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Merhaba …

Yeni sayımız,  su ve elektrik gibi en vazgeçilmez ihtiyaçlarımız karşısında insanımızı hiçe sayan yanlış politikaların uygulandığı bir dönemde 
sizlerle buluşuyor. Başta Ankara ve İstanbul gibi büyük kentler olmak üzere Türkiye’de su kaynaklarının kullanımında ortaya çıkan ve giderek 
derinleşen bir kriz ile karşı  karşıyayız. 
Şehir Plancıları Odası yaptığı açıklamada sorunu, uzun süredir izlenen ve  AKP Hükümeti döneminde en üst noktaya taşınan piyasacı günü kur-
tarma stratejilerinin yarattığı plansız kentleşme  olarak ifade ediyor. Bugün ülkemizi enerji krizine sürükleyen mantığın bir benzeri su sorununda 
da zamanında yapılmayan yatırımlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı konusunda en önemli sorunlardan 
biri kentlerdeki su dağıtım sistemlerinin yetersizliği ve yüzde 30’lar seviyesinde olduğu belirtilen kaçaklardır. Kentlerde yatırım önceliklerini 
göstermelik yol, kavşak, üst geçit, bahçe düzenlemesi gibi yatırımlara harcayan belediyeler, bu türden zahmetli ve oy getirmediği düşünülen, 
ancak kentlerin sağlıklılığı kadar kıt su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını da sağlayan yatırımlardan kaçınmışlardır. Diğer yandan, tarımda 
denetimsiz kullanılan kimyasal maddeler, arıtma tesisleri bulunmayan (ya da maliyetleri arttırdığı gerekçesiyle çalıştırılmayan) sanayi tesislerinin 
nehirlere akıttığı zehirli atıklar, arıtılmadan nehirlere boşaltılan kanalizasyon ve diğer atıklar, su kaynaklarımızın önemli bir bölümünü kullanılamaz 
hale getirmiştir.
Şimdi “Durmak Yok, Yola Devam” diyenler, 22 Temmuz’da sandıktan susuz ve elektriksiz günlerin geleceği için oy talep etmediler elbette. “..Ben 
seçimlerden önce zam yapacak kadar enayimiyim...” diyen Özal’ın neo-liberal felsefesine uygun olarak seçimlere kadar, ne suda ne de elektrikte 
planlı ya da plansız kesintiler de yaşamadık. 
Ama yağma yok... Bizler de yola devam diyoruz. Mesleğimizin gelişmesinde, meslektaşlarımızın sorunlarının çözümünde, bilimin ve teknolojinin 
halk yararına kullanımında  en direngen yolcumuzun tabiriyle engebeli, dolambaçlı, sarp da olsa emek, barış ve demokrasi yolunda taraf olmaya 
devam edeceğiz.
Bu amaçla son iki ayda yaz rehavetinden uzak önemli etkinliklere imza attı Odamız. 
Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Öğrenci Komisyonu’nun (EMO-Genç) “Hidra” adlı aracı, TÜBİTAK’ın hidrojenli araçların kullanımını 
teşvik için düzenlediği Hidromobil’07 yarışmasına katıldı. EMO İstanbul Şubesi Öğrenci Komisyonu üyelerinden oluşan 17 kişilik ekibin tasarladığı 
hidrojen yakıt piliyle çalışan “Hidra”, 24-29 Temmuz tarihleri arasında Ankara Hipodrom’da yarıştı ve turnuvanın en iyi tur zamanlarından birini 
de yakalayan Hidra, ANOK (Ankara Otomobil Sporları Kulübü) Kupası’nı kazandı. 
Elektrik Mühendisleri Odası olarak, ÖSS’de Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haber-
leşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Telekomünikasyon 
Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve Kontrol Mühendisliği bölümlerinden tercih yapacak veya halen bu bölümlerde öğrenim gören 
mühendis adayları için “EMO İş Alanları Rehberi” hazırladık. ÖSS 2007 için hazırlanan söz konusu bölümlerin taban puanlarını ve son yerleşen 
öğrencinin başarı sıralamasını ve kontenjan sayısını gösteren “EMO ÖSS 2007 Tercih Rehberi” ile gençlerimizin EMO-GENÇ ile ilk buluşmalarının 
adımları atıldı.
Yine bu dönemde, elektrikle ilgili fen adamlarının yetkilerinde artışa neden olacak bir uygulama başlatılmak istenmesi karşısında Odamız tara-
fından Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na gönderilen yazıya ilişkin olarak Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün fen 
adamlarının hukuka aykırı yetki artışının reddine ilişkin TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne göndermiş olduğu yazı ile mühendislik alanımızda  yetki 
karmaşasının giderilmesine dönük önemli bir kazanıma imza atıldı.
Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin “Yapı Denetim Kuruluşlarında ve Laboratuvarlarda Görev Alacak Teknik Personelin 
Deneyim ve Nitelikleri” başlıklı 9. maddesinin son fıkrasında, “Denetçi belgesine sahip olan mimar ve mühendisler, Bakanlığın veya Bakanlıkça 
uygun görülen kurum ve kuruluşların açacakları hizmet içi eğitim programlarına katılmak zorundadırlar. Yapı Denetim Komisyonu’nca uygun gö-
rülen ve geçerli bulunan belgelenmiş hastalık, tabii afet vb. sebepler olmadan iki defa kursa katılmayanların denetçi belgeleri iptal edilir, sicillerine 
işlenmek üzere yapı denetim kuruluşuna bildirilir” hükümleri çerçevesinde TMMOB, İMO, MMO, MO ve Odamız ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
Yapı Denetim Komisyonu arasında yapılan görüşmeler sonucu, Odamızca gerçekleştirilecek olan Yapı Denetçisi Eğitimleri TMMOB Elektrik 
Mühendisleri Odası Yapı Denetçisi Eğitim Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde düzenlendi. Kurumsal kimliğimizi geliştiren bu eğitimlerin 
hazırlığında görev alan komisyon üyelerimiz ve eğitmenlerimize yürütülen bu düzeyli çalışmalardan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Yine bu dönemde, biz enerjide kriz yönetimi kurulması için kamuyu göreve çağırırken, ülkemizde standart dışı sağlıksız klima kullanımından 
söz ederken, Sinop’ta nükleer santral kurma girişimlerine karşı geçen yıl yitirdiğimiz üç sevgili gencimizi anarken, şubelerimizde bölgesel enerji 
forumları düzenlerken her zaman yanıbaşımızda varlığından ve dostluğundan güç aldığımız can yoldaşımız  Eyüp Sabri Aksüt’ü kaybetmenin 
derin acısını da yaşadık örgütce.
Elektrik Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi Eyüp Sabri Aksüt, 6 Temmuz 2007 tarihinde aramızdan ayrıldı. Bir süredir akciğer kanseri teda-
visi gören Eyüp Sabri Aksüt EMO İzmir Şubesi 22. ve 23. Dönem Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği, 24. Dönem Başkan Yardımcılığı görevinde 
bulunmuştu. Oda Onur Kurulu üyemiz, SMM Komisyonu Başkanı E. Sabri Aksüt; 7 Temmuz 2007 Cumartesi günü EMO İzmir Şubesi önünde 
yapılan tören sonrasında Güzelbahçe Mezarlığı’nda toprağa verildi. Törene; TMMOB, EMO birimleri, meslek odaları temsilcileri ile demokratik 
kitle örgütleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Evet, ne bir yandan dostlarımızla  yaşadığımız zorunlu ayrılıklar, ne de ülkemizin akarsularını bile satmaya kalkan siyasal iradenin aldığı onay 
yüreğimizi karartmasın. Tarihin bu kesitinde yaşanılabilir bir Türkiye özlemiyle namusluca direnenlerin sesleri emeğin ortak bir korosu haline 
getirilemedi diye üzülmeden üretimlerimizle harmanlanacak adil bir gelecek için...
Durmak Yok. Bizce de yola devam..
Sevgi ve dostlukla...


