraj olarak de erlendirdi imiz seçimlerdeki yüzde 
10 barajõ kar õsõnda, Hüseyin Ye il olarak EMO’nun kurullarõnda, AKP’nin Meclis’teki gücünün 
kõrõlmasõ için özellikle de HDP’nin barajõ a masõ konusunda üyelerimize duyarlõ davranmalarõ 
ça rõsõnda bulunmu tum. Halkõmõzõn, Türkiye’de demokrasinin geli mesinden yana tavõr ala-
rak, fa izan bir güç kar õsõnda yüzde 10 barajõnõ geçersiz kõlan seçmen bilinçlili i göstermesi 
tüm emek ve demokrasi güçlerini umutlandõrmõ tõr. 

Evet, 7 Haziran mücadelede son de il, bir ba langõçtõr! Örgütlerimiz ve Türkiye; bir nefes alõp, 
soluklanmõ , mücadelesine yeni ko ullarda devam edecektir ve etmelidir.

TMMOB ve odalarõnõn sesini kesip, etkisizle tirmek isteyen iktidar ba arõlõ olamamõ  ve bizim 
için yeni bir dönem ba lamõ tõr. Gelmi  geçmi  bütün iktidarlar TMMOB’yi etkisizle tirip, bölüp, 
parçalayarak yok etmeyi denemi ler ve kõsmen de ba arõlõ olmu lardõr. Ancak hiç bir iktidar, 
12 Eylül fa ist rejimi de dahil, son 12 yõldõr iktidarda olan AKP kadar TMMOB ve odalarõnõn üze-
rine gelmemi lerdir. AKP halen iktidar gücüyle TMMOB ve Mimarlar Odasõ’na yönelik yalan 
ve tehditlerle saldõrõsõna devam etmeye çalõ maktadõr. Bu saldõrõ kar õsõnda TMMOB’ye ba lõ 
24 Oda, tek yumruk olarak dayanõ ma göstermi ; meslek odalarõnõn rant kavgalarõ kar õsõnda 
kamu yararõnõ savunmaya devam edece ini ve susmayacaklarõnõ kamuoyuna deklare etmi -
lerdir. 

Tabii bu baskõlar sadece TMMOB ve odalarõna yapõlmamõ ; tüm demokrasi güçlerine, genç-
lere, kadõnlara, emekçilere ve onlarõn örgütlerine de, kat be kat uygulanmõ tõr. Bu baskõlara 
kar õ mücadelede, ba ta Gezi’de olmak üzere çe itli alanlarda demokrasi mücadelesi veren 
çok sayõda insanõmõzõ yitirdi imizi unutmadõk unutmayaca õz.

ktidar ba lattõ õ enerji üretim santrallarõnõn özelle tirilmesini giderayak sürdürmeye çalõ -
maktadõr. Sözle meler imzalayõp, devirler yapmakta, yeni santrallarõ özelle tirme kapsamõna 
atmakta ve enerji bürokrasisinde hõzla atamalar yapmaktadõr. Kõsaca, “Ben buradayõm, iktida-
rõm devam ediyor” mesajõnõ vermek istemektedir.

Ne tür bir koalisyon kurulursa kurulsun, EMO olarak mücadelemize 61 yõllõk tarihimiz, özellikle 
1970’lerden itibaren yürüttü ümüz mücadele pratiklerimizden aldõ õmõz güçle; mesle imize 
ve onurumuza sahip çõkmaya ve demokrasi güçlerinin içinde aktif olarak yer almaya devam 
edece iz.

Bu arada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner Yõldõz’a Soma’daki tutum ve davranõ larõn-
dan ötürü açõlan disiplin soru turmasõ sonucunda, Odamõz Onur Kurulu’nun verdi i ve daha 
sonra da TMMOB Yüksek Onur Kurulu tarafõnda onaylanan, 6 aylõk meslekten men cezasõnõ 
Sayõn Bakan’õn yargõya ta õmasõ sonucunda, yürütmenin durdurulmasõ kararõ alõnmõ tõr. 

Bakan Taner Yõldõz, Kayseri’de, basõn mensuplarõnõn bu konuda sordu u bir soruya “Bakalõm 
EMO bu kararõ uygulayacak mõ?” diye bir cümle kurmu  ve akabinde de “EMO bu kararla iti-
bar kaybõna u ramõ tõr” demi tir. “Ki i karsõsõndakini kendisi gibi bilir” diye bir deyim vardõr. 
Evet, Enerji Bakanlõ õ uygulamalarõna özellikle de özelle tirme uygulamalarõna kar õ açõlan 
davalar sonucunda yargõnõn verdi i çok sayõdaki yürütmenin durdurulmasõ kararõ AKP iktidarõ 
tarafõndan uygulanmamõ tõr.

Biz yargõ kararõnõ uyguladõk ve bunu kendisine de bildirdik. Ancak dava devam etmektedir.

Yaz döneminden önce, dönem ba õnda planladõ õmõz sempozyum ve kongrelerimizi planla-
nan tarihlerde gerçekle tirdik. 2 aylõk aradan sonra Eylül 2015’ten itibaren planladõ õmõz di er 
etkinliklerimizi de gerçekle tirece iz. ktidarõn tüm engellemelerine kar õ üyelerimizin deste i 
ile bilimi ve tekni i halkõn hizmetine sunmaya devam edece iz.
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Bu arada EMO tarihinde ilk defa “Elektri in Öncülleri” adõ altõnda düzenledi imiz etkinli in 
ilkini Tesla Sempozyumu olarak gerçekle tirdik. Sempozyuma katõlõm muhte emdi. zmir u-
bemizin sekretaryasõnda düzenlenen bu etkinli e yüzde 90 genç, üniversite ve lise ö rencileri 
olmak üzere 1000’in üzerinde ki i katõldõ. Yurtdõ õndan ve yurtiçinden sunum yapan de erli 
akademisyenlere ve sempozyum kurullarõnda yer alan bütün arkada lara te ekkür ederim.

Bu arada canõmõzõ sõkan bir geli me ise yeni yayõmlanan Asansör Yönetmeli i’ne ili kin hazõrlõk 
çalõ malarõnda, bu alanda faaliyet gösteren karde  odamõzõn takõndõ õ tutum ve davranõ tõr.

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 ekilde teslim edilirdi.

Ancak bu yönetmeli e ili kin TMMOB görü ünün hazõrlanmasõ için TMMOB’de yapõlan top-
lantõda karde  odamõz sözcüleri tarafõndan, EMO’nun “A Tipi Muayene Kurulu u” olmamasõ 
öne sürülerek; Bakanlõk kar õsõnda e it düzeyde olmadõ õmõz ve piyasanõn asansör denetim 
ve bakõm i lerinde 2 mühendisin maliyetini kar õlayamayaca õ dile getirilerek, bu i lerde ya 
bir makine ya da bir elektrik mühendisinin tek ba õna görev yapmasõnõn daha do ru olaca õ 
dile getirilmi tir. Biz buna iddetle kar õ çõkarak “Odalarõmõzõn görevi piyasa çõkarlarõna göre 
hareket etmek olmamalõdõr” dedik ve toplantõyõ terk ettik.

Çünkü asansör, Elektrik ve Makina Mühendisli i disiplinlerinin ortak alanõdõr. Burada yapõla-
cak denetim ve bakõmlarda iki disiplinden de mühendislerin birlikte çalõ masõ bilim ve tekni-

in gere idir.

Dolayõsõyla bakanlõ a TMMOB’den ortak görü  yerine, iki oda ayrõ ayrõ görü lerini gönderdi.

Bakanlõkta yapõlan toplantõda da bütün itirazlarõmõza kar õ karde  odamõz temsilcileri yuka-
rõda belirtti imiz Bakanlõk ve piyasa önerilerinin altõnõ imzalamõ tõr. Ve tutanak temsilcimizin 
ilgili maddelere ili kin muhalefet erhi ile bakanlõ a gönderilmi tir. Ve de yönetmelik Haziran 
ayõnõn ilk günlerinde bu ekilde yayõmlanmõ tõr.

Bu konuda mesle imizin ve meslekta larõmõzõn haklarõnõ yargõ da dahil olmak üzere her plat-
formda savunmaya ve gerekli giri imlerde bulunmaya devam edece iz.

Gönül isterdi ki iktidarõn odalarõmõz üzerinde sürdürdü ü bunca baskõ kar õsõnda meslekçi 
reflekslerimizi öne çõkarmadan birlikte hareket etmeyi sa layabilseydik. Üzüntümüz bunun 
yapõlamamasõndadõr.

Yol arkada lõ õ yaptõ õmõz karde  odamõzõn bu tutum ve davranõ lardan bir an önce vazgeç-
mesini umut ediyoruz.

TMMOB içinde bu tür tartõ malarõ olumlu sonuçlandõrmak için üzerimize dü en her türlü sorum-
lulu u yerine getirmeye hazõr oldu umuzu belirtmek isterim.

Meslekta larõmõza olumlu bir geli me olarak da Ege Üniversitesi ile Teknolojik ve Bilimsel bir-
li i Protokolü imzaladõ õmõzõ duyurmak isterim. EMO’nun yayõmladõ õ Yenilenebilir Enerji Kay-
naklarõndan Elektrik Enerjisi Üretimine Ait Elektrik Mühendisli i Hizmetleri Yönetmeli i çerçeve-
sinde tanõmlanan mühendislik hizmetlerine yönelik olarak üyelerimize ortak e itim verilecek.

Üyemiz olan meslekta larõmõz, yeni i  alanõ olarak, yönetmelik kapsamõnda verilecek e itimle-
rin ardõndan yenilenebilir enerji kaynaklarõndan elektrik üretimine ili kin elektrik mühendisli i 
hizmetlerini serbest mü avir mühendis olarak yürütebilecekler. Bu alanda elektrik mühendisi 
olmayan ki ilerin dahi faaliyet gösteriyor olmasõ önlenerek; elektrik mühendislerinin i  alan-
larõna sahip çõkõlõrken, di er yandan da bu alanda yanlõ  ve yetersiz kurulum, projelendirme 
gibi sorunlar nedeniyle ülkemiz ve yurtta larõmõz açõsõndan olu abilecek kayõp ve zararlarõn 
da önüne geçilmi  olacaktõr.

Dergimizin hazõrlõklarõnõn tamamlanma a amasõnda enerji alanõnõn ve kamuoyunun günde-
minde önemli yer tutan kayõp ve kaçak bedeli konusunda 1 Temmuz 2015 tarifesinin açõklan-
masõyla yeni bir “rant aktarõmõ” ortaya çõkmõ tõr. Elektrik Mühendisleri Odasõ olarak, halktan 
gizlenen da õtõm irketlerinin kayõp ve kaçak hedeflerinde de i iklik yapõldõ õnõ kamuoyuna 
açõklayarak, bu kararõn derhal geri alõnmasõnõ istedik. AKP’nin giderayak TBMM’den geçirdi i 
torba yasa ile yapõlmasõnõ sa ladõ õ da õtõm irketlerine rant aktarõmõ içeren bu uygulamanõn 
sonucunda mesken kullanõcõlardan kilovat saat ba õna tahsil edilen kayõp ve kaçak bedeli 
yüzde 39.5 zamlandõrõldõ. Bu uygulamadan derhal vazgeçilmesini talep ediyoruz. 

Dergimizin bu sayõsõnõn hazõrlanmasõnda eme i geçen tüm meslekta larõma, de erli akade-
misyen hocalarõmõza ve Odamõz Basõn Birimi’nde görevli arkada larõma te ekkür ederim.

7 Haziran’dan sonra olu an yeni dönemde birlikte mücadele etmek dile imle…

Saygõlarõmla,

8 2015 Temmuz • Sayõ-454


