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  BASINDA ŞUBEMİZ

04.01.2014 Çağdaş Kocaeli   Amaç hedef şaşırtmak 
04.01.2014 Bizim Kocaeli   EMO’ da Kongre öncesi atışmalar başladıi
05.01.2014 Demokrat Kocaeli    EMO seçim startını Kocaeli` de verecek-
07.01.2014 Bizim Kocaeli  EMO` da ilk toplantı yapıldı
07.01.2014 Kocaeli Gazetesi   EMO` dan ilk toplantı
10.01.2014 Demokrat Kocaeli   EMO Kocaeli Şubesi Elektrik Enerjisi   
     Tasarrufu Verimliliği Ve Çevre Üzerine   
     Etkileri Resim Öykü Yarışması 
10.01.2014 Çağdaş Kocaeli   EMO 10.kez ödül verdi
10.01.2014 Bizim Kocaeli   Enerji tasarrufu ödülleri sahiplerini buldu
10.01.2014  Kocaeli Gazetesi   EMO` da öğrenciler ödüllerine kavuştu
10.01.2014 Özgür Kocaeli   Enerji Verimliliğini en iyi anlatanlar ödül   
     aldı
31.01.2014 Gebze Haber   TMMOB`dan internet sansürüne tepki
01.02.2014 Kocaeli Gazetesi  İnternet sansürüne tepki
07.02.2014 Çağdaş Kocaeli   EMO İnternet sansürüne tepkili
11.03.2014 Mavi Kocaeli    EMO’ dan acil demokrasi talebi
26.03.2014 Çağdaş Kocaeli   EMO’ dan nevruz açıklaması
04.04.2014 Kocaeli Gazetesi   SEDAŞ ve EMO’ dan işbirliği toplantısı
04.04.2014 Yeni Adapazarı   SEDAŞ ve EMO’ dan yenilikte süreklilik
04.04.2014 Özgür Kocaeli   SEDAŞ ve EMO’ dan ortak proje
04.04.2014 Demokrat Kocaeli   SEDAŞ ve EMO’ dan başarılı proje
04.04.2014 Gebze Haber   SEDAŞ ve EMO’ dan başarılı proje
04.04.2014 Sakarya Halk   SEDAŞ ve EMO’ dan başarılı Proje
07.04.2014 Çağdaş Kocaeli   SEDAŞ ve EMO’ dan işbirliği toplantısı
08.04.2014 Sakarya Akşam   SEDAŞ ve EMO’ dan başarılı proje
09.04.2014 Sakarya Yeni Haber   işbirliği kalite getirir
09.04.2014 Gebze Haber   Bakan insanlarla dalga geçiyor
09.04.2014 Çağdaş Kocaeli   Seçim akşamı kesilen elektriklere EMO   
     yorumu
26.05.2014 Çağdaş Kocaeli   EMO’ dan Soma için önlem önerisi
26.05.2014 Demokrat Kocaeli   EMO’ dan çözüm önerileri
26.05.2014 Özgür Kocaeli   EMO’ dan Soma açıklaması
26.05.2014 Bizim Kocaeli   Maden ocaklarında üretim durdurulsun
28.06.2014 Zonguldak Pusula   EMO İl Temsilciliği Eren Enerji, TEİAŞ ve  
     ÇATES’ i ziyaret etti
30.06.2014 Demokrat Kocaeli   SEDAŞ ve EMO’ dan hızlı çözüm
30.06.2014 Mavi Kocaeli   SEDAŞ ile EMO ortak çözüm getiriyor
30.06.2014 Gebze Haber   SEDAŞ ile EMO uygulamalara çözüm   
     getiriyor
30.06.2014 Özgür Kocaeli   EMO : Sendikal örgütlenme ve grev hakkı  
     engellenemez
01.07.2014 Sakarya Halk   SEDAŞ ile EMO’ dan çözüm
17.07.2014 Kocaeli Haberci   Gazze’de katliamlara son verin
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20.07.2014 Çağdaş Kocaeli   EMO, İsrail’e ateş püskürdü
31.07.2014 Demokrat Kocaeli   Kocaeli yaşanmaz hale geldi
02.09.2014 Özgür Kocaeli   EMO’ dan duyarlılık çağrısı
02.09.2014 Çağdaş Kocaeli   EMO’ dan barış günü çağrısı
06.09.2014 Özgür Kocaeli   EMO: Şirketlere tahsilat kıyağı
06.09.2014 Çağdaş Kocaeli   EMO’ dan çiftçiden otomatik tahsilata tepki
09.09.2014 Çağdaş Kocaeli  Fidan: Katliam şehirler büyüyor
18.10.2014 Halkın Sesi    Yenilenebilir enerji hemen şimdi
22.10.2014 Özgür Kocaeli   EMO’ dan Batı Karadeniz Enerji Forumu
26.10.2014 Kocaeli Haberci   EMO ’dan 29 Ekim Cumhuriyet Kupası   
     Satranç Turnuvası
28.10.2014 Demokrat Kocaeli   EMO’ da Satranç Turnuvası
28.10.2014 Bizim Kocaeli   EMO’ dan Satranç Turnuvası
28.10.2014 Özgür Kocaeli   Satranç Turnuvası bugün yapılıyor
01.11.2014 Bizim Kocaeli   Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası
04.11.2014 Kocaeli Gazetesi  Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası
05.11.2014 Çağdaş Kocaeli   Enerji Sempozyumu 6.kez Kocaeli’ de
06.11.2014 Özgür Kocaeli   Enerji Verimliliği için ilk hazırlıklar
08.12.2014 Demokrat Kocaeli   EMO, 60.yaşını kutladı
08.12.2014 Özgür Kocaeli   EMO’ nun kıdem gecesi
08.12.2014 Bizim Kocaeli  EMO’ dan muhteşem gala
10.12.2014 Çağdaş Kocaeli   EMO 60 yaşında
11.12.2014 Bizim Kocaeli   İzmit faciadan döndü
16.12.2014 Bolu Olay   TMMOB’den sert açıklama
27.12.2014 Özgür Kocaeli   EMO: direniyoruz
01.01.2015 Halkın Sesi   Elektrik Mühendisleri Odası’ndan öykü   
     resim yarışması
06.01.2015 Özgür Kocaeli   EMO: AKP vatandaşa kayıp kaçak çalımı   
     attı
09.01.2015 Özgür Kocaeli   SEDAŞ bu işin altından kalkamaz
09.01.2015 Çağdaş Kocaeli   Elektrik kesintilerinin nedeni
     özelleştirmeler
09.01.2015 Bizim Kocaeli   Zararlarınızı SEDAŞ’ tan isteyin
09.01.2015 Mavi Kocaeli   SEDAŞ’ a tepkiler büyüyor
15.01.2015 Bolu Gündem  TMMOB’den sert açıklama; Yapılaşma mı  
     yağma mı?
16.01.2015 Özgür Kocaeli   Elektrik Mühendisleri ödülleri dağıttı
16.01.2015 Bizim Kocaeli   EMO, Genç yetenekleri ödüllendirdi
16.01.2015 Çağdaş Kocaeli   EMO’ nun ödülleri sahiplerini buldu
16.01.2015 Demokrat Kocaeli   İş Güvenliğini resmettiler
23.01.2015 Bolu Olay   TMMOB’den bildirili protesto
23.01.2015 Halkın Sesi   Ödülleri sahiplerini buldu
23.01.2015 Pusula   Elektrik Mühendisleri Odası İl Temsilciliği  
     ‘Resim ve Öykü   Yarışması sonuçlandı
27.01.2015 Bizim Kocaeli   EMO Başkanı kesintilerin sorumlusunu   
     açıkladı
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28.01.2015 Susma   Resim ve Öykü Yarışması sonuçlandı
09.02.2015 Bolu Olay   TMMOB 14 Şubat’ta Ankara’ya yürüyor
20.02.2015 Özgür Kocaeli   Özel Cihan Hastanesi ile protokol   
     imzalandı
03.03.2015 Halkın Sesi   EMO Zonguldak İl Temsilciliği, ATEX   
     Eğitimi düzenlendi
03.03.2015 Şafak   EMO Zonguldak İl Temsilciliği ATEX Eğitimi  
     düzenledi
10.03.2015 Bizim Kocaeli   EMO Kartepe’ de kadınları ağırladı
10.03.2015 Özgür Kocaeli   EMO’ dan kahvaltı, 08 Mart
12.03.2015 Çağdaş Kocaeli   EMO Bayan üyelerini kahvaltıda buluşturdu
01.04.2015 Özgür Kocaeli   EMO: Türkiye’de elektrik sistemi çöktü
01.04.2015 Pusula   Çeçen: ‘Kamunun bu olaydan ders alması  
     gerekiyor’
28.05.2015 Çağdaş Kocaeli   Nükleeri savunana oy vermeyin
28.05.2015 Kocaeli Gazetesi   Fidan’dan AKP’ ye sert sözler
28.05.2015 Bizim Kocaeli   Elektrik Mühendisleri AKP’  yi eleştirdi
04.06.2015 Çağdaş Kocaeli   EMO’ dan sempozyumda davet
07.06.2015 Sakarya Halk   Enerji Fuarı sona erdi
07.06.2015 Demokrat Kocaeli  Enerji Verimliliği bildirisi hazırlandı
09.06.2015 Demokrat Kocaeli   Enerji Kaynakları sınırsız değil
10.06.2015 Sakarya Yeni Haber   6.Enerji Verimliliği Kalitesi Sempozyumu
10.06.2015 Gebze Haber   6.Enerji Verimliliği Kalitesi Sempozyumu
17.09.2015 Çağdaş Kocaeli   EMO’ da Sempozyum başlıyor
18.09.2015 Bolunun Sesi  TMMOB'dan ülke karanlık bir girdabın içine  
     sürükleniyor
18.09.2015 Bolu Gündem  Barış Mitingine davet
01.10.2015 Özgür Kocaeli   3.Atex Sempozyumu
27.11.2015 Özgür Kocaeli  EMO’nun 61. Kuruluş Yıldönümü
03.12.2015 Bizim Kocaeli  EMO: Faili meçhuller Ülkesi TÜRKİYE

BASIN AÇIKLAMALARI

29.01.2014  İnternet Sansürüne 9 Örgütten Ortak Tepki Bülteni
05.02.2014  İnternet`E Sansür Çığırından Çıktı 
11.03.2014  Acil Demokrasi Talep Ediyoruz 
21.03.2014  Newroz/Nevruz Faşizme Karşı Mücadelenin İşareti Olsun 
02.04.2014  EMO`dan Elektrik Kesintisi Gerekçelerine Yanıt 
28.04.2014  1 Mayıs Birlik Mücadele Ve Dayanışma Günü Etkinliği 
30.04.2014 1 Mayıs`ta Haklarımız İçin Alanlardayız 
14.05.2014 Kaza Değil, Katliam 
24.05.2014  EMO’dan Acil Önlem Çağrısı 
11.06.2014  Provokasyonlara Hayır! Barış Hemen, Şimdi! 
24.06.2014  Sendikal Örgütlenme Ve Grev Hakkı Engellenemez! 



8. Dönem Çalışma Raporu

EMO Kocaeli Şubesi
236

16.07.2014  Gazze‘de Katliamlara Son Verin! 
01.09.2014  Dünya Barış Günü`nde Duyarlılık Çağrısı 
05.09.2014  Şirketlere Otomatik Tahsilat Kıyağı 
08.09.2014  Yandaş Kapitalizmi ‘Katliam Markaları‘ Yaratıyor 
29.09.2014  AKP`ye Can Güvenliği Uyarısı 
22.10.2014  11.Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası 
03.11.2014  Enerji Verimliliği Ve Kalitesi Sempozyumu Altıncı Kez Kocaeli’de 
05.12.2014  Nükleer Santrale Karşı Yaşam Alanlarımıza Sahip Çıkalım! 
26.12.2014  EMO 60. Yılında İktidar Vesayetine Direniyor!
05.01.2015  AKP`den Yurttaşlara Kayıp Kaçak Çalımı 
02.02.2015  Kalem Kalem Fatura, Bu Oyunu Unutma! 
31.03.2015  Elektrik Sistemi Çöktü! 
11.05.2015  Nükleer Karşıtı Platform Basın Açıklaması Nükleer Karşıtı Platform  
  Yeni  Mücadele  Dönemine Hazırlanıyor… 
30.06.2015  AKP` den Giderayak Kayıp Ve Kaçak Rantı 
16.09.2015  ATEX Sempozyumu Başlıyor / 01-02-03 Ekim 2015 
29.09.2015  3. ATEX Sempozyumu Başlıyor / 01-02-03 Ekim 2015 
05.10.2015  Elektrikte Yine Gizli Zam! 
05.10.2015  3. ATEX (Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik) Sempozyumu Başarıyla   
  Gerçekleştirildi 
16.10.2015  Nükleerde `Uçuş Moduna` Geçildi 
30.11.2015  Karanlıkta kaldık
17.12.2015  Akkuyu anlaşmasını fesih çağrısı

İNTERNET`E SANSÜR ÇIĞIRINDAN ÇIKTI

İktidarın İnternet`i Denetim Altında Tutma ve Erişimi Engelleme İsteği, Elektronik 
Ortamda Verilen Hizmetlerin Güvenliğini Tehdit Ediyor…

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluy-
la İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun`da İnternet üzerinden 
iletişime yönelik pek çok sansür düzenlemesi içeren, geniş ve muğlak yetkiler tanıyan 
değişiklik öngören tasarı TBMM`de görüşülmektedir. Bu düzenleme ile İnternet 
üzerinden yapılan iletişime ciddi darbe vurulacak. Böylece internet ortamı kontrol 
altına alınarak, her türden sansür meşrulaştırılmak, düşünce özgürlüğü internetten 
de silinmek isteniyor. İfade özgürlüğünü sınırlayan ve vatandaşların bilgi edinme 
hakkını kısıtlayan uygulama ile dünyanın en çok gazeteci hapseden ülkesi olan Türki-
ye‘deki basın özgürlüğü krizine yeni sorunlar ekleyecektir.  Ayrıca "Alternatif erişim 
yolları" adı altında hukuksuz bir biçimde içerik engelleme kararı olmayan hizmetlerin 
de engellenmesinden, elektronik ticaret ve bankacılık gibi "güvenliğin" temel unsur 
olduğu alanlarda içerik engelleme adına güvenlik zafiyeti yaratan uygulamaların önü 
açılacak.

Kanun eğer kabul edilirse;
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- Şu anda ticari erişim sağlayıcılar dışında yurtiçinde kullanılan farklı farklı sistemlerin 
alan adları için İnternet`in doğası gereği yapılan DNS(Alan Adı Sistemi) sorguları da 
engelleneceğinden, yurt genelindeki sistemlerde anormalliklere ve erişim sıkıntılarına 
yol açılacaktır.

- Bankacılıktan, e-posta erişimine kadar birçok noktada kullanılan yöntemlerde şifre-
lenmiş paketlerin açılması, içeriğin incelenmesi gibi bir yöntem uygulanırsa da erişim 
sağlayıcılar bu kanuna uymak için İnternet`teki bir sürü etik ve teknik kuralı ihlal 
etmiş olacaklardır. Böyle bir uygulamadan sonra bankacılık işleminden, e-posta 
haberleşmesine tüm bu işlemler tartışmalı, kimin tarafından yapıldığı bilinmeyen 
işlemlere dönüşecektir. Özel hayatın gizliliği, kişisel bilgilerin güvenliği ve elektronik 
ortamda ticari işlemlerin güvenliği konusunda ciddi zafiyet yaratılmış olacaktır. 

 - Erişim sağlayıcıları siyasal iktidarların tercihlerine göre bir karar için farklı, başka bir 
karar için farklı uygulamalar yapmaya da zorlanacaktır.

Bu yasayı görüşmekte olan sayın milletvekilleri, her zaman olduğu gibi kanun taslağı 
yazılırken, konuyla ilgili meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, kısacası kamu 
yararına bilim ve tekniğin gözetiminden geçirilmeyen bir taslak ile karşı karşıyayız. 
Hazırlanan bu kanunun seçime gidene kadar istenmeyen her siteyi 4 saatte kapat-
abilmenin dışında bir amacı yoktur. Günü kurtarmak, anlık olarak ihtiyacı karşılamak 
adına hazırlanmış, hatta uygulanma imkanı bile olmayan maddeler içeren bu düzen-
lemeye "evet" demeniz durumunda İnternet erişiminde geri dönülemeyecek zarar-
lara ortak olacaksınız. İnternet kullanıcılarında oluşacak bankacılık, alışveriş vb. 
güvenli işlemlere erişimlerinin izleniyor olduğu kaygısı, kullanım alışkanlıklarını öyle 
bir değiştirir ki bu güveni yeniden oluşturmak çok zor olur. 
 
Kamu yararına bilimi ve tekniği kullanmayı temel alan meslek örgütü olarak, millet-
vekillerini, İnternet üzerinden kaset savaşlarına dönen AKP-Cemaat kavgasının, 
zaten sınırlı olan iletişim özgürlüğünün daha da kısıtlanarak halka fatura edilmesine 
izin vermemeye çağırıyoruz.
 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
KOCAELİ ŞUBESİ
8. DÖNEM YÖNETİM KURULU
5 ŞUBAT 2014

ACİL DEMOKRASİ TALEP EDİYORUZ

 "Gömlek değiştirdim" söylemiyle 2002 yılında iktidara geldiklerinden bu yana geçen 
11 yıllık dönemde AKP, muhafazakar demokratlıktan, "ileri demokrasi" söylemleri 
eşliği altında diktatörlüğün taşlarını adım adım döşemiştir. Kendisine muhalefet eden 
her kesimi darbecilikle suçlayan AKP, toplumdaki askeri darbelere olan karşı duruş ve 
demokrasi arayışını kendi diktatörlüğünü kurmak için kullandığı, ortağı cemaatle 
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giriştiği savaşta bugün ortalığa saçılmıştır. Ne yazık ki AKP`nin cemaatle birlikte 
gerçekleştirdiği icraat kadar, 17 Aralık 2013 tarihinden bu yana süren AKP-Cemaat 
kavgası eşliğinde gerçekleştirilen icraat da toplumu derinden sarsmaktadır. 

Yolsuzluk operasyonlarından, mahkemeler ve emniyet güçleri arasında yaşanan 
savaşa, MİT`e koruma kalkanından, İnternet yasaklarına, HSYK düzenlemesine 
varıncaya kadar yeni diktatörlük taşları döşenmiştir. Daha vahimi, polisler mahkeme 
kararını tanımamakta, mahkemeler Meclis`in çıkardığı yasayı tanımamakta, iktidar 
bunca yolsuzluk iddiası karşısında soruşturmaları önlemek için elinden gelen çabayı 
sürdürmekte, toplumun zaten sorguladığı hukuk güvenliği tamamen yok edilmekte-
dir. Her gün ortaya çıkan yasadışı dinleme kayıtlarıyla ülkemizin içine sokulduğu 
batağın derinliği ortaya çıkmaktadır. Yargı, polis, MİT çevrelerinde sürdürülen bu 
bilek güreşi dolayısıyla ne yolsuzluk iddiaları doğru dürüst soruşturabilmekte ne de 
derin devlet niteliğine bürünmüş çevreler ortaya çıkarılmaktadır. 

HDP Üzerinden Provokasyonlara Son Verin
Bu kaos ortamı, Halkların Demokratik Partisi`nin (HDP) seçim çalışmalarına yönelik 
provokasyonlarla derinleştirilmektedir. Son günlerde artan bir şekilde HDP`nin yerel 
seçim çalışmalarına karşı bilinçli ve organize şekilde saldılar gerçekleştiriliyor. 
Aksaray`da, Urla`da, Ordu`da, Giresun`da ve son olarak Fethiye`de gerçekleştirilen 
saldırılar, günler öncesinden yapılan çağrılarla devletin gözetiminde yapılmıştır. Bu 
saldırılar karşısında önlem almak yerine, HDP tabelasını söktürüp yerine bayrak 
asanlar, HDP`nin siyaset yapma hakkını 12 Eylül Anayasasına bile aykırı bir şekilde 
engellemektedir. Halklar arasında düşmanlık tohumları eken, barış umutlarını provo-
kasyonlarla ortadan kaldırmaya çalışanlar karşısında ve ülkenin içinde bulunduğu 
antidemokratik koşullara inat Elektrik Mühendisleri Odası olarak demokrasi ve adalet 
talebini yükseltiyoruz. "İleri demokrasi"niz sizin olsun, partiler seçim çalışmalarını eşit 
ve özgür bir ortamda yapabilsinler yeter diyoruz. 

Ülkemizi giderek daha fazla tehdit eden bu kaos ortamının oluşumu; "ne şeriat ne 
darbe" olarak özetlenecek toplumsal duyarlılığın yok sayılması, Gezi Direnişi ile 
somutlanan halkın kamusal alanlara ve yaşam haklarına müdahalesine gösterdiği 
demokratik tepkilerinin en sert şekilde bastırılmaya çalışılmasıyla yaratılmıştır. Toplu-
mun duyarlılıkları hala yok sayılmakta, ODTÜ Ormanı`ndan, UNESCO`ya aday 
gösterilen Hevsel bahçelerine, Devlet Tiyatrolarının İrfan Şahinbaş Atölyesi`nin 
bahçesine düzenlenen gece baskınına varıncaya kadar rant temelli doğa tahribatı 
sürdürülmektedir. 

Berkin`in Hesabı Sorulsun!
Gezi Direnişi`nde 6 genç insanımızı yitirmenin acısını yaşarken, Okmeydanı‘nda 
evinden ekmek almak için çıktığında polisin attığı gaz kapsülü sonucu başından 
yaralanan ve 269 gündür komada olan umudun ve acının kara gözlü yiğit çocuğu, 
Berkin Elvan`ı da kaybettik. İnsanlarımızın demokratik haklarını savunmak adına 
canlarını ortaya koyduğu Gezi Direnişi`nin simgesi haline gelen Berkin Elvan`ı 
yitirmenin derin acısını duyuyoruz. Berkin Elvan`ın ailesine, yakınlarına ve Gezi 
Direnişi`ne sahip çıkan tüm halkımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Berkin Elvan`ı ve 
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diğer canların ölümünden sorumlu olan tüm polis ve yetkililerin bağımsız yargı önüne 
çıkarılmasını bekliyoruz.  

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KOCAELİ ŞUBESİ
8. DÖNEM YÖNETİM KURULU
11 MART 2014

NEWROZ/NEVRUZ FAŞİZME KARŞI MÜCADELENİN İŞARETİ OLSUN

Ortadoğu`dan Anadolu`ya, Kafkasya`dan Balkanlar`a varıncaya kadar halkların 
baharın gelişiyle birlikte kutladıkları uyanış ve dirilişin sembolü haline gelen 
Newroz/Nevruz Bayramı son yıllarda ülkemiz ve dünya için çok daha büyük bir 
mücadeleyi simgeliyor. Halkların demokrasi, barış ve kardeşlik talepleri ve egemen 
güçlerin baskılarına boyun eğmeyen isyanlar karşısında emperyalizmin kaynaklarına 
el koymak üzere ülkeler yönelik giriştiği derin oyunlar sürüyor. İnsanlar yerlerinden 
yurtlarından edilirken, katliamlarla insanlık dışı uygulamalarla canlara kıyılırken, 
Newroz/Nevruz Bayramı`nın mücadele kimliği daha da öne çıkıyor.

Ülkemiz bu yıl Newroz/Nevruz Bayramı`na adı konulmamış bir sıkıyönetim ortamında 
girmiştir. Antidemokratik uygulamaların giderek arttığı, gençlerin ve çocukların 
canları üzerinden bedeller ödetilen ülkemizde baskılar her alana yayılmış durumdadır. 
İnsanların düşünce ve fikir özgürlüklerine müdahale edilmekte, devlet aygıtı yargı, 
emniyet, medya ve siyaset ekseninde garip bir yapılanmaya doğru evrilmiştir. 
Diktatöryal yönetim anlayışı tüm yurdu cendere altına almış bulunmaktadır. Ayakkabı 
kutuları, yolsuzluk iddiaları, telekulak skandalları, suç delilleri üretilmesi gibi olanca 
garip uygulamaların hepsini bir arada ülkemize yaşatan iktidar sorumluluğunun 
gereğini yerine getirmek yerine, toplum üzerindeki baskıyı artırmaktadır.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan`ın Youtube ve Facebook`u kapatacağına ilişkin 
açıklamaların ardından Twitter dün gece (20 Mart 2014) kapatılmıştır. İnsanların 
sanal ortamda bile biraraya gelmeleri ve düşüncelerini söylemelerine tahammül 
edemeyen bir otoriter bir yönetim uygulanmaktadır. Tüm faşist baskıların üzeri Kürt 
sorunu ile ilgili ümmet temelli yaklaşımlarla olumlu adımlar atıldığı görüntüsü altında 
örtülmek istenmektedir. Bu koşullar altında halkların gerçek kurtuluşunun ve barış 
içinde birarada yaşama olanağının ancak demokratik, adil, özgür bir yönetim için 
Newroz/Nevruz`un gösterdiği mücadele çizgisinde emekçi halkların birlikte mücade-
lesinden geçmektedir. Bu anlayışla Elektrik Mühendisleri Odası olarak halkların 
Newroz/Nevruz Bayramı`nı kutluyoruz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KOCAELİ ŞUBESİ
8. DÖNEM YÖNETİM KURULU
21 MART 2014
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EMO`DAN ELEKTRİK KESİNTİSİ GEREKÇELERİNE YANIT

Seçim günü yaşanan elektrik kesintileri, ülkede seçim güvenliğine ilişkin yaşanan 
kuşkulara tuz biber ekerken, hükümetten gelen ciddiyetten uzak açıklamalar da kafa 
karışıklığının artmasına neden olmuştur. Öncelikle seçim güvenliğini sağlamanın, 
hükümetin ve devletin birinci görevi olduğu açıktır. Elektrik kesintileri için açıklanan 
hiçbir mazeret yaşanan güvenlik sorununun üstünü örtemez. Yaşanan soruna teknik 
bir gözle bakılsa bile bu kadar yaygın bir alanda yaşanan kesintilerin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız`ın söylediği gibi bir trafo merkezine giren kedi ile 
açıklanması komiktir ve bu ülkenin insanlarıyla dalga geçmek demektir. Öncelikle bu 
yaklaşımı kınıyoruz. 

Yaşanan elektrik kesintilerinin kasıtlı olmadığı düşünülüp; elektrik tüketiminin 
artması, arıza gibi gerekçeler sunularak açıklanmaya çalışılması da bizatihi bu 
iktidarın kendi özelleştirme gerekçelerini kendilerinin yalanlamaları anlamına gelmek-
tedir. Kesintilerin neden kaynaklanabileceğine ilişkin teknik olası nedenleri tek tek ele 
alalım:

1-Havanın soğuması ve tüketimin artması: Öncelikle iklim şartlarının donduru-
cu bir soğuk olmadığını, havadaki soğumanın meteorolojik tahminlerde de beklen-
meyen bir şey olmadığının altını çizelim. Yani tüketim artmışsa bunu karşılayacak 
üretimin yapılması gerekmektedir. Eğer tüketim artmış ve tüketimi karşılayacak 
üretim gerçekleştirilemediği söyleniyorsa bu daha da büyük bir açmazdır. Türkiye 
elektrik arz güvenliğini sağlayamayan bir ülke konumuna düşürülmüş demektir. Eğer 
Ankara için halkın doğalgaz kotaları nedeniyle kartlı sayaçlarında doğalgaz olmadığı 
için elektriğe yüklenmiş ve bu nedenle elektrik kesintisi yaşandığı söyleniyorsa; bu da 
doğalgaz şirketlerinin tüketiciler aleyhine karlılıklarını koruma gayreti içerisinde 
doğalgazı karneye bağlamanın bir sonucu olsa gerektir.

2-Trafoya kedi girmesi: Trafoların kedi ya da başka bir hayvanın girmesine engel 
olacak bir yapıda olduğu ya da olması gerektiği bu alanda çalışan herkesin bildiği bir 
gerçektir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`nca çıkarılan Elektrikli Kuvvetli Akım 
Tesisleri Yönetmeliği`nin 37/a-4 düzenlemesi uyarınca trafo merkezlerindeki panjur 
tel kafeslerin yabancı madde ve canlıların girmesini engelleyecek şekilde tesis 
edilmesi gerekmektedir. Bunun için her türlü tedbir alınmalıdır. Bu tür olumsuzlukların 
giderilmesi için periyodik kontroller yapılmalıdır. Bu durumda ya trafolara kedi girdiği 
iddiası gerçek dışıdır. Eğer trafolara kedi girdiği iddiası doğru ise bu durum da enerji 
gibi bir kamu hizmetinin özel sektör elinde güvenli bir şekilde işletilemediğinin 
göstergesidir. Trafoya kedi girmesini engellemeyen bir yönetimin ülkede nükleer 
santral yapmaya kalkması da abesle iştigaldir. 

3-Yaşanan kesintiler özelleştirmelerin sonucudur: Açıklamalardan ve yaşanan 
kesintilere ilişkin alınan bilgilerden, elektrik kesintilerinin genel bir kesinti olmadığı, 
bölgesel kesintiler yaşandığı anlaşılmaktadır. Eğer kesintiler kasıtlı değilse özelleştir-
ilen elektrik dağıtım şirketlerinde gerekli bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin bekle-
nildiği gibi yerine getirmediği ortaya çıkmaktadır. Özelleştirilen dağıtım şirketlerinin 
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kasalarında bıraktığı nakit paralarla kendisine yakın çıkar çevrelerini beslediği, 
halktan ve halkın vekillerinden yani TBMM`den kaçırılan Sayıştay raporlarıyla ortaya 
çıkan Hükümet, kaçak elektrik başta olmak üzere şirketlerin taleplerini dikkate alarak 
tarifeleri ayarlamaktadır. Böyle bir yönetim anlayışı içerisinde şirketlerin kamu hizme-
tinin görülmesi için gerekli yatırım, bakım ve onarım işlemlerini yerine getirip getir-
mediğinin denetlenmesini ve şirketlerin bu sorumluluklarını yerine getirmek üzere 
cezai yaptırımlarla zorlanmasını beklemek de hayal olmaktadır. Nitekim dağıtım 
şirketlerinin yatırım, bakım ve işletme sorumluluklarına ilişkin kamu adına geçen yıla 
kadar hiçbir denetim yapılmamıştır. Geçen yıl kurulan bir yapılanma ile yeni yeni 
denetim yönünde adımlar atılmaktadır. Bu denetimlerin sonuçları da kamuoyu ile 
paylaşılmamaktadır. Bakanın "Kedi girdi" açıklamasından da anlaşılmaktadır ki, 
dağıtım tesisleri kaderine terk edilmiştir. 

Hükümetin birinci görevi kesintiler konusunda bu alanda çalışmayan insanların bile 
söylemekten imtina edecekleri "kedi girdi" gibi gerekçelerle açıklama yapmadan önce 
dağıtım şirketlerinden bilgi talep edip, nerelerde hangi saatlerde ne kadar süreyle 
elektrik kesintisi olduğunu açıklamaktadır. Bu kesintilerin gerekçeleri saptanıp, şeffaf 
bir şekilde kamuoyu ile paylaşmalıdır.

EMO Dağıtım Şirketlerine Kesintileri Sordu
Elektrik Mühendisleri Odası Genel Merkezi olarak, dağıtım şirketlerine ve bilgi için de 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`na iletilen 
1 Nisan 2014 tarihli yazıda şu bilgiler talep edilmiştir: 

"Yerel seçimlerin yapıldığı 30 Mart 2014 tarihinde, seçimlerde kullanılan oyların 
özellikle tasnifi sırasında ülkemizin değişik bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığı 
yazılı ve görsel basın kuruluşlarının haberlerine yansımış ve elektrik kesintileri ile ilgili 
olarak seçim güvenliğinin ülke genelinde tartışılır olması gündeme taşınmıştır.

30 Mart 2014 tarihinde ülkemizin değişik bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileri ile 
ilgili olarak Odamızdan da yoğun bir şekilde bilgi talebinde bulunulmaktadır. Bu 
anlamda, özellikle seçim günü 16.00 ile 24.00 saatleri arasında Şirketinizin sorumlu-
luk alanı içerisinde yer alan yerleşim yerlerinde yaşanan (kesinti nedeni, saat dilimi, 
etkilenen bölge ve benzeri ayrıntılarla) elektrik kesintileri hakkında kamuoyunu 
aydınlatmak ve bilgi kirliliğinin de önüne geçilmek üzere Odamız tarafından bir çalış-
ma yapılması benimsenmiştir.
 
Yukarıda belirtilen saatler arasında meydana gelen elektrik kesintileri ile ilgili olarak 
Odamızın ivedi olarak bilgilendirilmesi hususunda Şirketinizin gerekli duyarlılığı 
göstereceğine olan inancımızla gereğini arz/rica ederiz."

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
8. DÖNEM YÖNETİM KURULU
03.04.2014
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KAZA DEĞİL, KATLİAM!

Soma Eynez Karanlık Dere`deki özel Soma Kömür İşletmeleri`nde katliam yaşanıyor. 
Trafo patlaması gerekçesiyle açıklanan faciada kaybettiğimiz canların sayısı 200`ü 
aşarken, yüzlerce işçinin de halen madende olduğunu biliyoruz. Öncelikle yitirdiğimiz 
canlar için başsağlığı ve 50`yi aşkın yaralımızın da en kısa sürede sağlıklarına 
kavuşmasını diliyoruz. Yeraltında bekleyen yüzlerce işçimizin de gün ışığına canlı 
olarak çıkarılabilmesini umut ediyoruz.

Hükümetin ve şirket yetkililerin madendeki kişi sayısından, ölüm ve yaralıların sayısı-
na varıncaya kadar gerçekleri halktan gizleme çabasını kınıyoruz. Facianın boyutları, 
gizleme ve saklama çabalarına karşın her geçen saat büyürken; Soma`daki madenle-
rdeki kötü duruma ilişkin Meclis`te 6 ay önce verilmiş araştırma önergesinin 20 gün 
önce görüşüldüğü ve hükümetin dikkate almadığı da ortaya çıkmıştır. 

Facianın nedenine ilişkin iddialar ise kaosu derinleştirmektedir. Trafo patlaması 
nedeniyle facianın yaşandığına ilişkin açıklamalar kafa karışıklığını artırmıştır. Trafo-
ların yüksek güvenlikli standartlara uygun olarak yapılması gerektiği, trafonun patla-
ma ihtimalinin çok düşük olduğu, trafo patlasa dahi yangına karşı izole edilmiş beton 
korumaya sahip olması gerektiği elimizdeki teknik bilgilerdir. Ayrıca ocakta kullanılan 
elektrik tesisatının ve ekipmanlarının ATEX sertifikalı exproof (alev sızdırmaz) olması 
gerekmektedir. Trafoların da exproof d tipi koruma tertibatlı olarak seçilmesi, kuru tip 
transformatör kullanılması gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında trafonun patlaması ve 
yangın çıkması söz konusu ise bunun bir kaza olduğunu söylemek mümkün değildir.

EMO Heyeti`nin İlk İncelemeleri
EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil ve EMO İzmir Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahir Ulutaş`ın da yer aldığı Odamızdan bir heyet, bilgi almak üzere maden 
ocağına gitmiştir. Madende eski ocak olarak tabir edilen mekânda, kömürün yanması 
ve geçici göçük meydana gelmesinin ardından işçilerin bulunduğu alanda yoğun 
karbonmonoksit birikmesi olduğu yönünde bilgiler bize ulaşmıştır. Ayrıca hava tahliye 
sisteminde aksaklıklar olduğu, mekanik olarak yönlendirme yapıldığı, otomasyon 
sisteminin yeterli olmadığı da öğrenilmiştir.

Heyetin yaptığı ilk incelemelerde; tesiste çalışan elektrik, makina ve maden 
mühendisleri ile maden işçilerinden edinilen ilk bilgilere göre ocağın yaklaşık 700. 
metrelerinde kömür yangını ve yangından kaynaklı kısmi göçük oluştuğu, taze hava 
sağlayan fanların etkisiyle yangının duman etkisinin yayıldığı, uzun süre sonra 
fanların çalışma yönlerinin ancak değiştirilebildiği, bu arada çok sayıda işçinin yayılan 
duman ve yangından etkilendiği (yanık ve zehirlenme) yangının kamuoyuna yansıyan 
ilk açıklamalarda olduğu gibi elektrik kaynaklı olmadığı bilgileri edinilmiştir.

Edinilen bilgilere göre, maden içerisinde zehirleyici ve patlayıcı gazları algılayacak ve 
havalandırma sistemlerini yönetecek sistemlerin yetersiz ve eski olduğu, kömürün 
içten içe yanmasıyla başladığı tahmin edilen bu yangının ortaya çıkardığı karbonmo-
noksit, karbondioksit ve metan gazlarının ölümcül etkisi nedeniyle şu ana kadar ifade 
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edilen rakamlarla 205 ölüm olayının gerçekleştiği, bu sayının içerideki işçilerin 
kurtarılmasındaki zorluk göz önüne alındığında daha da artabileceği öngörülmektedir.
Asansörlerin çalışmamasının kurtarma faaliyetlerini güçleştirdiği bilinmektedir. 
Asansörlerin de yangın olsa bile yedek bir güç kaynağı ile çalışabilir durumda olması 
gerekmektedir. 2007 yılına kadar Ege Linyit İşletmeleri adı altında kamuya ait bir 
devlet kuruluşunca işletilen bu tesisin yer altı işleme kısmının özelleştirildiği ve 
taşeronlaştırıldığı, önce Park Holding`e devredildiği, sonrasında ise Soma Kömür 
İşletmeleri A.Ş. adı altında bir şirket tarafından işletilmeye başlandığı bilinmektedir.

Ayrıca ilk işletmeci firmanın tesisteki riskleri göze alamadığı için bir yıl sonra işi bırak-
tığı, bu süreçten sonra mevcut firmanın tesisi işletmeye başladığı alt taşeronlarla 
birlikte binlerce işçinin tesiste çalıştığı bilgisi edinilmiştir.

Bu katliamın temel sorumlusu 13 yıldır uyguladığı politikalarla maden ve enerji 
alanında yürüttüğü özelleştirme, serbestleştirme ve kamunun içinin boşaltılması 
yöntemleriyle çalışanları kar hırsı karşısında güvencesiz bırakan AKP iktidarıdır. 
Özelleştirme, taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma, sendikaları çalışanların değil 
iktidarın ve işverenlerin sesi haline getirme, denetimleri kaldırma, iş güvencesini yok 
etme bu yaşanan katliamın temel nedenidir. Günlüğü 40 liraya insanlar yeraltında 
güvencesiz bir şekilde çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Madenlerde 18 yaş altında 
çalışma yasağı olmasına karşın madenden 15 yaşında Kemal Yıldız`ın cansız bedeni 
çıkarılmaktadır. Acımız çok büyüktür. Gözyaşlarımız sadece yitirdiğimiz canlar için 
değildir. Göz göre göre yaşanan bu katliamların engellenememiş olması nedeniyle de 
acımız büyüktür. Bugüne kadar yaptığımız uyarıların dikkate alınmaması nedeniyle de 
acımız büyüktür.

Denetimlerin yapıldığı, bu maden ocağının çok iyi donanımlı olduğu, 1 saat önce 
denetim yapılsa bile kaza yaşanabileceği gibi söylemlerle katliamın üzeri örtülmeye 
çalışılmaktadır. Bu yaklaşımların tümü canların tekrar öldürülmesi, yeni ölümlere göz 
kırpılması anlamına gelmektedir. Bu büyük katliamın ardından tüm sorumluların yargı 
önüne çıkarılması, ölen canların hesabının sorulması gerekmektedir. Nükleer santral-
larla ilgili olarak, bekârlığın daha tehlikeli olduğu yönünde açıklama yapabilen Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız`ın siyasi sorumluluğunu üstlendiği can ve mal 
güvenliğiyle ilgili yüksek düzeyde hassasiyet içeren bir alanda güvenlik kültürüne 
sahip olmadığı çok açıktır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuatta son yıllarda 
yaşanan keşmekeşin siyasi sorumluluğunu ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik taşımaktadır. Çalışma yaşamıyla ilgili gerekli kamusal güvenlik ve dene-
timleri almakta kusurları bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başta olmak üzere sorumluluğu bulu-
nan tüm yetkilileri istifaya davet ediyoruz.
Tüm halkımızın başı sağ olsun.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KOCAELİ ŞUBESİ
8. DÖNEM YÖNETİM KURULU
14 MAYIS 2014
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Rödovans ve Hizmet Alımı Sözleşmeleri İptal Edilmeli…
 

EMO`DAN ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI
 
Kömür bilindiği gibi en önemli birincil enerji kaynaklarından birisidir. Yeraltından zor 
koşullarda yeryüzüne çıkarılarak kullanılmaktadır. Soma`da yaşanan felaket, kömür 
üretiminin Türkiye`de teknolojik ilerlemeye paralel olarak gelişmediği, tam tersine, 
taşeronlaştırma, piyasalaştırma ve özelleştirme uygulamaları ile birlikte 19. yüzyıl 
koşullarına geri dönüldüğünü gözler önüne serdi. Yeni teknolojilerin kullanımı bir 
yana kendi deyimleri ile "maliyet unsurlarını baskılamaya" çalışan özel sektörün, 
geleneksel teknolojileri bile kullanmadığı, örneğin gaz maskelerinin kontrollerini ve 
değişimini bile yapmadığı ortaya çıktı.

Felaketin ortaya çıkmasının ardından Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve EMO 
İzmir Şubesi`nden iki farklı heyetle bölgeye intikal edildi. Özellikle iş cinayetinin 
yaşandığı ilk günkü kurtarma karmaşası, ekipler arasındaki koordinasyonsuzluk, 
sorumluların belirsizliği, olayın meydana gelişi ile ilgili yetkililer tarafından yapılan 
çelişkili açıklamalar, bizleri ciddi anlamda kaygılandırdı. Ne yazık ki Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ile bu madende asıl işveren konumunda olan Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumu (TKİ) da başarısız bir sınav verdi. Odamız üyesi olan Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız`ın yapmış olduğu açıklamalarda yaşanan vahim 
olayı trafo patlaması gibi olasılığı düşük bir nedene bağlaması, bizlerde facianın 
boyutlarının gizlenmeye çalışıldığı izlenimini doğurmuştur. Anlaşılan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı`nın enerji ve madencilik alanına ilişkin uzmanlığı, AKP döne-
minde oldukça geriletilmiş, bakanlık kadroları daha çok siyasi tercihlere göre şekillen-
dirilmiştir.

İlk açıklamalarda trafo patlaması olarak belirtilen ve olağan bir kaza izlenimi verilm-
eye çalışılan felaket, boyutları itibari ile ülkemizde yaşanan en büyük "iş cinayeti" 
durumundadır. Facia, hem "madencilik" hem de "işçi sağlığı ve güvenliği" alanında 
son 12 yıldır ağırlaştırılmış bir biçimde sürdürülen "özelleştirme", "piyasalaştırma" ve 
"taşeronlaştırma" politikalarının çöktüğünü göstermektedir. Daha önce de Çöllolar 
Sahası`nda üretimi artırmayı hedefleyen bir şirketin sebep olduğu heyelan nedeniyle 
Afşin-Elbistan Termik Santrallı`nda elektrik üretimi de durdurulmuştur. Çöllolar`da 
yaşanan kazanın ardından hayatını kaybeden 9 işçinin cenazesi aradan 3 yıl geçmes-
ine rağmen halen çıkarılamamıştır. Piyasa koşullarına ve özel sektörün "günlük karı" 
hedefleyen ufkuna bırakılan bir enerji piyasası, gelinen noktada "liberal" ekonomiyi 
bile tehdit eder hale gelmiştir. Enerji maliyetlerinde ciddi bir artış yaşanırken, buna 
paralel olarak enerji alanında çalışan işçilerin maruz kaldığı koşulların kötüleştiği, 
ölümcülleştiği bugün daha çok görünür hale gelmiştir. Kömür çıkarma maliyetinin 
düşürülmesi, konutlarda ve sanayide kullanılan kömürün fiyatını düşürmemiş, tam 
tersine hem ekonomik hem de ağır bir vicdani yük haline gelmiştir.

Gerek Odamızın olay günü, olay yerinde yapmış olduğu incelemelerde gerek Maden 
Mühendisler Odası`nın açıklamalarında ve firma yetkililerinin beyanatlarında, 
gerekse savcılık tarafından açıklanan bilirkişi ön raporunda kazanın oluş biçimi kömür 
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yanmasına bağlı karbonmonoksit (CO) zehirlenmesi olarak belirlenmiştir. Havalandır-
ma, erken algılama, kişisel güvenlik donanımları, kaçış yolları, özel yaşam alanları 
gibi konularda tesisin ciddi eksiklikler taşıdığı, olayın oluş biçimi ile ilgili yapılan 
tartışmalarda açığa çıkmıştır.

Vahşi Kapitalizm Yeraltı Üretimini Patlattı
Çok açıktır ki Soma`da yaşanan felakete, şirketin "ne pahasına olursa olsun, maliyeti 
düşürme ve üretimi kesintisiz sürdürme" politikası neden olmuştur. Görünen 
tablodan yalnızca bu şirket sorumlu olamaz. Bu üretim modelini yaratan ve kömür 
madenleri ve linyit sahalarını ihalelerle devredenler ve denetim sorumluluklarını 
yerine getirmeyenler de yaşanan iş cinayetlerinden birinci derecede sorumludur. Bu 
model, 3-5 firmanın ve bunlara bağlı çalışan "dayıbaşı taşeronlarının" çıkarına ve 
binlerce işçinin kölelik koşullarında çalıştırılması pahasına ekonomik ve vicdani olarak 
sürdürülemez. Türkiye`de kömür madenciliğinin mevcut koşullarda sürdürülmesi göz 
göre göre iş cinayetlerine davetiye çıkarmaktır.

TKİ`nin son olarak yayımlayabildiği 2012 yılına ait çalışma raporuna göre, 2012 
yılında rödovans, ve hizmet alımı usulleri ile özel sektöre yaptırılan üretim de dahil 
olmak üzere 31,7 milyon tonu açık işletmelerde, geriye kalan 11,1 milyon tonu kapalı 
işletmelerde olmak üzere toplam 42,8 milyon ton (tüvenan) kömür üretimi 
yapılmıştır. TKİ verilerine göre bu üretimde açık işletmelerde 26,8 milyon ton, kapalı 
işletmelerde ise 6,4 milyon ton satılabilir kömür elde edilmiştir. 2012 yılında yeraltı 
işletmeciliği kapsamında çıkarılan kömürün 6,2 milyon tonu rödovans karşılığında, 
4,5 milyon tonu ise hizmet alımı sözleşmesi kapsamında üretilmiş, TKİ`nin kendi 
üretimi ise 0,4 milyon ton düzeyinde kalmıştır.

AKP İktidarı`nın ilk dönemlerinde 2003 yılında TKİ tarafından 1,1 milyon ton 
düzeyinde üretim yapılırken, 2004 yılında üretim 0,9 milyon tona düşmüştür. AKP`nin 
rödovans ve hizmet alımı işlemlerine başladığı ilk yıl olan 2005`de TKİ`nin kendi 
üretimi 0,8 milyon tona düşerken, özel sektörün faaliyetleri sonucu üretim 2,4 milyon 
tonu rödovans, 0,2 milyon tonu hizmet alımı olmak üzere toplamda 3,4 milyon tona 
çıkarılmıştır. Piyasalaştırma işlemlerinin ardından ilk yıl içerisinde aynı yeraltı maden-
lerinde, aynı teknolojik olanaklar kullanılarak, üretim yaklaşık 3,4 kat artırılmıştır. 
2012`de ise toplam yeraltı madenlerindeki üretim, işçiler kölelik düzenine yakın 
koşullarda çalıştırılarak 11,1 milyon tona ulaştırılmıştır. TKİ`nin yeraltı ocaklarında 
kamu kaynakları ile gerçekleştirdiği 2003 yılındaki üretim olan 1,1 milyon ton, 
2012`de 0,4 milyon tona düşürülürken, toplam üretim rödovans ve hizmet alımı 
yöntemleri ile 10 kat artırılmıştır. AKP döneminde yaşanan bu değişimin faturası, 
TKİ`nin rödovans ve hizmet alımı usulleri ile belirlediği taşeronlar ile bu taşeronların 
görevlendirdiği "dayıbaşları"nın ağır baskısı altında ezilen işçilerin canları ile öden-
miştir. Bu tablodan kuşkusuz, neoliberal politikaların en sadık sürdürücüsü AKP 
İktidarı sorumludur.

Yenilenebilir Kaynaklar Ön Plana Çıkarılmalı
2012`de elde edilen toplam satılabilir kömürün 7,9 milyon tonu sanayi ve ısıtmada, 
yaklaşık 26 milyon tonu termik santrallarda tüketilmiştir. TKİ`nin verilerine göre 
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kömürün büyük kısmının elektrik üretiminde kullanıldığı görülmektedir. TEİAŞ`ın 
verilerine bakıldığında ise 2013 sonu itibari ile elektrik enerjisinin yüzde 24,9`unun 
kömürden üretildiği görülüyor. Toplam elektrik üretiminin yüzde 12,2`si ithal kömür 
ile gerçekleştirilirken, kömürün toplam payından geriye kalan yüzde 12,7`lik kısım ise 
Türkiye`de üretimi gerçekleşen linyit ve taşkömüründen elde edilmiştir. Bu durumda 
yaklaşık olarak 2013 verilerine göre kömürden üretilen 60 milyar kilovatsaatlik (kWh) 
enerjinin, yarısı yani 30 milyar kWh`sı yerli taş kömürü ve linyitten üretildiğini kabul 
edebiliriz.

Buna karşılık olarak resmi istatistiklere göre, Türkiye`nin rüzgar enerjisi potansiyeli 
48 bin megavat (MW) kurulu güce denk gelmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı`nın Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi`ne göre 2023 
hedefleri arasında 20 bin Megavat`lık (MW) rüzgar santralı kurulması da yer almak-
tadır Bu kurulu güç ile yıllık 70-80 milyar kWh`lik üretim yapılabilir. Potansiyelin 
tümünün kullanılması durumunda ise yaklaşık 2 katı kadar daha üretim yapılması 
olasıdır. Benzer şekilde, mülga Elektrik İşleri Etüt İdaresi`nin çalışmalarında ekono-
mik olarak kullanılabilecek güneş enerjisi potansiyeli yıllık 380 milyar kWh olarak 
hesaplanmıştır. 2013 sonu itibari ile 310 MW kurul güce sahip olan jeotermal kaynak-
lardan 1 milyar 281 milyon kWh elektrik üretimi gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı itibari ile 
600 MW`lık ekonomik jeotermal potansiyelini tamamının kullanılması hedeflenmek-
tedir. 10 yıl sonra 2023 üretiminin yaklaşık 2 katı üretim artışı hedeflenmektedir.

EMO olarak Türkiye`nin enerji politikalarının yerli ve yenilenebilir kaynaklar üzerin-
den yükselmesi gerektiğini her fırsatta yineliyoruz. Uyarı ve önerilerimizi dikkate 
almayan siyasal iktidar, 2023 yılı için konulan hedefleri de tutturmaktan uzak bir 
konumdadır. Soma gerçeği kömür madenlerindeki üretim koşullarına ilişkin 
kaygılarımız, sadece madencilerimizin iş güvenliği açısından değil aynı zamanda 
ülkemizde enerji arzı açısından da kaygılarımızı artırmaktadır.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği`ne ilişkin yapılan yasal düzenlemede tüm itirazlarımıza 
rağmen işvereni sınırlayacak kurallara yer verilmemiş riskin sorumluluğu aslında 
kendisi de aynı şirkette işçi statüsünde olan veya hizmet alımı yöntemi ile başka bir 
şirketten kiralanan uzmanlara bırakılmıştır. İşten atılma veya sözleşmesi iptal edilme 
tehlikesi altındaki uzmanlar, işvereni eksikleri gidermeye ve önlem almaya zorlayam-
amaktadır. Bu sistemin ivedilikle değiştirilmesi, işverenlerin ve siyasilerin baskısından 
uzak idari ve mali yönden bağımsız, demokratik işleyişe sahip İşçi Sağlığı Güvenliği 
Kurumu`nun kurulması hayati önemdedir.

EMO, parlayıcı ve patlayıcı ortamlarda güvenliğin sağlanması için 2011 yılında 
Ankarada ve 2013 yılında Kocaeli, Gebze`de ATEX sempozyumları düzenlemiştir. 
Sempozyumlarda, bu alanda yaşanan güncel gelişmeler tartışılmış, mevzuat eksikleri 
ortaya konmuştur. Ortaya çıkan bu bilgi birikimi ne yazık ki uygulamaya yansımamak-
tadır. Patlayıcı olmayan ortamların yanında yüksek binalar, metro istasyonları, hasta-
neler, okullar gibi insanların topluca bulunduğu alanlarda da yangın güvenliğine 
ilişkin önlemlerin alınmasına yönelik mevzuatta büyük eksiklikler bulunmaktadır. Hem 
işçi güvenliği hem de kamunun kullanımına açık mekanlarda önlemlerin alınması ve 
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teknolojik gelişmelerin takibi için ilgili bakanlıklar ve Odaların katılımı ile bir çalışma 
grubu oluşturularak, yürürlükteki mevzuat gözden geçirilmeli ve bu alanlarda güven-
lik önlemlerine ilişkin yürütülen mühendislik çalışmalarının kalitesinin artırılarak, 
denetlenmesine olanak sağlanmalıdır.

Acil Önlem Adımları
Soma`da yaşanan felaketin ardından EMO olarak tüm teknik birikimimiz ile her 
zaman maden emekçilerinin yanında olacağız. Maden kazaları ile bir daha 
karşılaşmamak için 2005 yılından buyana uygulanan sistemin değiştirilmesi gerekme-
ktedir. Acil alınması gereken önlemleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

-TKİ, rödovans ve hizmet alımı sözleşmelerini iptal etmeli ve bu şirketlerde çalışan 
tüm personel TKİ bünyesine aktarılmalıdır. İşçilere iş güvencesi ve sendikalaşma 
hakkı sağlanmalıdır. Yeraltında çalışacak işçiler "dayıbaşı" yerine kendi öz yönetim 
modeli ile oluşturulacak mekanizmalarla idare edilmeli ve kaza anında bu 
mekanizmanın öncülüğünde tahliyeleri sağlanmalıdır.

-Tüm maden ocaklarında işçilerin özlük hakları korunarak, çalışma sahaları güvenli 
hale getirilinceye kadar üretim durdurulmalıdır. Madende güvenliğin sağlanması için 
denetimler döneminde minimum personel ile önleyici çalışma yapılmalıdır. Madende 
eksiklerin giderileceği ve güvenliğin tam anlamı ile sağlanacağı güne kadar, personel 
eğitimi ve madende fiziksel iyileştirmeler için mesai yapılmalıdır. Üretim baskısı 
nedeni ile yapılmayan onarım, bakım kapsamındaki tüm sorunlar çözülmelidir.

-Aralarında Maden Mühendisleri Odası, EMO gibi meslek odaları ve kurumlardan da 
uzmanların bulunduğu bağımsız bir teknik heyet oluşturularak, tüm madenlerde 
inceleme yapılması sağlanmalıdır. Eksiklerin bilimsel kriterlere uygun bir şekilde tespit 
edilmesi ve giderilmesi bu heyetlerin gözetiminde gerçekleştirilmelidir. İş gücü ve 
kamu kaynakları, üretimin durdurulmasının ardından bilimsel heyetin kılavuzluğunda 
eksiklerin giderilmesine harcanmalıdır.

-İyileştirme çalışmaları döneminde yaşanacak enerji açığı için de ayrıca önlem 
alınması gerekmektedir. Konut ve sanayide kullanılacak kömür için gerekli ise geçici 
bir süre ithalat ile çözüm üretilmelidir. Elektrik üretiminde oluşacak açıklar için de arz 
güvenliğini sağlamak üzere yenilenebilir kaynaklar başta olmak üzere çeşitlendirme 
olanakları araştırılmalıdır. Yenilenebilir kaynakların yetersiz kaldığı durumda yerli 
kömür yakan santrallar için yine geçici bir süre kömür ithalatı veya elektrik ithalatı 
planlaması yapılmalıdır.

-Düşük risk grubundaki işletmelerde hatta sıradan binalarda bile uyarı ve yangın 
önleme sistemleri bulunmakta ve kaza anında hayat kurtarmaktadır. Madenlerde de 
tüm teknolojik olanaklar kullanılmalıdır. Bu anlamda uluslararası standartların uygu-
lanması ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi için TMMOB`a bağlı Odaların 
katılımı ile bağımsız bir daimi komite kurulmalıdır. Bu komitenin hem mevcut hem de 
geliştirilecek ekipmanların kullanımı için aldığı kararlar, TKİ tarafından maliyet 
gözetilmeksizin uygulanmalıdır.
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-TKİ`nin ancak eğitim ve iyileştirme çalışmaları biten ocaklarda bağımsız heyetin izin 
vermesinin ardından yeniden üretime geçmesi sağlanmalıdır.

-İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında yaşanan karmaşa son verilmeli, etkin ve kamusal 
nitelikli bir denetim sağlayacak yasal düzenleme yapılmalıdır.
 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KOCAELİ ŞUBESİ
8. DÖNEM YÖNETİM KURULU
24 MAYIS 2014

PROVOKASYONLARA HAYIR! BARIŞ HEMEN, ŞİMDİ!

Diyarbakır`ın Lice İlçesi`nde karakol yapımına karşı gösteriler sırasında iki kişinin 
öldürülmesinin ardından yeniden çatışma ortamının yaratılmaya çalışıldığı, bunun için 
de çeşitli provokasyonların gündeme geldiğini üzüntü ve kaygıyla izliyoruz. Cumhur-
başkanlığı seçimi öncesinde insanların kan ve gözyaşları karşılığında siyasal yandaş 
kazanmaya dönük her türlü provokasyonu kınıyor ve toplumsal barışın sağlanmasını 
istiyoruz.

Lice`de 2 kişinin öldürülmesinin ardından Diyarbakır 2. Hava Kuvvetleri Komutan-
lığı`nda yaşanan bayrak indirme operasyonu halkın tepkisiyle karşılanırken, bu olayın 
kimin işine yaradığı sorgulaması gündeme oturmuştur. Gezi mücadelesinde elinde 
bayrakla TOMA`lardan sıkılan tazyikli suyun altında direnen eylemci fotoğrafı ve 
evine ekmek götürmek için çabalayan bir bayrak satıcısının polisler tarafından yaka 
paça gözaltına alınış görüntüleri hala akıllardadır. Bu görüntüler karşısında bırakın 
tepki göstermeyi, "destan yazan polisleriyle" övünen iktidarın, bugün milliyetçi oylara 
ihtiyaç duyduğu bir zamanda bayrağın indirilmesi dikkat çekicidir.

Tüm dünyada ülkelerin simgesi olan bayraklar, o ülkenin ortak değerini yansıtmak-
tadır. Ne yazık ki çeşitli kesimler, siyasal anlamda kendi çıkarlarına uygun ortam 
yaratmak uğruna bu ortak değer olan bayrağı istismar etmektedirler. Bayrak ülke 
insanının ortak değerlerinden olduğu kadar o ülke insanlarının özgürce bir arada 
yaşama isteğinin de sembolü olmalıdır. Günü geldiğinde Hrant Dink`in katilinin elinde 
sallandırılan, günü geldiğinde Reza Zarrap`ın arkasında gösterişe çıkarılan, günü 
geldiğinde ise gönderden indirilen bayrak, toplumsal algı yönetiminin bir aracı olarak 
kullanılamaz. Bu halklar üzerinde oynanan çok tehlikeli bir oyundur.

Elektrik Mühendisleri Odası olarak bayrak indirme provokasyonunu ve bu tür provo-
kasyonlardan çıkar sağlamaya çalışan her türlü anlayışı kınıyoruz. Bu tür provoka-
syonlar karşısında sağduyulu davranarak çatışmasızlık ortamının korunması gerek-
mektedir. Siyasal çıkarlara malzeme yapılamayacak kadar önemli olan halkların 
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geleceği, ne olduğu belirsiz "çözüm süreçlerine" kurban edilmeden barış sağlanma-
lıdır.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KOCAELİ ŞUBESİ
8. DÖNEM YÖNETİM KURULU
11 HAZİRAN 2014

SENDİKAL ÖRGÜTLENME VE GREV HAKKI ENGELLENEMEZ!

Tüm dünyada ve ülkemizde kaspitalizmin vahşileştiği, çalışma haklarının sürekli gasp 
edildiği ve örgütlenme hakkının yok sayıldığı bir dönem yaşanmaktadır. Siyasal 
iktidar-sermaye baskısı sendikal hareketi giderek sindirmekte, bunun için her türlü 
yasal ve yasa dışı yönteme başvurulmaktadır.

Son günlerde de ardı ardına sendikal örgütlenmeye ve sendikal haklara karşı müda-
halelerle karşılaşılmaktadır. Seyit ömer Termik Santralı`nın özelleştirilmesinin ardın-
dan satın alan şirket Çelikler Holding, işten attığı 18 kişinin çalışma haklarını savun-
maları nedeniyle 750 işçinin işine son verebilmiştir. Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy 
termik santral işçileri, özelleştirme sonrası işsiz kalma ya da kötü koşullarda çalışma 
tehdidine karşı haklarını savunmak için iş bırakma dahil mücadele yürütmektedirler. 
Bugün Türkiye`nin en büyük grevlerinden biri olan Kristal İş Sendikasının Şişecam`-
da 5 bin 800 işçi ile birlikte yürüttüğü grevi kırmak üzere fabrikadan yasa dışı olarak 
mamul madde çıkarılmaya çalışıldığı ortaya çıkmıştır. Sütaşta sendikaya üye oldukları 
için işten atılan 26 işçinin mücadelesi de sürmektedir.

Ne yazık ki iktidar çalışanların haklarının gasp edilmesine ortak olmakta, sermaye ile 
birlikte hareket etmektedir. Özelleştirmeler çalışanların güvencesizleştirilmesinin, 
işsizlik ya da kötü koşullarda çalışma cenderesine sokulmasının bir adımı olurken; 
diğer taraftan sarı sendikacılık yaygınlaştırılarak sendikal hareketin etkinliği yok 
edilmekte, yasalarla da sendikal güvenceler bir bir ortadan kaldırılmaktadır. Çalışma 
yaşamı alanında "ileri demokrasi" nin birbirinden güzel örneklerini sergileyen AKP 
iktidarının 1 Mayıs`ı tatil ilan ederken kullandığı göz boyayıcılığı, sıra hak taleplerine 
geldiği zaman biber gazlı müdahalelerle ortaya saçılmaktadır. Son olarak Soma`da 
yaşanan katliamın ardından gündeme gelen taşeronlaşma sıkıntısı karşısında "milli 
irade"nin tepkisiyle karşılaşan iktidar, taşeronlaştırma konusunda vaatlerde bulun-
muş, ancak vaatler bir yana memurların bile çalışma güvencelerini ortadan kaldıran 
düzenlemeleri gündeme getirmiştir. Madencilerin çalışma süresini 36 saate indirmeye 
çalışan düzenlemede kelime oyunu yapılarak, "yeraltında çalışma süresi" denilmiş ve 
45 saati bu kez de yer üstünde doldurması söz konusu edilmiştir.

Sendikal örgütlenmeye ve sendikal haklara karşı yapılan müdahaleler nedeniyle 
üyelerimizin çalışma koşulları da olumsuz etkilenmektedir. Taşeronlaşma ve sendika 
etkinliğinin kırılması işçi sağlığı ve işçi güvenliğini yok etmekte, Soma`da olduğu gibi 
katliamlar yaşanmaktadır. Tüm üyelerimizi çalıştıkları işyerlerinde sendikal örgütle-
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nme ve grev mücadelelerine destek olmaya çağırıyoruz.
 
İktidarı ve işverenleri çalışanların haklarına saygılı olmaya, en başta sendikal örgütle-
nme olmak üzere grev haklarını kullanmaları karşısında yasadışı yöntemlere başvur-
maktan derhal vazgeçmeye, siyasal iktidarı ezilen geniş halk kitlesini oluşturan 
çalışanların haklarını korumak üzere göreve davet ediyoruz.
  
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KOCAELİ ŞUBESİ
8. DÖNEM YÖNETİM KURULU
24 HAZİRAN 2014

GAZZE‘DE KATLİAMLARA SON VERİN!
 
Batı Şeria‘da geçen ay 3 İsrailli yerleşimci gencin kaçırılarak öldürülmesine misilleme 
olarak bu ay 16 yaşındaki bir Filistinli gencin kaçırılıp yakılması, Gazze‘yi ölüm kampı-
na çevirmiştir. İsrail ile Filistin arasında yaşanan füze savaşları, aralarında çok sayıda 
sivil kadın ve çocukların bulunduğu, sayısı 200‘e aşan Filistinli‘nin ölümüyle katliama 
dönüşmüştür. Dün ortaya çıkan ateşkes umudunun kısa sürede söndürülmesi insanlık 
adına büyük bir utançtır. Derhal silahların susması, ateşkesin acilen gündeme 
alınması gerekmektedir. Bunun için Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bölgedeki 
devletler, gerekli diplomatik girişimlerde acilen bulunmalıdırlar. 
 
Yaşanan katliam süreci, kara savaşının da başlama tehlikesi, Gazze‘de yalnızca can 
kayıplarına değil, binlerce Filistinli‘nin de yerinden yurdundan edilmesine yol açmak-
tadır. BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), yaklaşık 17 bin Gazzeli‘nin 
sığınma talep ettiğini açıklamıştır. 
 
Emperyalist ülkelerin enerji kaynaklarına sahip olma güdüsü başta olmak üzere 
bölgeyi kontrol altında tutma adına gizli ya da açıktan yürüttüğü işgal ve müdahalel-
erle, Ortadoğu yıllardır kan ve gözyaşının egemenliği altındadır. Mısır, Suriye ve Irak 
başta olmak üzere Ortadoğu‘da yaşanan karmaşa ortamı İsrail aracılığıyla bugün 
yeniden Filistin‘i vurmaktadır. Saldırının ardındaki amaçlardan birinin Gazze kıyıların-
daki doğalgaz kaynaklarını kontrol altına almak olduğu da uluslararası basında dile 
getirilmektedir. Emperyalizm, bölgenin enerji kaynaklarından ve bölge halkları üzerin-
den elini çekmelidir. Demokrasinin beşiği olarak övünen devletler, kendi emperyal 
çıkarları temelinde bölgeyi şekillendirme arayışından vazgeçmelidir. 
 
Filistinlilerin yaşam hakkına saygı duyulmalı, İsrail‘in sivil halka ölüm yağdırmasına 
karşı gereken karşı duruş sergilenmelidir.
 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KOCAELİ ŞUBESİ 8. DÖNEM
YÖNETİM KURULU
16 TEMMUZ 2014
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EMO`DAN, AKP`NİN ÇATIŞMAYI BESLEYEN POLİTİKALARINA KARŞI 
MÜCADELE DAVETİ

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ‘NDE DUYARLILIK ÇAĞRISI

Dünya Barış Günü olarak, Alman Faşizmi`nin 1 Eylül 1936 tarihinde Polonya`yı işgal 
ederek çıkmasına neden olduğu İkinci Dünya Savaşı`nın başladığı kabul edilen gün 1 
Eylül tarihi kabul görmektedir. Çok ağır sonuçlara yol açan İkinci Dünya Savaşı`nın 
son olması temennisi ile birçok ülkede her 1 Eylül`de, çeşitli etkinlikler düzenlenmek-
tedir. Dünya Barış Günü, Türkiye`nin içinde bulunduğu coğrafyadaki huzursuzluk ve 
çatışma ortamı nedeni ile bu yıl daha anlamlı bir gün olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Komşularımız Suriye, Irak ve hemen yanı başımızdaki Ukrayna`da yaşanan çatışma-
lar tüm dünya tarafından endişe ile takip edilmektedir. 

Bugün ne yazık ki AKP İktidarı`nın Suriye rejimi ile çatışan gruplara sağladığı destek 
dolayısıyla ülkemiz adeta iç savaşın bir parçası haline getirilmiştir. AKP İktidarı`nın 
katkıları ile emperyalist ülkelerin bölgede yarattığı kaos ortamında en çok yine Türki-
ye etkilenmektedir. Türkiye`nin sınır kentleri şeriatçı gruplar tarafından lojistik ve 
askere alma merkezi olarak kullanmaktadır. AKP`nin desteği ile büyüyen, ele geçird-
iği silahlarla diğer muhalif yapıları neredeyse tasfiye eden Irak ve Şam İslam Devleti 
Örgütü (İŞİD), Suriye`de elde ettiği güç ile Irak`ta da etkinlik alanını genişletmekte 
ve bölgesel bir güç haline gelmektedir. 

AKP İktidarı döneminde bölge ülkeleri arasındaki sorunlar büyümüş, etnik, dini 
gruplar hatta aşiretler birbirine düşman haline getirilmiştir. Bugün çatışma alanların-
da uluslararası savaş kuralları dahi uygulanamamaktadır. Askerler, milisler bir yana 
sivillerin bile topluca katledildiği bir döneme girilmiştir. İŞİD`in etkin olduğu bölgele-
rde Aleviler, Şiiler, Ezidiler, Hıristiyanlar, Kürtler ve Türkmenler temel insan haklarını 
kullanmak bir yana her gün ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadırlar.  

Dünya Barış Günü`nde karşı karşıya kaldığımız bu tablodan AKP eliyle yürütülen 
Türkiye`nin çatışmacı dış politikası sorumludur. Komşular ile "sıfır sorun" sloganı ile 
yola çıkan AKP`nin barış karşıtı politikaları, Türkiye`yi uluslararası alanda yalnızlaştır-
maktadır. Ahmet Davutoğlu`nun geliştirdiği "stratejik derinlik" politikası bölge 
halkları için kalıcı sorunlara ve yeni çatışmalara yol açmaktadır. AKP`nin yeni döneme 
Davutoğlu`nun başbakanlığında girmesi, çatışmaların derinleşeceğine yönelik 
kaygıları artırmaktadır.    

AKP Hükümeti içeride ise ülkemizin en önemli gündemlerinden biri olan Kürt 
Sorunu`na ilişkin de dış politikadakine benzer bir strateji uygulamaktadır. "Açılım", 
"kardeşlik", "çözüm" kavramlarıyla başlatılan ve yürütülen süreçler ile konu adete 
sürüncemeye bırakılmaktadır. AKP İktidarı Kürt Sorunu`nu, yalnızca din-mezhep 
birlikteliğine vurgu yapan önerileri ile seçim dönemlerinde oy artırıcı çeşitli stratejiler 
uygulayarak, istismar etmektedir.   

Elektrik Mühendisleri Odası olarak, üyelerimizi ve tüm yurttaşları, 1 Eylül Dünya Barış 
Günü`nde AKP`nin politikalarına karşı ülkemizde ve bölgemizde barış için mücadele 
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etmeye ve tüm etnik ve dini grupların bir arada barış içinde yaşayabilmesine olanak 
sağlanması için duyarlı davranmaya çağırıyoruz. Unutulmamalıdır ki barış içinde 
yaşanan, kalkınmasını tamamlamış, demokratikleşmiş, laik bir Türkiye`nin yolu, 
karanlığa, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, savaşlara, emperyalist çıkarlara karşı 
mücadeleden geçmektedir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KOCAELİ ŞUBESİ
8. DÖNEM YÖNETİM KURULU

DAVUTOĞLU HÜKÜMETİ İLK KARARIYLA TARİHE GEÇTİ...
ŞİRKETLERE OTOMATİK TAHSİLAT KIYAĞI

Özelleştirilmelerinin ardından elektrik dağıtım şirketlerine karlı bir yapı sağlama 
girişimleri, tarımsal sulama borçlarının, tarımsal destekleme ödemelerinde otomatik 
olarak tahsil edilmesi noktasına kadar ilerletilmiştir. Günlerce uyguladıkları kesintiler 
ile tarımsal üretime zarar veren elektrik dağıtım şirketlerine, 15 Eylül 2014 tarihinde 
yüklü miktarda tahsilat yapma olanağı sağlanmıştır. Resmi Gazete‘nin 29 Ağustos 
2014 tarihli mükerrer sayısında yayımlanan tezkere ile kurulan ve aynı gün toplanan 
Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki hükümetin ilk icraatı da çiftçilere yapılması gerek-
en tarımsal destekleme ödemelerinin elektrik dağıtım şirketlerine aktarılması olmuş-
tur.

Elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesi işlemlerinin tamamlanmasının ardından 
kayıp ve kaçak bedelleri ve oranlarına ilişkin yaşananlar, özelleştirmelerin temel 
gerekçelerinden biri olarak sunulan kayıp ve kaçağın önlenmesi hedefinden giderek 
uzaklaşıldığını ortaya koymaktadır. Dağıtım bölgelerinin devredilmesinden sonra 
kayıp ve kaçak oranı hedefleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu‘nun (EPDK) kararları 
ile değiştirilmiştir. Şirketlerin, şebeke yatırımları yerine AKP İktidarı ve EPDK üzerin-
den lobi çalışmaları yapmaya yoğunlaşmasıyla, Türkiye‘nin uzun yılardır sürdürdüğü 
kayıp ve kaçak oranlarının düşürülmesi çalışmaları sekteye uğramıştır.

Özelleştirme ve piyasalaştırma çalışmalarıyla hizmet kalitesinin düşmesi bir yana 
elektriğe erişilebilirlik de tehlikeye atılmıştır. Kamusal anlayıştan uzak, üretici ve 
dağıtıcı şirketlerin yüksek kar oranları ile çalışması sonucu, ülkemizde enerji yoksul-
larının sayısı her geçen gün artmaktadır. Elektrik Dağıtıcıları Derneği‘nin (ELDER) 
verilerine göre 33 milyon elektrik abonesinin, yaklaşık 15 milyonuna her ay ödeme 
gecikmesi nedeniyle uyarı tebligatı yapılmaktadır. Yaklaşık 7,5 milyon abone, tebligat-
tan sonra elektrik kesilmesin diye 5 gün içerisinde ödeme yaparken, geriye kalan 4 
milyon abone ancak elektrik kesildikten sonra ödeme yapabilmektedir. Geriye kalan 
3,5 milyon abone ise ödemelerini düzensiz gerçekleştirmek zorunda kalarak, sık sık 
elektrik kesintisi ile yüz yüze gelmektedir. Dağıtım şirketlerinin oluşturduğu ELDER‘in 
açıklamaları durumun vahametini tek başına ortaya koymaktadır.



8. Dönem Çalışma Raporu

EMO Kocaeli Şubesi
253

Piyasalaştırma Tahsilat Sorununu Büyüttü 
Özelleştirme ve piyasalaştırma politikalarının, kamu döneminde yaşanan tahsilat 
sorununa çözüm sağlamak yerine, düzenli olarak kabaran elektrik faturaları nedeni-
yle, sorunu büyüttüğü ortadadır. Konutlar bir yana çiftçilerin karşı karşıyakaldığı diğer 
sorunlar ile birlikte tahsilat sorunları tarımsal sulamada daha yüksek seviyelere 
ulaşmıştır. Dağıtım şirketleri, faturalarını ödeyemeyen aboneleri gerekçe göstererek, 
bütün bir ilçenin hatta ilin elektriğini günlerce kesmek gibi akıl almaz yöntemlere 
başvurmaktan çekinmemişlerdir. Faturasını düzenli ödemeye çalışan çiftçinin de 
sulayamadığı mahsulü tarlada kurumaya yüz tutmuş, yapılan protestolar ise şiddetle 
bastırılmaya çalışılmıştır.

Devlet Gücü Şirketlere Tahsis Edildi
Şirketlerin büyüttüğü tahsilat huzursuzluğuna AKP İktidarı, devlet gücünü 
kullanılarak çözüm sağlamak istemiştir. Bakanlar Kurulu tarafından tarımsal sulama-
dan kaynaklı elektrik borcu bulunan çiftçilerin borçlarını ödeyene kadar tarımsal 
destekleme ödemelerinin yapılmamasına ilişkin 9 Mart 2014 tarihinde bir karar 
alınmıştır. Uygulanan çarpık tarım politikaları ile zaten zor durumda olan çiftçi, tarım-
sal destekleme ödemelerinden de yoksun kalarak, bir kez daha mağdur olmuştur. 
Çiftçinin keyfi olarak borcunu ödemediği varsayımına dayandığını tahmin edilen bu 
kararın da çözüm olmaması üzerine yeni bir karar alınmak zorunda kalınmıştır.

Çiftçiye Değil Şirketlere Destekleme
Resmi Gazete‘de 30 Ağustos 2014 tarihinde konuya ilişkin yayımlanan yeni Bakanlar 
Kurulu Kararı‘nda şöyle denilmektedir:

"Söz konusu elektrik borcu bulunan çiftçilerin bu borçlarını 15/9/2014 tarihine kadar 
ödememeleri durumunda, 2014 yılında bu çiftçilere yapılması gereken tarımsal 
destekleme ödemeleri, bu elektrik borçlarına mahsup edilebilir. Mahsup işleminden 
sonra, çiftçilerin bakiye bir destekleme ödemesi alacağı kalır ise, bu bakiye tutar 
çiftçilere ödenir."

Söz konusu karar ile 15 Eylül 2014 tarihinden itibaren kamu tarafından çiftçilerin 
tarımsal sulama borçları otomatik olarak şirketlere ödenecektir. Böylece dağıtım 
şirketinin kamu tarafından yönetildiği dönemde uygulanamayan bu tahsilat garantisi 
ile şirketlerin rahatlaması sağlanmak istenmektedir. Şirketler, günlerce süren keyfi 
elektrik kesintileri uygulayarak yarattıkları kaos ortamını kullanarak, kendi lehlerine 
bu karar ile sonuç almışlardır. Kamunun alandan çekilmesi ve özel sektörün kar 
hırsına bütünü ile teslim olunması yetmiyormuş gibi devlet gücü ile çiftçinin köşeye 
sıkıştırmasına kadar vardırılan bu sistem sürdürülebilir değildir.

Kamulaştırma Çağrısı
Özelleştirme sonrası dağıtım bölgelerindeki perakende satış şirketlerinin kar marjı 
yüzde 2,33‘den 3,49‘a yükseltilmiştir. Kamu döneminden yüzde 50 daha büyük bir 
kar marjına, kayıp ve kaçak hedeflerinde lehlerinde yapılan değişikliklere rağmen, 
bazı şirketlerin, toptan elektrik aldığı kamu şirketi Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt 
A.Ş.‘ye (TETAŞ) sürekli olarak borçlandıkları bilinen bir gerçektir. Bu dağıtım bölgeler-
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inin daha önce borçlarını ödeyemediği için el konulan Osmangazi Elektrik Dağıtım 
A.Ş.‘nin durumuna düşürülmesinden endişe edilmektedir.

Bir kamusal hizmet alanı olan elektrik enerjisi sunumunun piyasa koşullarına terk 
edilmesinin geriye döndürülemez sonuçları olacağına ilişkin geçmişten bugüne 
yaptığımız tüm uyarılar, AKP İktidarı tarafından duymazdan gelinmiştir. Gelinen 
aşamada özelleştirme süreci, serbest piyasa koşullarında bile yadırganacak şekilde 
şirketlerin lehine müdahalelerle sürdürülmek istenmektedir. AKP İktidarı‘nı kamu 
zararını geldiğimiz nokta ile sınırlı tutmak için elektrik dağıtım bölgelerini acilen kam-
ulaştırmaya çağırıyoruz.
 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KOCAELİ ŞUBESİ
8. DÖNEM YÖNETİM KURULU
5 EYLÜL 2014

SOMA, KARADON, ELBİSTAN, KOZAN, ALKUMRU, DAVUTPAŞA, TUZLA, 
OSTİM VE ALİ SAMİ YEN...

YANDAŞ KAPİTALİZMİ ‘KATLİAM MARKALARI‘ YARATIYOR

Ülkemizde AKP iktidarıyla birlikte zirveye ulaşan yandaş korumacılığına dayanan 
vahşi kapitalizm, hak-hukuk tanımamakta; işçilerin yaşam hakkını yok etmektedir. Bu 
ucubeleşmiş vahşi kapitalizmin bir uygulaması olarak Ali Sami Yen Stadı‘nda 
yükseltilen lüks konutların yer aldığı rezidans inşaat, 2‘si kardeş olmak üzere, 10 
işçiye daha mezar yapılmıştır.

İnsanlarımız işsizlik karşısında 3-5 paraya ölümü pahasına çalışmak zorunda bırakıl-
makta; yandaş şirketlerin her türlü denetim ve kuraldan muaf tutulmaları sağlanmak-
tadır. Nitekim 10 işçiye mezar olan rezidans inşaatı için çalışma yasağını delen, gece 
19.00-07.00 saatleri arasında da işçileri çalışmaya zorlayacak bir izin verildiği ortaya 
çıkmıştır. Zaten güvencesiz koşullarda çalıştırılan inşaat işçilerinin çalışma saatlerine 
uyulmadan, kayıtdışı çalıştırıldığı ülkemiz için bilinmeyen bir gerçek değildir. OEC-
D‘nin yayınladığı çevre, ekonomi ve sosyal alanlara yönelik istatistiklerin sunulduğu 
"Factbook 2014" raporuna göre Türkiye‘de işçiler OECD ortalamasından 86 saat fazla 
çalışmaktadır Ayrıca OECD genelinde haftalık çalışma süresi en fazla 40 saat iken, 
Türkiye‘de yasal haftalık çalışma süresi en fazla 45 saattir.  Yasal olarak bile OEC-
D‘den fazla olan bu çalışma saatlerinin fiili olarak aşılıp çok daha yukarılara çıktığı ve 
yüksek çalışma saatlerinin iş kazalarının meydana gelmesindeki en önemli faktörle-
rden biri olduğu da bilinmektedir. Yine işçilerin bildirimlerine göre bu inşaat alanında 
21 taşeron şirket faaliyet göstermektedir. Taşeronlaşma bir kez daha işçilerin 
haklarını arayabilecekleri örgütlenme önünde bir engel; iş yasaları ve kurallarının 
uygulanmaması için bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Soma‘dan sonra verilen 
sözler yine unutulmuş, taşeronlaşma konusunda hiçbir adım atılmamıştır.  
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İşçilerin birer birer iş cinayetlerinde ölmeleri gündem dahi olamazken, toplu katliam-
lar söz konusu olduğunda ise balık baştan kokar misali Recep Tayyip Erdoğan‘ın 
"fıtrat" açıklaması yaptığı ülkemizde 10 işçiye mezar olan asansör katliamı için bu kez 
imam hatipten arkadaşı patron da "Bunlar sektörel vakalar" diyebilmektedir. Yaşanan 
iş cinayetinde ise kasıtlı ihmaller zinciri olduğu açıktır. Aynı inşaatta Nisan ayında 19 
yaşında bir işçi halat kopması sonucu 15. kattan düşerek yaşamını yitirmiş; Ağustos 
ayında da bir yangın çıkmıştı. Müfettişlerin 5 ay önce hazırladığı rapor, yaşanılanın 
kaza değil, tasarlanmış cinayetler olduğunu göstermektedir. Daha önce yaşanan 
yüksekten düşme sonucu ölüm olayında basına yansıyan bilgilere göre Çalışma 
Bakanlığı müfettişleri inşaatı kontrol etmişler, birçok eksik bulmuşlar ancak bakanlık 
sadece yapı sahibine 6 bin 270 TL para cezası vermekle yetinmiştir. Ancak Bakanlık 
tarafından yayımlanan "İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik" hüküm-
lerini neden uygulamadıkları anlaşılamamıştır.

Can kayıplarının hesabını soran yurttaşların dövülmesi, tekmelenmesi, coplanması, 
gazlanması da vakayı adiyeden haline gelmiştir. Nitekim olayın hemen ardından 
İstanbul Valisi de olay yerine gelmiş, cenazelerin alınması için değil, olay yerine 
uzmanların girişini engellemek için TOMA‘lar konuşlandırılmıştır.

Başıboşluk Diz Boyu
Her iş cinayetinde kazaya ilişkin teknik açıklamalar yapılarak ve çalışanlar suçlanarak, 
katliamın üstü örtülmeye çalışılmaktadır: "Asansör raydan çıkmış, sektörün doğasın-
da olan kaza yaşanmıştır; çalışanlara ne kadar iş eğitimi verilse de çalışanlar güven-
liklerine dikkat etmemektedirler." Oysaki ülkemizde asansör ve yapı denetimi, vahşi 
kapitalizm uygulamalarıyla başlı başına sorunlu denetim alanları olarak karşımızda 
bulunmaktadır. Yaklaşık 350 bin asansörün işletmede olduğu tahmin edilen ülkem-
izde 2012 yılına kadar bu asansörlerin sadece yüzde 7.5‘i kontrol edilmiştir. Makina 
Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası tarafından özveriyle, duyarlı bele-
diyelerle yapılan protokoller kapsamında gerçekleştirilen bu kontrollere göre 
asansörlerin yüzde 70‘i kullanım açısından tehlikeli durumdadır. 2012 yılından itibar-
en yapılan yönetmelik değişikliği ile kontroller, A Tipi Muayene Kuruluşları tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Her alanda olduğu gibi kontrol ve denetim alanında yaşanan 
serbestleştirme uygulamaları, Asansör Periyodik Kontrolleri alanında da böylece 
hayata geçirilmiştir. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) gibi kamu kurumları dahi gelir 
elde etme güdüsüyle kendi görev alanı dışında bu kontrolleri yapmaya soyunmuş, 
birçok belediye ile protokoller imzalamıştır. 

Nitekim alandaki ciddi boşluk, Türkiye‘de kaç asansör, kaç yürüyen merdiven, kaç 
inşaat asansörü olduğunun dahi bilinmediği bir düzeydedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, bu konuda yaptığımız bilgi edinme başvurularına ellerinde bilgi olmadığı 
yanıtlarını vermektedir. Aynı durum TÜRKAK tarafından akredite edilen A Tipi Muay-
ene Kuruluşları için de geçerlidir. Bu kuruluşlarda çalışan veya hizmet alınan görevlil-
erin uzmanlık, nitelik ve sayıları TÜRKAK tarafından bilinmemektedir.

ABD kaynaklarına göre 1993-2002 arasında asansör kazalarında toplamda 80 kişi 
ölmüştür. Ülkemizde ise Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD) 
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verilerine göre yıllık ölüm sayısının 17-20 olduğu tahmin edilmektedir. 

Asansör denetimine ilişkin genel sorunların yanında inşaat halindeki binalar için kuru-
lan asansörler, bu yetersiz denetimin bile olmadığı daha sorunlu bir alanı oluşturmak-
tadır.  İnşaatlarda kullanılan personel, yük ve eşya taşıma asansörleri kiralama yoluy-
la, inşaatlar arasında gezici bir sistemle kurulmaktadır. Bu asansörler Makine Emniyet 
Yönetmeliği hükümlerine göre; yapı sahibi, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı tarafın-
dan kontrol edilmelidir. Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği‘ne göre de bu kontrol-
lerin yapılıp yapılmadığının yapı denetim şirketleri tarafından takip edilmesi gerekme-
ktedir. Burada yine piyasalaştırma örneği düşük ücretle diploma kiralamaya dönüşen 
bir sistem yürümektedir. 

‘Kelimeler Kifayetsiz‘
Ülkemizde bazı bölgeler veya şehirler, eskisi gibi yöresel oyunları, kıyafetleri, şiveleri 
ya da meşhur olmuş meyve ve sebzeleri ile anılmıyor artık. AKP iktidarı döneminde 
yandaş sermayenin yükselişine "katliam markaları" eşlik ediyor. Karadon, Elbistan ve 
Soma madenci katliamlarıyla; Adana Kozan baraj suları altında kalan, yine Erzurum 
Aşkale deniz bisikletinden düşerek baraj gölünde donarak, boğularak ölen enerji 
işçileri ile; Esenyurt alışveriş merkezleri inşaatında çadırlarda yanan inşaat işçileri ile; 
Siirt Alkumru Baraj kapaklarının açılması sonucunda ölen yurttaşlarımızla; Tuzla, 
Davutpaşa ve OSTİM güvencesiz ve denetimsizce ilkel koşullarda sürdürülen üretim-
lerin sonucunda canların yok olduğu toplu felaketlerle; Ali Sami Yen de futbol ile 
değil, yere çakılan asansörde ezilen işçileriyle anılıyor artık.

Böylesi ucubeleşmiş vahşi kapitalizm ortamında iş cinayetleri ve katliamlarıyla ilgili 
söylenecek sözler anlamsızlaşmakta, kelimeler kifayetsiz kalmaktadır. 10 işçimizin 
yakınlarına ve tüm halkımıza başsağlığı diliyor, iş cinayetlerinin hesabının sorulmasını, 
iş kazası adı altında katliamlara son verecek her türlü düzenlemenin yaşama geçir-
ilmesini talep ediyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KOCAELİ ŞUBESİ
8. DÖNEM YÖNETİM KURULU
8 EYLÜL 2014

TMMOB HEYETİ`NE YAPILAN SİLAHLI SALDIRIYI KINIYORUZ…
AKP‘YE CAN GÜVENLİĞİ UYARISI

 
Kobane‘ye insani yardım amacıyla Suruç‘a gönderilen, aralarında Elektrik Mühendis-
leri Odası (EMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Yazmanı Murat Kocaman`ın da bulun-
duğu TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu heyetine 27 Eylül 2014 sınır bölgesinde 
silahlı saldırı gerçekleştirildi. İŞİD`in ağır saldırısı altında bulunan Kobane`de 
yaşanan drama yönelik insani yardım ve gözlem amacıyla bölgede bulunan 
yurttaşların olduğu yerde yaşanan saldırılarda; iki kişi, uzun namlulu silahlar ve 
havan topları ile açılan ateş sonucu yaralandı.
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İzmir`den yola çıkan; TMMOB, KESK ve DİSK temsilcilerinden oluşan heyet, mültecil-
er için İzmir`den toplanan yardım malzemeleri ile birlikte Suruç`a ulaştı. Sınır bölge-
sinde İŞİD`in Türkiye tarafına geçişinin engellenmesi ve İŞİD`e yardım sağlan-
masının önlenmesi için yurttaşların nöbet tutuğu ve mültecilerin karşılandığı bölgeye 
yönelik yapılan saldırıda 2 yurttaşımız yaralandı. TMMOB Heyeti`nin de bulunduğu 
bölgeye yapılan saldırıda araçlar da hasar görürken, havan mermileri heyetin çok 
yakınına düştü.

İŞİD üyelerinin sınırı rahatlıkla geçtikleri ve Türkiye`nin sınır kentlerini lojistik üst 
olarak kullandıkları herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Sürecin başından bu yana 
rejim muhaliflerine AKP İktidarı tarafından verilen destek, insani yardım kapsamının 
çok ötesine geçmiş, Türkiye Suriye`deki iç savaşın en önemli parçası haline getirilm-
iştir. Emperyalist ülkeler ve onların işbirlikcilerinin yarattığı iklimde büyüyen İŞİD`in 
zulmünden kaçan Iraklı Ezidi ve Türkmen mültecilere sağlanmayan kolaylıklar, 
yıllardır Suriye sınırı fiilen kaldırılarak, İŞİD ve diğer "cihatçı" gruplara sağlanmak-
tadır.

Ağırlıklı olarak Türkiye`den geçirilen malzeme, silah ve insan desteği ile büyüyen 
İŞİD, bölgedeki tüm ülkeler ve halklar için en önemli tehdittir. AKP Hükümeti`nin 
temsilcileri tarafından İŞİD`in sergilediği vahşet "ezilen kızgın Sünnilerin tepkisi" 
olarak değerlendirilmiş; bu bakış açısı, önlem almak bir yana İŞİD`in Suriye ve Irak`-
ta önemli büyüklükte bir bölgeyi kontrol eden bölgesel bir güç haline gelmesini teşvik 
etmiştir. 

Suriye`de uzun süredir devam eden ve son saldırılar ile doruk noktasına çıkan vahşe-
ti durdurmanın yolu İŞİD`e sağlanan desteğin kesilmesine bağlıdır. Bölge ülkelerinin 
karşı karşıya kaldığı en büyük tehdit, AKP İktidarı`nın dar mezhepçi yaklaşımı ile 
İŞİD`i doğal müttefiki saymasıdır. AKP İktidarı`nı tutumunun değiştirmeye, İŞİD`e 
karşı etkin önlemler almaya, sınırı İŞİD`in hedefindeki sivillere değil, militan ve silah 
geçişine kapatmaya çağırıyoruz. İŞİD`in ağır silahlarla ile 13 gündür kuşatma altında 
tuttuğu Kobane`de yaşanan ağır insanlık dramını protesto etmek için bir süredir 
Türkiye tarafından bekleyen sivillerin can güvenliğinin sağlanması öncelikle AKP 
Hükümeti`nin görevidir. İktidar, aralarında TMMOB temsilcilerinin de bulunduğu ve 
duyarlılık sağlanması dışında hedefi olmayan yurttaşların uğrayacağı zarardan doğru-
dan sorumlu olacaktır. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KOCAELİ ŞUBESİ
8. DÖNEM YÖNETİM KURULU
29 EYLÜL 2014

CUMHURİYET KUPASI SATRANÇ TURNUVASI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Oda-Üye ilişkileri, mesleki alanlarının düzenlen-
mesine yönelik çalışmalarının yanı sıra, çeşitli etkinliklerle kent insanlarıyla, çocuk-
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larımızla ve gençlerimizle buluşmayı hedeflemektedir. Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğü ile birlikte düzenleyeceğimiz Satranç Turnuvası, geleneksel hale 
dönüştürdüğümüz etkinliklerimizden biridir. 

Bu yıl on birincisini düzenleyeceğimiz Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası 28-29 
Ekim 2014 tarihlerinde Derince Kapalı Spor Salonu`nda düzenlenecektir. 28 Ekim 
saat15:30 da Açılış Töreni ile başlayacak turnuvamızda Sporcular 14 yaş altı ve 10 
yaş altı olmak üzere iki farklı kategoride mücadele edeceklerdir. Yarışma sonucunda 
dereceye giren sporculara Kupa ve Madalya ödüllerimiz olacaktır. Detaylı bilgilere 
www.kocaeli.tsf.org.tr adresinden erişilebilir. 

Satranç sporuna ilgi duyan herkesi turnuvamıza davet ediyor, benzeri etkinliklerin 
bölgemizde artmasını, kentin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamasını diliyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
KOCAELİ ŞUBESİ
YÖNETİM KURULU 
25 EKİM 2014 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KALİTESİ SEMPOZYUMU ALTINCI KEZ 
KOCAELİ`DE

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi‘nin Kocaeli Üniversitesi ve 
Sakarya Üniversitesi desteği ile ilkini 2005, ikincisini 2007, üçüncüsünü 
2009,dördüncüsünü 2011, beşincisi 2013 yılında gerçekleştirdiği "Enerji Verimliliği ve 
Kalitesi Sempozyumu`nun altıncısı yine Şubemiz tarafından 28-30 Mayıs 2015 
tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Sempozyum; enerjinin etkin ve verimli kullanılması, ekosistem dengesini koruyan ve 
ekonomik kalkınmayı destekleyen sürdürülebilir enerji sistemine ulaşılması, alternatif 
enerji kaynaklarını arama çalışmalarının hızlandırılması, yerli ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarımıza gereken önemin verilmesini amaçlamaktadır.

Oda temsilcileri, akademisyenler, kurum ve kuruluş temsilcileri ile ileri teknoloji üreti-
cilerinin buluşacağı bu sempozyum ve sergide, akademik çalışmaların yanında 
endüstride yapılan Enerji verimliliği ve kalitesi üzerine çalışmalarda sunulup tartışıla-
cak ve elde edilen sonuçlar tüm katılımcılar ile ilgili çevrelerle paylaşılacaktır. Bu yıl ilk 
defa yapacağımız fuar sergisine katılan firmalar ürünlerini ve çözümlerini katılımcılar-
la ve ziyaretçilerle paylaşacaktır. Sempozyum bu boyutuyla, enerjinin üretim, iletim, 
dağıtım ve tüketim alanlarını kapsayan düzenleme ve uygulamalarının, yapılmasına 
da  katkı sağlayacaktır. Sempozyuma katılım anlamında bölgemizdeki sanayi kuru-
luşlarında çalışan Elektrik, Elektronik, Makine, Mekatronik Mühendislerinin yanında 
yapılacak organizasyonla diğer bölgelerden ve illerden mühendislerin katılımı da 
sağlanacaktır. 
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01 Kasım 2014 tarihinde Otel Altınnal`da gerçekleştirdiğimiz EVK 2015 sempozyu-
munun ilk toplantısı olan I. Düzenleme Kurulu Toplantısıyla başlamış olduğumuz 
sempozyum çalışmalarının hızla devam edeceğini bildiririz. 28 - 30 Mayıs 2015 de 
gerçekleştireceğimiz VI.Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumunun sonuçlarının 
katılımcılara ve ülkemize çok önemli katkıları olacağına inanıyoruz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
KOCAELİ ŞUBESİ
YÖNETİM KURULU
01.11.2014

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI`NDAN AÇIK MEKTUP

Akkuyu, Putin`in gelişi öncesinde verilen ÇED onayı ile Rusya`ya peşkeş 
çekildi...

NÜKLEER SANTRALA KARŞI YAŞAM ALANLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin`in gelişi öncesinde, Akkuyu Nükleer Santralı 
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu`na Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan alelacele onay verilmiştir. Yalnızca bu zamanlama bile ÇED sürecinin ne kadar 
göstermelik yürütüldüğünün açık bir işaretedir. Dünyamız ve ülkemiz; siyasal iktidar-
ların, bakanlık yöneticileri ve bürokratlarının, birbirlerine jest yapacakları ya da 
pazarlayacakları alanlar değildir. AKP iktidarı ve yöneticileri, ÇED raporuna onay 
veren komisyon üyeleri, tarih önünde yargılanacaklardır.

Ülkemizde talan ve vurguna dayalı ekonomi düzeni oluşturulmuş ve öylesine 
yerleştirilmiştir ki her türlü adaletsizlik, tahribat ve katliam doğallaştırılmaktadır. 
Siyasal iktidar giderek pervasızlaşmakta; Akkuyu`nun Rusya`ya peşkeş çekilmesi 
sürecinin bir adımı olan ÇED onayının Putin`in Türkiye`ye inişine dakikalar kala 
çıkarılmasından utanç bile duymamakta, tam tersine sürecin işlemesiyle övünebilme-
ktedir. İktidarın ideolojik aygıtları çalışmakta, sürekli hükümete karşı yeni bir darbe 
girişimini okuyup, dinlemek zorunda bırakılan halkımızın, gerçek darbenin bu ülkenin 
insanlarına ve doğasına yapıldığını görmesi engellenmektedir. Siyasal iktidar "rant" 
gözlükleriyle baktığı bu ülkenin yaşam alanlarını, sürekli yalpalayan uluslararası ve 
ekonomi politikalarında satış malzemesi olarak sunmakta; günü kurtarmaya ve kendi 
koltuğunu korumaya çalışmaktadır. Putin`in Türkiye`ye inmesine dakikalar kala da 
Akkuyu`nun Rusya`ya peşkeş çekilmesi sürecinde ÇED onayı verilmiştir.

Tüm dünyada irili ufaklı nükleer santral kazalarının yanında çok büyük nükleer santral 
felaketleri olarak Çernobil ve Fukuşima; insanlığa önemli dersler sunmuştur. Daha bu 
hafta ardı ardına 2 önemli nükleer kaza yaşanmıştır. Önce 1 Aralık 2014 tarihinde 
Belçika`daki 1000 megavat kurulu güce sahip Tihange 3 Reaktörü`nün, trafosunda 
çıkan yangın nedeniyle devre dışı bırakıldığı açıklandı. Yine Belçika`da Doel 3 ve 
Tihange 2 reaktörleri de güvenlik tehlikesi oluşturan çatlaklar nedeniyle Haziran 
2012`den beri devre dışı tutuluyor. Bu iki reaktörün durumu belirsizliğini korurken, 
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Doel 4 Reaktörü de Ağustos başında sabotaj sonucu oluşan yağ sızıntısı nedeniyle 
faaliyetini durdurdu. Tihange 3`teki yangından 3 gün sonra da Avrupa`nın en büyük, 
dünyanın 5. büyük nükleer santralı olan Ukrayna`daki Zaporozhye Santralı`nın 6000 
megavatlık 6 reaktöründen birinin 28 Kasım 2014 tarihinde yaşanan kaza nedeniyle 
devre dışı bırakıldığı açıklandı. Tüm bunlar nükleer santralların "güvenlik kültürünün 
çok yüksek olmasının" dahi işe yaramayacağı nükleer riskleri yansıtmaktadır. Yani 
yerel ve bölgesel anlamda ciddi nükleer felaketler yaşanmaktadır. 2011 yılı gibi yakın 
bir geçmişte yaşadığımız Fukuşima Felaketi; ülkeleri, nükleer santral kurulumundan 
vazgeçip, var olanları da kapatma yönünde atılım içine sokmuştur. Oysa ülkemiz 
doludizgin bir aymazlığın içinde yol almaktadır. Ancak bu yolun çıkışı yoktur. Ne yazık 
ki memleketimiz bir yanda ağaç bir yanda işçi kıyımlarıyla dünya gündeminde yer 
tutarken, toplu katliamlarla adını tarihe yazdıracak bir macera içinde nükleer 
rüzgarıyla savrulmaktadır.

Ülkemizin yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları yerine tehlikeli, atık sorunu çözüle-
memiş, pahalı, Rusya`ya olan enerji bağımlılığımızı daha da artıracak nükleer santral 
kurma süreci hızlandırılmaya çalışılmaktadır. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynakların-
dan esirgenen teşvik ve olanaklar, nükleer santral söz konusu olduğunda Rusya`ya 
sonuna kadar açılmış; fiyat ve 15 yıllık alım garantisi verilmiştir. Hediye edilen Akkuyu 
Sahası`nda Rusya`ya santral sahibi olma hakkı tanınması demek olan "Nükleer sant-
ral sahibi oluyoruz" yalanı, Türkiye`den Rusya`ya nükleer enerji eğitimi almaya 
gönderilen üniversite öğrencileri, nükleer santral kurulum sürecinde Türkiye`den 
temin edilecek altyapı malzemeleri gibi unsurlarla süslenmeye çalışılmaktadır. Tüm 
bunlar AKP Hükümeti`nin katma değeri yüksek, Ar-Ge`ye dayalı, ileri teknolojili 
üretim yerine, dünya ekonomisi içerisinde deyim yerindeyse "ayakçılık" denilebilecek 
işlere ve yoğun enerji tüketiminin söz konusu olduğu alanlara talip olduğu gerçeğini 
değiştirmemektedir.

Bugün Avrupa`dan çok daha yüksek fiyatla Rusya`dan satın aldığımız doğalgazda 
olası indirimler karşılığında nükleer santrala ÇED onayı verecek kadar basiretli olan 
yöneticilerimiz, yarın Rusya`nın hem doğalgaz hem de nükleer santral ile birlikte çok 
daha eli güçlenmiş bir taraf olarak pazarlık masasında Türkiye`nin karşısında 
dikileceğini hesaplayamamaktadırlar.

Tüm bu gerçekler ışığında duyarlı yurttaşları Akkuyu`nun ve ülkemizin nükleer sant-
ral felaketinden korunması için mücadeleye çağırıyoruz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KOCAELİ ŞUBESİ  
8. DÖNEM YÖNETİM KURULU
5 ARALIK 2014
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EMO 60. YILINDA İKTİDAR VESAYETİNE DİRENİYOR!

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), bugün kuruluşunun 60. yılını, TMMOB ve bağlı 
odalarını etkisizleştirmeye dönük siyasal iktidarın müdahalelerinin gölgesi altında 
kutluyor. 

"İleri demokrasi" diyerek demokrasi kırıntılarını dahi yok etmeye çalışan siyasal 
iktidarın, kendisine biat etmeyen her kesimi yok etme isteği öyle bir noktaya 
ulaşmıştır ki; memlekette "darbeci" yaftasını yemeyen iktidar yandaşları dışında 
kimse kalmamıştır. Hatta bir dönem iktidar yandaşı olan kesimler bile bugün yol 
ayrımında "darbeci" ilan edilmişlerdir. Oysa siyasal iktidar, bizzat 12 Eylül Darbesi`nin 
ürünü yasal düzenlemeyi işlerliğe koymaya kalkarak, demokratik işleyişe sahip özerk 
yönetim anlayışının belki de ülkemizde tek örneği sayılabilecek olan kamu tüzel 
kişiliğine sahip meslek örgütlerimize "darbe" yapmaktadır.

Her alanda kamusal denetimi yok eden ve insanlarımızı vahşi kapitalizmin elinde 
ölüme terk eden siyasal iktidar, her alanda denetimden çekilirken; nedense TMMOB 
ve bağlı odalarını denetleme sevdasına düşüvermiştir. Asıl amaç, seçilmiş bağımsız 
denetim organlarıyla zaten denetim süreçleri işleyen TMMOB ve bağlı odalarını "idari 
ve mali olarak iktidar vesayeti" altına almaktır. Aralarında EMO`nun da olduğu 11 
odanın idari ve mali denetiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nca yapılmasına ilişkin 
18 Kasım 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararına ilişkin 2 gün önce yayımlanan tebliğ 
"ihbarcılığı" da devreye sokmuştur. Üyeleriyle ilgili işlemleri yürüten ve mesleki alan-
larına yönelik düzenlemeler yapan TMMOB ve bağlı odalarının her türlü idari ve mali 
işlemleri kamuoyuna açık olup, denetlemesi de düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. 
Genel kurullarda da idari ve mali raporlar ibra edilmektedir. Yani AKP iktidarının TBM-
M`de dahi yürürlükten kaldırdığı denetim ve ibra kuralları TMMOB bünyesinde 
işletilmektedir. Kaldı ki her türlü işleme karşı üyelerin ve kurumların yargıya başvurma 
hakları vardır. Yine siyasal iktidarın yaptığı gibi "Bu işlemlerle ilgili yargıya başvuru-
lamaz" ya da "Yargı kararları bu işlemler için uygulanmaz" gibi hukuk devletini yok 
eden düzenlemeler de TMMOB bünyesinde söz konusu değildir. İşte AKP iktidarının 
meslek odaları üzerinde vesayet kurma isteğinin arkasında bizzat kendisinin yok 
ettiği denetleme görevine ve hukuk devletine  TMMOB ve bağlı odalarının sahip 
çıkması yatmaktadır.

Bugün bir Torba Yasa içerisinde geçirilmek istenen düzenlemelerle TMMOB`nin 
demokratik yapısı iktidarın vesayetine göre şekillendirilmek üzere dağıtılmak isten-
mektedir. Ülke kaynaklarını yandaşlarına aktarmaya dayalı "kapkaççı kapitalizm" 
anlayışına karşı yargı mercileri başta olmak üzere her platformda gösterdiği örgütlü 
mücadele nedeniyle meslek örgütlerimizi iktidar kendisine engel olarak görmektedir. 
EMO da iktidarın yandaş medyası tarafından, sırf dava açtığı için "Oda Terörü" 
manşetiyle yaftalanmaya kalkılmıştır.
 
İktidarın müdahalesinin diğer yüzünü ise, "mühendisleri; düşük ücretli, seslerini 
çıkaramayan, kolay yönetilebilir bir kitleye dönüştürme isteği" oluşturmaktadır. 
Mühendislik hizmetleri kapitalizmin rant ve birikim süreçlerinin yeni hedefleridir. 
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Mühendislerin mülkiyet değil, bilgi ve birikim süreciyle söz sahibi oldukları alanlardan 
çekilmeleri, bu alanların kar hırsına terk edilmesi; mühendislerin de piyasalaşmış 
yapılar içinde "ücretliler" olmaları istenmektedir. Bunun için de mühendislerin örgütlü 
yapılarının dağıtılması hedeflenmektedir.

Bu otoriter yönetim anlayışının her türlü baskısına karşı, bu ülkenin aydınlık yüzleri, 
mühendis üyeleriyle birlikte direnen EMO, 60. yaşını da mücadele kararlılığı içinde 
kutlamaktadır. Demokratik, özgür, laik, barış içinde ve eşitlikçi bir ülkede mühendislik 
hizmetinin toplum yararına geliştirilmesi dileğiyle tüm örgütlülüğümüze nice yıllar 
dileriz…

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KOCAELİ ŞUBESİ
8. DÖNEM YÖNETİM KURULU
26 ARALIK 2014

AKP`DEN YURTTAŞLARA KAYIP KAÇAK ÇALIMI

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu`nun, kayıp ve kaçak bedellerinin haksız olduğu ve 
yurttaşlara geri ödenmesine yönelik kararına karşı AKP Hükümeti, kayıp ve kaçak 
bedellerinin dürüst kullanıcılardan tahsil edilmesi için harekete geçti. Maliyet unsuru 
olarak kayıp ve kaçak bedellerinin faturalara yansıtılmasını yasa ile düzenlemeye 
çalışan iktidar, uygulamaya karşı yurttaşların dava açmaları, tüketici hakem heyetler-
ine başvurmalarını da yasaklamayı planlıyor. Bugüne kadar yurttaşların geri aldıkları 
kayıp ve kaçak bedelleri de geriye dönük olarak mahkeme giderleri dahil olmak üzere 
yeniden tarifelere yansıtılacak.

Dağıtım şirketlerinin haksız kazançlarını, hukukun genel ilkeleri de çiğnenmek sureti-
yle garanti altına almaya çalışan bu düzenleme taslağı, dava açma hakkını engelleyici 
ve açılmış olan davaların düşmesini içermesiyle, hukuki güvenlik ilkesine aykırı 
olduğu gibi, temel insan haklarının ihlali niteliği taşımaktadır.

Hazırlanan yasa taslağıyla, "Teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin maliyetler 
dağıtım tarifelerinde yer alır ve tüketicilere yansıtılır" düzenlemesi getiriliyor. Bugüne 
kadar herhangi bir yasal mevzuatta yer almayan kayıp ve kaçak enerji bedellerinin 
tüketiciye yansıtılmasına yönelik ayrıntılı düzenleme yapılan taslağa göre, kayıp ve 
kaçak hedeflerinin tespitini ve bu bedelin tüketicilere yansıtılması çalışmalarını EPDK 
gerçekleştirecek.

Yurttaşlara Hak Arama Yasağı
Yapılmak istenilen yasal düzenleme ile vatandaşların tüketici hakem heyetlerine 
başvurmaları ve bu yolla maddi hatalar dışında kendilerinden haksız tahsil edilen 
bedelleri talep etmelerinin önü tıkanıyor. Kayıp ve kaçak bedelinin "vergi, resim ve 
harç" olmadığını ileri süren ve "maliyet unsuru" olarak tanımlayan yasa çalışmasında, 
yurttaşların hukuki mücadele hakkı şöyle engelleniyor:
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"Kurul kararları yürürlükte olduğu müddetçe, kararlar uyarınca kamu ve özel hukuk 
tüzel kişilerince yapılan uygulamalar, maddi hatalar hariç düzenleyici işlemin iptalin-
den bağımsız olarak dava konusu edilemez ve Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat 
edilemez. Söz konusu bedeller ile ilgili mahkeme ve tüketici hakem heyeti kararına 
istinaden dağıtım şirketleri ya da görevli tedarik şirketleri tarafından yapılan iadeler 
ve mahkeme kararında yer alan giderler tarifeler yoluyla karşılanır."

Yasa taslağına eklenen bir geçici madde ile devam eden davalar da geçersiz kılınıyor. 
Buna göre, tüketici hakem heyetlerine başvuru ya da tüketici mahkemeleri ile icra 
müdürlüklerinde devam eden her türlü icra takibi, dava ve başvurular da düşecek.
Hükümet, bu düzenleme ile hem Yargıtay Hukuk Genel Kurulu`nun kararını yok 
saymakta, hem kararın gerekçesini dahi dikkate almamakta, hem de yurttaşların 
gelirlerine şirketlere aktarmak üzere el koymaktadır. EMO olarak söz konusu yasa 
çalışmasına ilişkin temel saptamalarımızı maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:

3 Yılda 13 Milyar Liralık Kayıp ve Kaçak Tahsilatı
- Kayıp ve kaçak oranlarını indirecekleri söylemiyle elektrik dağıtım kurumlarını satan 
AKP Hükümeti, bugüne kadar EPDK ile birlikte yaptığı düzenlemelerle şirketlerin 
kayıp ve kaçak hedeflerini revize ederek, hedeflerin bile üzerinde yurttaşlardan 
haksız tahsilat yapmalarına olanak sağlamışlardır. En son açıklanan 2012 yılı verileri 
ve 3 aylık tarifelerdeki her bir kullanıcı grubu için ayrı belirlenen kayıp ve kaçak 
bedelleri esas alınarak, ortalama kilovat saat başına tahsil edilen kayıp ve kaçak 
bedeli hesaplanmış ve 2012 yılında 134.7 milyar kilovat saatlik tüketim üzerinden 3.5 
milyar lira kayıp ve kaçak bedelinin yurttaşlardan şirketlere aktarıldığı tespit edilm-
iştir. 2013 yılında yüzde 1.5 tüketim artışı dikkate alınarak, yine abone gruplarına 
göre kayıp ve kaçak bedelleri esas alınıp yapılan hesaplamada ise 136.7 milyar 
kilovat saatlik tüketim üzerinden kayıp ve kaçak tahsilatının 5 milyar TL`ye ulaştığı 
görülmüştür. 2014 yılında yine tarife gruplarına göre kayıp ve kaçak bedelleri ortala-
ması dikkate alındığında yüzde 2`lik tüketim artışı tahminiyle kayıp ve kaçak bedeli-
nin bu yıl da 5 milyar TL olacağı belirlenmiştir. Söz konusu düzenleme 3 yılda 13 
milyar TL`ye ulaşan haksız kayıp ve kaçak bedeli tahsilatını garantilediği gibi, hem de 
kayıp ve kaçak hedeflerini her seferinde şirketlerle birlikte EPDK`nın yeniden belirle-
mesine dayanak kazandırmaktadır. Yani 3 yılda kayıp ve kaçak yoluyla şirketlere 
yurttaşlar üzerinden aktarılan 13 milyar TL, 18 dağıtım şirketinin özelleştirmeleri ile 
"övünülen" 12-13 milyar dolarlık satış rakamının yaklaşık yarısına işaret etmektedir. 
Özelleştirmenin "güzelliği" yurttaşlara değil, şirketleredir.

Yasal Olsa da Adaletsiz
- Öncelikle Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, "Elektrik enerjisinin nakli esnasında mey-
dana gelen kayıp ile başka kişiler tarafından hırsızlanmak suretiyle kullanılan elektrik 
bedellerinin, kurallara uyan abonelerden tahsili yoluna gitmek hukuk devleti ve 
adalet düşünceleri ile bağdaşmamaktadır" saptamasını yapmıştır. Görüldüğü gibi 
karar; kayıp ve kaçak bedellerinin yasal dayanağı olmamasına değil; hukuka ve 
adalete uygun olmamasına dayanmaktadır. Yani yapılmak istenen adaletten uzak bir 
yasal düzenleme arayışıdır.
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- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, mevcut uygulamanın kamu yararına aykırılığını net bir 
şekilde tespit etmiştir. Parasını her halükarda tahsil eden dağıtım şirketlerinin çağın 
teknik gelişmelerine ayak uydurmasına engel olunduğu, kendi teknik alt ve 
üstyapısını yenileme ihtiyacının duyulmayacağı, elektriği hırsızlamak suretiyle kulla-
nan kişilere karşı önlem alma ve takip etmek için gerekli girişimlerde bulunulmasının 
engelleneceği belirtilmiştir. Yani dağıtım şirketlerine her durumda kar ettirme üzerine 
kurulu bu sistemde kamu yararı bulunmamaktadır.

Kaçak Kullanım Maliyet Unsuru Kabul Edilemez
- Kayıp ve kaçak bedellerinin özelleştirme öncesinde de tarifelere yansıtıldığı belirtil-
erek, bu bedelin maliyet unsuru olarak kabul edilmesi düşünülemez. Kamu elind-
eyken kayıp ve kaçağın tarifelerle tüketicilerden tahsil edilmesi kararı "vergi salma" 
benzeri bir karar olarak siyasi iradenin tercihi olabilir. Ancak serbestleştirilmiş bir 
piyasada hırsızlığın bedelinin dürüst yurttaşlardan tahsilatı söz konusu olamaz. 
Serbest piyasada hırsızlığa karşı tek sistem olarak "sigorta" uygulaması ya da şirket 
sahibinin sorumluluğu esastır. Kaldı ki bu uygulamanın devamı Yargıtay kararında 
belirtildiği gibi özelleştirmelerin temel gerekçelerinden olan kayıp ve kaçakların en 
aza indirilmesi iddiasıyla çelişmektedir.

Kayıp ve Kaçak Denetimsiz
- Özelleştirmelerle birlikte kayıp-kaçak oranlarının gerçekte ne kadar olduğu da 
bilinemez hale gelmiştir. Şirketlerin talepleri üzerine önce genel olarak daha sonra 
bazı bölgeler bazında hedef kayıp-kaçak oranları sürekli olarak yükseltilmiştir. 
Gerçekleşen kayıp-kaçak oranları ise dağıtım şirketleri tarafından bilinmekte, 
kamuoyuna net bir bilgi verilmediği gibi, bu alanda sağlıklı bir denetim ortamı da 
bulunmamaktadır. 2013 yılı için gerçekleştiği ifade edilen yüzde 17.92 oranındaki 
ortalama kayıp-kaçak miktarının, gerçekte ne kadar olduğunun kamusal bir denetim 
ve tespitle ortaya konulması zorunludur.

- İletim ve dağıtım altyapısında meydana gelen teknik kayıpların en aza düşürülmesi 
için teknolojik yatırımların, bakım-onarım çalışmalarının yerinde, zamanında, 
tekniğine uygun ve ehil personel eliyle yapılması sağlanmalıdır. Vatandaşların kaçak 
kullanımlarının engellenmesi amacıyla denetim mekanizması geliştirilmesi, kaçak 
kullanımın ortadan kalkması için dağıtım şirketlerinin gerekli tedbirleri alması sağlan-
malıdır. Burada devlete düşen kayıp ve kaçak kullanımın sosyoekonomik boyutunu 
dikkate alarak "sosyal devlet" kapsamında elektriğin temel bir insani hak olduğu 
gerçeğinden hareket ederek çözümler üretmektir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KOCAELİ ŞUBESİ
8. DÖNEM YÖNETİM KURULU
5 OCAK 2015
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"Gizli Zam Yok" Dediler, Kayıp ve Kaçak Bedelini Dağıtım Bedeline Giydir-
diler…

KALEM KALEM FATURA, BU OYUNU UNUTMA!

Elektrik dağıtım şirketlerinin 1 ayı aşan faturalandırmaları nedeniyle yüksek meb-
lağlarla zor durumda bıraktığı yurttaşların, Ocak 2015`den itibaren yürürlüğe soku-
lan tarife ile de gizli zamma maruz bırakıldığı belirlenmiştir. Dağıtım şirketlerine 2014 
yılındaki kadar hedef kayıp ve kaçak bedel aktarımının aynen devam etmesi için; 
2015 yılında azaltılması gereken kayıp ve kaçak bedel tutarı faturanın başka kalemine 
aktarılmıştır. Faturalardan çıkarılması gereken kayıp ve kaçak bedellerinin "dağıtım 
bedeli" içine giydirme yöntemine başvurulmuştur.

Faturalardaki kayıp ve kaçak bedelini dağıtım bedeline giydirme oyunu sonucunda 
dağıtım şirketlerinin, mesken kullanıcılarından tahsil ettikleri dağıtım bedeli, Ocak 
2015`te Aralık 2014`e göre yüzde 29.6 oranında zamlandırılmıştır. Kullanılan kilovat 
saat başına 2.86 kuruş olarak mesken kullanıcılarından tahsil edilen dağıtım bedeli 
3.71 kuruşa çıkarılmıştır. Böylece 230 kilovat saatlik asgari bir ailenin elektrik tüketimi 
nedeniyle dağıtım şirketlerine ödenen dağıtım bedeli 6.6 TL`den 8.5 TL`ye çıkmıştır. 
Bu bedellerin yıllık düzenlendiği düşünülse dahi 2014 enflasyonunun yüzde 10`un 
altında olduğu dikkate alındığında, dağıtım şirketlerine aktarılan dağıtım bedeli 
kaleminde enflasyonu da kat kat aşan zam yapıldığı görülmektedir.

Konut Faturalarında 700 Milyonluk Karambol
Dağıtım bedeli zammı nedeniyle elektrik faturaları aracılığıyla 2014 yılı itibarıyla 29 
milyon 337 bin 454`e ulaşan mesken abonesinden aylık asgari tüketim gerçekleştird-
ikleri varsayılsa bile 57.2 milyon lira şirketlere haksız yere yurttaşların parası aktarıla-
caktır. Sadece mesken abonelerinden yapılan en asgari aktarım tutarı yıllık 687 
milyon liraya ulaşacaktır. 

AKP Hükümeti, dağıtım şirketlerine kaynak aktarımını öyle bir boyuta taşımıştır ki, 
yalnızca dağıtım bedeli adı altında yurttaşlardan yapılan aktarımı yüzde 30 zamlandır-
makla kalmamıştır. Kamu kurumu olan ve arz güvenliği, elektrik şebekesinin sağlıklı 
işlemesi bakımından yatırım, bakım-onarım gibi yükümlülükleri olan Türkiye Elektrik 
İletim A.Ş`nin payını bile dağıtım şirketlerine kaydırmıştır.

TEİAŞ`ın Hakkı da Dağıtım Şirketlerine
Ocak 2015 itibarıyla mesken abonelerinin faturalarında iletim bedeli olarak yer alan 
kilovat saat başına 0.89 kuruşluk pay, 0.87 kuruşa düşürülmüştür. Asgari bir aile 
tüketimi dikkate alındığında, TEİAŞ`ın mesken abonelerinden tahsil edilen faturalar-
da dağıtım şirketlerine aktarılmak üzere feragat etmek zorunda bırakıldığı iletim 
bedeli tutarı, yıllık 12 milyon TL`yi aşmaktadır.

Elektrik Ucuzlamış, Haberimiz Yok!
EPDK`nın onayladığı 2015 Ocak tarifesi bir önceki tarife ile karşılaştırıldığında çarpıcı 
bir diğer sonuç ise aslında dağıtım şirketlerinin satın aldıkları elektrik için ödemek 
zorunda kaldıkları tutarın azaldığı gerçeğidir. Faturalara yansıtılan çıplak elektrik 
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bedeli kilovat saat başına 21.81 kuruştan 21.67 kuruşa düşmüştür. Küçük de olsa bu 
indirim de dağıtım bedeli içine giydirilerek abonelere yansıtılmadan buharlaştırılmıştır.
Kağıt üzerinde ayrılmış olsalar da aynı şirketlerin sahip olduğu perakende hizmeti 
kapsamında, sayaç okuma başına tahsil edilen sayaç okuma bedelleri de yüzde 9.6 
zamlandırılmıştır.

Toplamda tüketicilerin faturalarında değişiklik yapılmamasına rağmen, dağıtım 
şirketlerine kaynak aktarımı için muhasebe oyunları yapılmıştır. Kayıp ve kaçak hedef 
oranları doğrultusunda faturalarda azaltılan kayıp ve kaçak bedeli, yine faturadaki 
dağıtım bedeline kaydırılarak, kayıp ve kaçak oranlarını indirseler de indirmeseler de 
şirketlerin aynı paraları faturalardan tahsil etmesine olanak sağlanmaktadır.

Özelleştirmelerin ardından elektrik kullanıcılarına sunulan dünya, hile ve hülleden 
ibaret kalem oyunlarıdır. Bu oyunlara karşı, elektrik kullanıcılarını koruyacak bir yapı 
bulunmadığı gibi, hakkını yargıda arayan kullanıcılar bile iktidarın yasa değişiklikleri-
yle yine mağdur edilmektedirler. Dağıtım kurumları bir an evvel özerk şekilde kamu 
yararına çalışacak yapılanmalar olarak işletilmek üzere kamuya devredilmelidir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KOCAELİ ŞUBESİ 8. DÖNEM
YÖNETİM KURULU
2 ŞUBAT 2015

ELEKTRİK SİSTEMİ ÇÖKTÜ! 

Tüm Türkiye çapında illeri ve dağıtım bölgelerini aşan büyüklükte ve yaygınlıkta 
elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Sabah saat 10.40 civarında başlayan elektrik kesin-
tileri, tüm yurtta hastaneler, okullar başta olmak üzere yaşamı olumsuz etkilemiştir. 
Metro ile ulaşım durmuş, insanların haber ağları kesilmiştir. Sanayideki üretimin 
durmasının maliyeti ise milyon dolarla ifade edilecek boyuttadır. 

Öncelikle teknik olarak tüm ülke çapında böylesine yaygın bir elektrik kesintisinin 
yaşanabilmesi için olası nedenlere bakacak olursak; sorunun dağıtım sistemlerini 
değil iletim sistemini ilgilendirdiği açıktır. İletim sisteminde çökmeye yol açabilecek 
belli başlı nedenleri ise şöyle sıralayabiliriz:

1- İletim sisteminde son yıllarda bakım zafiyetleri olduğu belirtilmektedir. Özellikle 
özelleştirme sürecinde; kaynakların iletim sistemini neredeyse yok sayarak dağıtım 
şirketlerine aktarılması şeklinde yöntem izlenmektedir. Nitekim son tarifede yapılan 
değişiklikle faturadaki diğer kalemlerde artış yapılırken, iletim bedelinde düşüş 
gerçekleştirilmiştir. Kamuya ait olan iletim ağları için tahsil edilen bedelden yapılan 
indirim, faturadaki diğer kalemlerde yapılan artışla dağıtım şirketlerine aktarılmıştır. 
Dolayısıyla iletim sisteminde bakım ve rehabilitasyon eksiklikleri nedeniyle büyük 
çaplı bir arıza meydana gelmiş olabilir.
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2- İletim sisteminde bakım ve rehabilitasyon eksiklikleri dışında santralların devreye 
girmemesi nedeniyle tüm enterkonnekte sistemi etkileyecek boyutta arıza meydana 
gelmiş olabilir. Santralların devreye girmemesinde bir büyük santralda yaşanmış olan 
arıza nedeniyle sisteme elektrik vermemesi, bu açığın diğer santrallardan da karşıla-
namaması ve TEİAŞ`ın da yük attırma yöntemiyle oluşan açığı yönetip planlı elektrik 
kesintileri yapamamış olmasından kaynaklanabilir. 

3- Arızanın dışında son günlerde elektrik piyasasında yaşanan fiyat düşüşlerinin de 
etken olabileceği belirtilmektedir. Piyasada oluşan fiyatları düşük bulan santrallar 
kesintinin yaşandığı saatte piyasa fiyatından elektrik üretmeyi kabul etmemişlerdir. 
Böylece sistemde arz açığı oluşmuştur. Oluşan arz açığının yönetilememesi sonucun-
da iletim sisteminde büyük arızalar meydana gelmiş olabilir. Nitekim 2006 yılında kimi 
özel santralların devreye girmemesi nedeniyle 13 ilde 6 saati aşan elektrik kesintileri 
yaşanmıştır.
  
4- Yine üretim tesislerine de sahip olan dağıtım şirketlerinin özellikle kayıp ve kaçak 
bedeliyle ilgili mahkeme kararının ardından yurttaşlara ödeme yapmak zorunda 
kalmamak için TBMM`deki kayıp ve kaçak bedelini yasalaştıran ve mahkeme masra-
fları da dahil olmak üzere yapılan ödemelerin de yurttaşlardan faturalar yoluyla 
yeniden tahsil edilmesini öngören tasarının seçimler öncesinde geçirilmesi için 
hükümeti zorlamak üzere var olan kurulu gücü sisteme elektrik vermemek üzere 
kullandıkları da iddialar arasındadır. 

5- Türkiye`de ısrarla nükleer santrallar kurulmaya çalışılmakta, bunun için de enerji 
açığı gerekçesi her iktidar döneminde yıllardır kullanılmaktadır. Bu büyük kesintilerin 
yaşandığı dönemde TBMM`de Sinop`ta nükleer santral kurulmasına ilişkin Japonya 
ile imzalanan anlaşmanın görüşmelerinin yapılıyor olması da manidardır.

6- Türkiye`nin enterkonnekte sisteminin Avrupa`da bile zaman zaman sorunlara 
neden olduğu son 2-3 yıldır bilinmektedir. Nitekim geçtiğimiz günlerde de Avrupa 
enterkonnekte sisteminden anlık olarak Türkiye`nin çıktığı bilgisi vardır. Avrupa 
enterkonnekte sisteminde Türkiye`nin frekans bozukluğuna yol açmış olması nedeni-
yle sistemin kesintiye uğramış olması da yaşanan elektrik kesintisinin nedenlerinden 
biri olabilir.

Tüm bu yaşananlar AKP iktidarının enerji politikalarının iflas ettiğinin göstergesidir. 
Özelleştirmeler ve serbest piyasa; ucuz, kaliteli ve sürekli elektrik değil, tam tersine 
pahalı, kalitesiz ve büyük kesintilere yol açan karanlığı Türkiye`ye getirmiştir. Sistem-
deki çöküş, elektrik alanında AKP iktidarı tarafından planlamanın rafa kaldırılıp, tüm 
ülkeyi ilgilendiren temel bir hak olan elektrik hizmetini özel sektörün inisiyatifine 
bırakılmış olmasının sonucudur. Yeni Türkiye`nin kaderi karanlıkla çizilmektedir. Tüm 
bu yaşananların üstü, oy sayımları sırasında, ne tesadüftür ki geçen yıl bugün 
elektriklerin kesilmesinin ardından yapılan "Trafoya kedi girdi" açıklamasıyla örtüle-
meyecek kadar büyüktür. Bakanlığın derhal bir açıklama yaparak, kesintinin neden-
lerini gizlemeden açıklaması gerekmektedir.
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ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KOCAELİ ŞUBESİ  
YÖNETİM KURULU
31 MART 2015

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM BASIN AÇIKLAMASI
Nükleer Karşıtı Platform Yeni Mücadele Dönemine Hazırlanıyor…

GERÇEKLERİ HALKTAN GİZLEYENLERE OY VERMEYİN!

Nükleer Karşıtı Platform (NKP) olarak uzun yıllardır ülkemizde nükleer enerji santral-
ları kurulmasına karşı mücadele yürütüyoruz. Bugün Ankara`da (10 Mayıs 2015) 
gerçekleştireceğimiz NKP Kongresi ile yeni dönem çalışmalarını planlayıp, mücadele 
sürecini gözden geçireceğiz.

Ne yazık ki AKP Hükümeti, Akkuyu ve Sinop`ta tüm tepkilere ve uyarılara rağmen 
seçim öncesinde adımlar atmaya devam etmektedir. Sinop`ta nükleer santral kurul-
masını içeren Japonya ile imzalanan uluslararası anlaşma bir gecede TBMM Genel 
Kurulu`nda AKP milletvekillerinin oyları ile kabul edilirken, Akkuyu`da ise genel 
seçimler öncesinde yan tesislerinde birinde "temel atma mizanseni" düzenlenerek, 
bir "oldu bitti vakası" yaratılmak istenmiştir. AKP Hükümeti`nin Türkiye`yi içine 
sürüklendiği nükleer maceraya ortak olarak Çernobil ve Fukuşima felaketlerine neden 
olan Japonya ve Rusya`yı seçmesi endişelerimizi artırmıştır. 

Akkuyu`da ÇED Raporu`na ilişkin yürüyen hukuki süreç tamamlanmamakla birlikte, 
ÇED Raporu`nun sahte imzalar ile hazırlandığına ilişkin ciddi iddialar bulunmaktadır. 
Hukuki süreç bitmeden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız`ın da katılımıyla 
düzenlenen temel atma töreni ile Rus şirkete "kazanılmış hak" yaratılarak, seçim 
sonrası verilecek iptal kararı engellenmek mi istenmiştir? Yapılıp, yapılmayacağı 
henüz belli olamayan, yargının iptal etme olasılığı bulunan bu proje için sergilenen bu 
tutumu anlamak mümkün değildir. Kaldı ki yargı süreçleri de sağlıklı olarak işletilme-
mektedir. "Devlet sırrı" bahanesiyle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafın-
dan Akkuyu`ya ilişkin hazırlanan Entegre Nükleer Altyapı Gözden Geçirme Raporu 
(INIR Raporu) mahkemelerden saklanmaya çalışılmaktadır. Rus şirketin "yerli enerji" 
söylemi içeren reklamlarda içine düştüğü komik duruma bu kez de bakanlık "devlet 
sırrı" ifadeleriyle düşürülmüştür.

Santral Rusya`nın Riski ve Sırrı Türkiye`nin Oldu 
Bakanlığın Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı tarafından Hukuk Müşa-
virliği`ne "Bakan Oluru çerçevesinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından 
hazırlanan Entegre Nükleer Altyapı Gözden Geçirme Raporu`nun (INIR Raporu) 
mahkemelerle paylaşılmaması" talimatı verildiği belirtilmiştir. Akkuyu`da kurulması 
planlanan santral, bütünüyle ithal teknoloji ve ithal yakıta dayalı olacaktır. Rusya`nın 
sahip olacağı ve işleteceği santral ile Türkiye`nin ilişkisi üretilen elektriği alım garan-
tisi kapsamında fahiş bir fiyattan almakla sınırlıdır. Bu santrallın bedelsiz tahsis edilen 
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"arsası", Akdeniz`de deniz yaşamına darbe indirecek "soğutma suyu" dışında, yalnız-
ca "kaza riski", şeffaf yürütülmeyen "devlet sırları" ile dolu ihalesi, ÇED ve yargı 
süreçleri "yerli" olacaktır. 

Bilimsel Uyarılar Siyasi Körlükle Gözardı Ediliyor
Mahkemenin istediği ancak kamuoyundan gizlenen raporda, dünya genelinde bir 
nükleer santral kurulması için ilk kez Akkuyu`da uygulanan yap-mülk edin-işlet 
(BOO) olarak adlandırılan modele ilişkin çekinceler olduğu ve denetim eksikliklerine 
dikkat çekildiği basına yansıdı. Başta denetleyecek bağımsız kuruluş olmak üzere 
ciddi yetersizliklerin olduğu tüm kesimler tarafından kabul edilen bir gerçektir. Siyasi 
olarak alınan nükleer santral kurma kararında, bugün bilimsel, teknik ve ekonomik 
kriterler bir yana bırakılarak ısrar edilmek istenmektedir.

UAEA Raporunda, 70`li yıllarda Filipinler ve 80`li yıllarda Avusturya`da milyarlarca 
dolarlık harcama yaptıktan sonra nükleer santral kurulumundan vazgeçilmek zorunda 
kalındığı hatırlatılarak, AKP Hükümeti`nin uyarıldığı belirtiliyor. UAEA`nın bile uyar-
mak zorunda kaldığı AKP Hükümeti`nin Türkiye`yi bir nükleer kaosa sürüklediği 
açıktır. Dünyadaki gelişmeler ışığında, Türkiye`de de atık sorunu çözülemeyen, olası 
kazanın etkilerinin nesiller boyu devam ettiği nükleer santrallara ilişkin program 
acilen durdurulmalıdır. AKP, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak genel seçimler için 
hazırladığı beyannamede yurttaşlara daha çok "nükleer santral" vaat etmektedir. NKP 
olarak biz de yurttaşlara, yaşamı savunmak için nükleer santralı destekleyen hiçbir 
siyasi partiye oy vermeme, çağrısında bulunuyoruz.
 
NÜKLEER KARŞITI PLATFORM SEKRETERYASI  
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
10 MAYIS 2015

Temmuz Tarifesiyle Kayıp ve Kaçak Bedelleri Zamlandırıldı; Yeni Tarifeyle 
Dağıtım Şirketlerinin Hedeflerinin Gizlice Yükseltildiği Ortaya Çıktı…

AKP`DEN GİDERAYAK KAYIP VE KAÇAK RANTI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu`nun (EPDK) yayımladığı Temmuz 2015 tarifesi, 
kayıp ve kaçak hedeflerinin dağıtım şirketlerinin istekleri doğrultusunda yükseltildiği-
ni ortaya çıkardı. Mesken tüketicilerinden 1 kilovat saatlik elektrik tüketimi başına 
tahsil edilen kayıp ve kaçak bedelleri yüzde 39.5 düzeyinde artırılarak, 3.95 kuruştan 
5.52 kuruşa çıkarıldı. Böylece meskenlerde şirketlerin uyması gereken hedef doğrul-
tusunda Ocak ayından bu yana zorunlu olarak yüzde 15 indirilen kayıp ve kaçak 
bedeli yeniden zamlandırıldı. Zaten bu kayıp ve kaçak indirimini; diğer kalemlerde 
yapılan artışlar nedeniyle faturasında hissedemeyen yurttaşlardan bu kez de perak-
ende satış hizmet kalemindeki indirimle kayıp ve kaçak hedeflerinde şirketler için 
yapılan artış saklandı.

Özelleştirmeyi meşrulaştırmak için ortaya konulan en büyük argümanlardan birisi 
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olan kayıp ve kaçak oranlarının azaltılacağı iddiasıyla dağıtım şirketleri için belirlenen 
5`er yıllık birinci ve ikinci uygulama dönemini kapsayan kayıp ve kaçak hedeflerinde 
bugüne kadar 2 kez yükseltmeye gidildi. Bu uygulamanın yasal dayanağının olma-
masının EPDK`de yarattığı sıkıntı nedeniyle AKP iktidarı, seçimler öncesinde geçirdiği 
bir torba yasa ile EPDK`ya hedefleri değiştirme konusunda yetki verdi. Resmi 
Gazete`de 15 Nisan 2015 tarihinde yayımlanan bu düzenleme Anayasa`ya aykırılık 
taşıması nedeniyle Anayasa Mahkemesi`nin gündeminde yer almaktadır. 

Yüzde 10`luk Kayıp ve Kaçak Hedefi Tarih Oldu

İkinci uygulama döneminin son yılı olan bu yıl için ortalama kayıp ve kaçak oranı 
EPDK tarafından yüzde 10 olarak açıklanmıştı. TEDAŞ`ın son olarak açıkladığı 2013 
yılı verilerini 

dikkate alarak EMO`nun yaptığı çalışmaya göre, 15 Kasım 2012 tarihinde 5 dağıtım 
şirketi için yapılan hedef artışlarıyla; Türkiye ortalamasında kayıp ve kaçak hedefi 
2013 yılı için yüzde 12`den yüzde 16.2`ye, 2014 yılı için de yüzde 11`den yüzde 
14.6`ya, 2015 yılı için de yüzde 10`dan yüzde 13`e yükseltildi.

Özellikle seçimlerden önce Dicle Elektrik şirketi başta olmak üzere kayıp ve kaçak 
hedeflerinin yükseltilmesi için bazı dağıtım şirketleri yoğun lobi faaliyetleri yürütüyor-
lardı. EPDK`nın yeni tarifeleri incelendiğinde; kamuoyuna açıklanmadan ve Resmi 
Gazete`de yayımlanmadan gizli bir şekilde kayıp ve kaçak hedeflerinde yine yükselt-
meye gidildiğini gösteriyor. 

Hanelerden Aylık 205 milyon TL Tahsilat
2013 yılı verilerine göre mesken tarifesinde yalnızca kayıp ve kaçak dahil olmak üzere 
çıplak elektrik bedelinin (fon, vergi ve hizmet bedelleri hariç) yüzde 15.78`i 
düzeyinde olan kayıp ve kaçak bedeli; yeni tarife ile yüzde 21.5`e yükseltildi. Buna 
göre konut kullanıcıları, 1 Temmuz 2015`den itibaren her 1 kilovat saat elektrik tüke-
timleri karşılığında 20.12 kuruşluk çıplak elektrik bedelinin yanında 5.52 kuruş kayıp 
ve kaçak bedeli ödeyecekler. Bu artış nedeniyle, yalnızca mesken kullanıcılarından, 
2013 yılı tüketim düzeyinin 2015 yılında da geçerli olduğunu varsayarsak, bundan 
sonra aylık 205 milyon TL tahsil edilecek.

Temmuz ayı kayıp ve kaçak zammıyla birlikte; (ortalama 9 aylık kayıp ve kaçak bedeli 
üzerinden hesaplama yapıldığında) bu yılın ilk 9 aylık dönemi için mesken tüketicileri 
kayıp ve kaçak dahil çıplak elektrik bedelinin ortalama yüzde 17.6`lık düzeyinde 
kayıp ve kaçak bedeli olarak ek ödeme yapmak zorunda kalacaklar.
 
Yine 2013 tüketim düzeyinin geçerli olacağını varsayarsak, ilk 9 aylık ortalama kayıp 
ve kaçak bedeli üzerinden Ocak-Eylül 2015 döneminde kayıp ve kaçak bedeli olarak 
mesken tüketicilerinden 1.5 milyar TL tahsil edilmiş olacaktır.

Hedef Değişikliğinin Hanelere Bedeli 318 milyon TL 
Temmuz 2015 kayıp ve kaçak zammı, 1 Ekim 2015 tarihli tarifede de aynı düzeyde 
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korunursa; meskenlerden yapılacak kayıp ve kaçak tahsilatı yıllık 2 milyar 130 milyon 
TL`yi bulacaktır. Bu rakam EMO`nun 2013 yılı verileri ile 2015 kayıp ve kaçak hedefi-
ni dikkate alarak yaptığı çalışmada ortaya çıkan 1 milyar 812 milyon TL`lik yıllık 
bedelden 318 milyon TL daha fazladır. 

Hazine ve Çiftçiye de Kayıp ve Kaçak Darbesi
AKP`li vekillerin verdiği kayıp ve kaçak bedellerinin yargı kararıyla iadesini önlemeye 
yönelik torba yasa teklifinde itiraf edilen 2006-2014 yılları arasında 33 milyar TL`lik 
kayıp ve kaçak tahsilatı yapıldığına dair bilgi esas alındığında; yıllık ortalama kayıp ve 
kaçak tahsilatının 3.7 milyar TL olarak gerçekleştiği görülmektedir. Ancak Temmuz 
2015 tarifesi ile ortaya çıkan hedef yükseltmeleri nedeniyle yıllık tahsil edilecek 
tutarın 3.7 milyar TL`yi aşacağı anlaşılmaktadır. Çünkü tüketimin sadece meskenle-
rden tahsil edilecek rakam 2 milyar 130 milyon TL`yi bulacaktır. Temmuz tarifesiyle 
kilovat saat başına ödenen kayıp ve kaçak bedeli ticarethanelerde 3.58 kuruştan 4.7 
kuruşa, tarımsal sulamada 2.72 kuruştan 3.98 kuruşa, aydınlatmada 4.33 kuruştan 
6.04 kuruşa yükseltilirken, orta gerilim sanayi abonelerinde 2.8 kuruştan 2.7 kuruşa, 
alçak gerilim sanayi abonelerinde 4.13 kuruştan 4.07 kuruşa çekilmiştir. Buradan 
görüldüğü gibi hanehalkları yalnızca faturaları değil, sokak aydınlatmaları nedeniyle 
Hazine üzerinden şirketlere aktarım kaynağı olarak kullanılacaklardır.

Ülkemizde AKP iktidarları döneminde maliyet esaslı mekanizma adı altında; enerji 
maliyetlerindeki artışlar ya da kur artışları gibi her türlü maliyet artışının faturalara 
yansıtıldığı, buna karşılık maliyetlerdeki azalma ile hedefler doğrultusunda azaltılması 
gereken kayıp ve kaçak bedellerinin başka kalemlerde artışlar yapılarak yok edildiği 
otomatik zam mekanizması yürütülmüştür. 31 Mart 2015 tarihinde yaşanan karanlık 
günün hemen ardından yürürlüğe giren 1 Nisan 2015`ten itibaren geçerli elektrik 
tarifesinde kayıp ve kaçak hedefinde gerekli olan düşüş, diğer kalemlerde yapılan 
artışlarla yok edildi. 1 Nisan 2015 tarihinde kayıp ve kaçak tahsilatı azalacak olan 
şirketlere aktarılan perakende satış hizmet bedeli mesken kullanıcıları için yüzde 
25.7`lik zamla 1 kuruşa çıkarıldı. Bu zam, hem enerji alış maliyetlerindeki yüzde 1`lik 
azalma, hem de kayıp ve kaçak bedelindeki yüzde 2.35`lik indirimle görünmez hale 
getirildi. Temmuz tarifesinde kayıp ve kaçak hedeflerinin kamuoyundan gizlenen 
kararla artırılmasının sağlanmasının ardından perakende satış kalemindeki şişirmeye 
ihtiyaçları kalmadığı için yeniden düzeltmeye gidildiği anlaşılmaktadır.

EPDK`nın derhal hangi şirketlerin kayıp ve kaçak hedeflerini ne zamandan geçerli 
olmak üzere artırdığını ve bunun kamuya maliyetini açıklamasını, yapılan bu işlemin 
derhal geri alınmasını talep ediyoruz.
 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KOCAELİ ŞUBESİ 
8. DÖNEM YÖNETİM KURULU
30 HAZİRAN 2015
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ATEX SEMPOZYUMU BAŞLIYOR

01-02-03 Ekim 2015 tarihlerinde Elektrik Mühendisleri Odası`nın ev sahipliğinde 
Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi`nde 
gerçekleştirilecek olan III. ATEX (Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik) Sempozyumu‘nun 
programı sektör ilgilileriyle paylaşılmaya başlandı.
 
Etkinlik kapsamında düzenlenecek 4 oturum, 2 çağrılı bildiri ve panelde 32 sunum 
alanında uzman konuşmacılar tarafından katılımcılara aktarılacaktır.
 
Sempozyum patlayıcı ortamlardaki idari ve teknik uygulama eksikliklerinin belirlen-
mesine, çözüm önerileri getirilmesine, mevzuatın uygulanmasında karşılaşılan 
güçlüklerin tartışılmasına, deneyimlerin paylaşılmasına,  teknik ve bilimsel gelişmel-
erin geniş kitlelere aktarılmasına, araştırmacıların,  işletmecilerin, firma temsilcileri-
nin, sivil toplum örgütlerinin ve yönetici çevrelerinin aynı platformda buluşmasına, 
çalışanların toplumun ve çevrenin güvenliğinin arttırılmasına fayda sağlayacak bilgile-
rin sunulmasına olanak verecektir.
 
Sempozyum amacı Patlayıcı ortamlarla ilgili olarak ulusal ve uluslararası mevzuat 
uygulamaları, personel eğitimi, iş ve işçi sağlığı güvenliği, kamusal denetim, ürün 
belgelendirme konuları yer alacaktır. Sempozyum; bu alandaki sektörlerde çalışan, 
üreticiler, ürün geliştiren, ürün kullanıcıları, denetim sürecinde yer alanlar ile mevzuat 
yapıcılarını bir araya getirmektir.
 
ATEX (Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik) Sempozyumu ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://w-
ww.atex.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.16.09.2015
 
01-02-03 Ekim 2015 tarihlerinde Elektrik Mühendisleri Odası`nın ev sahipliğinde 
Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi`nde 
gerçekleştirilecek olan III. ATEX (Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik) Sempozyumu‘nun 
programı sektör ilgilileriyle paylaşılmaya başlandı.

01-02-03 Ekim 2015 tarihlerinde Elektrik Mühendisleri Odası`nın ev sahipliğinde 
Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi`nde 
gerçekleştirilecek olan III. ATEX (Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik) Sempozyumu‘nun 
programı sektör ilgilileriyle paylaşılmaya başlandı.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek  4 oturum, 2 çağrılı bildiri ve panelde 32 sunum 
alanında uzman konuşmacılar tarafından katılımcılara aktarılacaktır.

Sempozyum patlayıcı ortamlardaki idari ve teknik uygulama eksikliklerinin belirlen-
mesine, çözüm önerileri getirilmesine, mevzuatın uygulanmasında karşılaşılan 
güçlüklerin tartışılmasına, deneyimlerin paylaşılmasına,  teknik ve bilimsel gelişmel-
erin geniş kitlelere aktarılmasına, araştırmacıların, işletmecilerin, firma temsilcileri-
nin, sivil toplum örgütlerinin ve yönetici çevrelerinin aynı platformda buluşmasına, 
çalışanların toplumun ve çevrenin güvenliğinin arttırılmasına fayda sağlayacak bilgile-
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rin sunulmasına olanak verecektir.

Sempozyumda Patlayıcı ortamlarla ilgili olarak ulusal ve uluslararası mevzuat uygu-
lamaları, personel eğitimi, iş ve işçi sağlığı güvenliği, kamusal denetim, ürün belge-
lendirme konuları yer alacaktır. Sempozyum bu alandaki sektörlerde çalışan, üreticil-
er, ürün geliştiren, ürün kullanıcıları, denetim sürecinde yer alanlar ile mevzuat 
yapıcılarını bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Almanya Ulusal Ölçüm Enstitüsü (PTB) Temsilcisi Uwe KLAUSMEYER ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emekli İş Başmüfettişi Özlem ÖZKILIÇ`ın konuk 
konuşmacı olarak katılacağı, "Sorunlar, Belirsizlikler ve Yakın Gelecek" konulu panelin 
düzenleneceği, Ürün Belgelendirme, Muayene ve Denetim (2014/34/EU), Proses 
Güvenliği (SEVESO), Projelendirme Montaj - Periyodik Bakım - Revizyon - Mali 
Sorumluluk (Sigorta)  ve Patlayıcı Ortamlar (99/92/EC) üzerine bildirilerin sunulacağı 
etkinliğimize ilgilenen herkesi davet ediyoruz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KOCAELİ ŞUBESİ
8. DÖNEM YÖNETİM KURULU
29.09.2015

Seçim öncesi elektrik faturasında yine kalem oyunları: Enerji bedeli, 
kayıp ve  kaçak bedeli düştü; dağıtım, iletim, perakende hizmet bedelleri 

arttı…

ELEKTRİKTE YİNE GİZLİ ZAM!

1 Kasım`da yinelenecek seçimler öncesinde, dağıtım kuruluşlarını satın alan şirketler 
"batıyoruz" feryatlarıyla lobicilik faaliyetleri yürütürlerken, 1 Ekim 2015 tarihinden 
itibaren geçerli olan yeni elektrik tarifesinde yine kalem oyunlarıyla enerji maliyeti ile 
kayıp ve kaçak bedelindeki düşüşler tüketicilere yansıtılmadı. Bu indirimler şirketlerin 
tahsil edecekleri dağıtım ve perakende hizmet bedellerine yapılan zamla buhar-
laştırılırken, TEİAŞ`ın tahsil ettiği iletim bedeli de artırıldı. Böylece yurttaşların elektr-
ik tarifesi değiştirilmezken, sektörün zam talepleri de örtülü bir şekilde karşılanmaya 
devam edilmiş oldu.

Elektrik Mühendisleri Odası‘nın (EMO) hesaplamalarına göre elektrik tarifesinde yine 
yapılan kalem oyunlarıyla asgari yaşam standartlarında 4 kişilik bir ailenin faturasında 
yapılması gereken yıllık 9 TL`lik indirim buharlaştırıldı. Sadece konutlardan yapılması 
gereken yıllık 146 milyon 834 bin 589 TL`ye ulaşan indirimi yok eden tarife düzenle-
mesinde artırılan iletim bedeli hariç olmak üzere zamlandırılan dağıtım ve perakende 
satış hizmet bedelleri kalemleriyle özel dağıtım şirketlerine 119 milyon 823 bin 817 
TL`lik doğrudan aktarım yapılmış oldu.

Yeni tarifede, konutlarda kilovatsaat başına 20.13 kuruş olan çıplak enerji bedeli 
19.85 kuruşa, şehit ailelerinin faturasındaki enerji bedeli de 6.642 kuruştan 6.367 



8. Dönem Çalışma Raporu

EMO Kocaeli Şubesi
274

kuruşa düştü. Kullanılan birim enerji miktarına bağlı olarak konut faturalarına 
yansıtılan kayıp ve kaçak enerji bedeli de kilovat saat başına 5.518 kuruştan, 5.515 
kuruşa düşürüldü.

Ancak EPDK tarafından yapılan değişiklik ile konut tarifesinde "Dağıtım" bedeline 
yüzde 5.09, "Perakende Satış Hizmet" bedeline yüzde 4.58, "İletim" bedeline yüzde 
5.66 zam yapıldı. "Dağıtım" ve "Perakende Satış Hizmet" bedellerine yapılan zam, 
elektrik dağıtım şirketlerinin kasasına aktarılırken, "İletim" bedeline yapılan zam ise 
elektrik iletim şebekesini yöneten ve kar-zarar dengesi kurması gereken kamu şirketi 
Türkiye Elektrik İletim A.Ş."nin (TEİAŞ) bilançolarına yansıyacak.

Fatura Oyunu Söz Konusu İse "Şehit Aileleri Teferruat"
Elektrik tarifelerinde dikkat çeken bir kalem oyunu da ülkemizin bugün yaşadığı çatış-
ma ortamında şehit cenazelerindeki seçim propagandasının tam tersine şehit aileleri 
ve muharip malul gazilerin meskenlerdeki elektrik kullanımı için ödedikleri tarifede 
yapıldı. Bu tarifenin net enerji bedeli kaleminde; tüm tarife gruplarına göre hem TL 
bazında hem de oransal olarak en büyük indirim yapılmış olmasına rağmen, şehit 
ailelerinin faturalarına bu indirim yansıtılmayarak, şirketlere aktarıldı.

Hanelerin 146 Milyon TL`sine El Konuldu
Asgari yaşam standartları içinde 4 kişilik bir ailenin aylık 230 kilovat saatlik tüketimi 
göz önüne tutulduğunda; bir aylık konut elektrik faturası Ekim 2015 itibari ile sayaç 
okuma bedeli dahil olmak üzere 90.47 TL düzeyinde bulunuyor. EMO`nun hesap-
lamalarına göre net enerji bedeli ile kayıp ve kaçak enerji bedelinde yapılan indirimler 
faturalara yansıtılsaydı; yıllık 9 TL indirim yapılmış olacaktı. Tek bir konut için aylık ve 
yıllık bazda küçük görünen bir rakam, hane sayısı dikkate alındığında ciddi düzeylere 
ulaşmaktadır. Kaldı ki bu tarife oyunlarına sürekli başvurulduğu için toplamda 
yurttaşlara yansıtılmayarak şirketlere aktarılan kaynak tutarı çok daha büyüktür.

Elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 20`sini gerçekleştiren konutların son açıklanan 
2013 yılı verilerine göre tüketimleri yaklaşık 45 milyar kilovat saattir. Bu tüketim 
miktarı üzerinden yapılan hesaplamada dahi, yıllık olarak konutlardan yapılması gere-
ken indirimler yansıtılmadığı için haksız yere 146.8 milyon tahsil edileceği ortaya 
çıkmaktadır. Bu rakamın 119 milyon 823 bin 817 TL`lik kısmı ise dağıtım ve perak-
ende hizmet bedellerine yapılan zamlarla doğrudan özel dağıtım şirketlerine aktarıl-
maktadır. Böylece şirketler dolaylı olarak indirimlerin getireceği gelir kaybından da 
kurtarılmaktadırlar. Konutların elektrik tüketiminin sadece yüzde 20`lik kısmını 
oluşturduğu düşünülürse, tarife düzenlemesiyle toplamda dağıtım şirketlerine daha 
büyük bir aktarım söz konusu olduğu görülmektedir.

Kayıp ve Kaçak Yükü Hanelere
Tarife türlerine göre kayıp ve kaçak bedelinde yapılan indirimlerin dağılımına 
bakıldığında da yine mesken tüketicileri aleyhine bir tutum izlendiği saptanmıştır. 
Mesken tüketicilerinin kayıp ve kaçak bedelleri çok cüzzi bir oranda indirilirken, 
sanayi ve ticarethane abonelerinin kayıp ve kaçak bedellerindeki miktarsal olarak 
daha büyük indirimlere gidilmiştir. Hazine üzerinden yine dolaylı vergilerle halkın 
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ödediği aydınlatma tarifesinde de kayıp ve kaçak bedelleri indirimi sınırlı tutulurken, 
diğer tarifelere göre net enerji bedelinde en büyük indirim, dağıtım bedelinde ise en 
büyük artışa gidilmiştir. Bu uygulama kayıp ve kaçak bedeli yükünün hane 
kullanıcılarına daha çok yıkılması anlamına gelmektedir.

Seçim Öncesi TRT`yi Fonlama Arayışı
Diğer yandan tarife üzerinden tahsil edilen TRT payıyla ilgili yargı kararının ardından 
TRT payının kayıp ve kaçak bedeli üzerinden alınmayarak, yalnızca net enerji bedeli 
ile sayaç okuma hariç olmak üzere perakende hizmet bedeli üzerinden tahsil edilmesi 
gerekmektedir. Tarifede TRT`nin gelir kaybına da bir orta yol çözüm arayışı 
yansımıştır. Özellikle kamu yayıncılığı açısından seçim dönemlerinde daha kritik bir 
öneme sahip olan TRT`nin iktidar güdümlü yayın politikası nedeniyle sanayi ve 
ticarethaneler üzerinden fonlanması öngörülmüştür. Son yapılan tarife düzenleme-
sinde meskenlerin tersine kayıp ve kaçak bedellerinde büyük indirimler yapılan 
sanayi ve ticarethane abonelerinin net enerji bedellerindeki indirim ise meskenlere 
göre oldukça sınırlı tutulmuştur. Tabloda rakamlarını göreceğiniz bu uygulama net 
enerji bedeli üzerinden tahsil edilecek TRT payını yüksek tutmaya yarayacaktır. TRT 
payının tahsil edileceği diğer kalem olan perakende hizmet bedeli ise tüm tarife 
türleri için aynı oran ve aynı miktarlarda artırılmıştır.

AKP iktidarı; elektrikte maliyet bazlı fiyat mekanizması adını verdiği sistemi bugüne 
kadar otomatik zam mekanizması olarak kullanmış, seçimler öncesinde de tarife 
kalemlerine yönelik yaptığı manipülasyonlarla, yandaş şirketlerle çıkar ilişkisi içinde, 
müdahalelerini sürdürmektedir. Tarifedeki kalem oyunlarına, seçim öncesi hilelerine 
artık son verilmelidir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
KOCAELİ ŞUBESİ 8. DÖNEM YÖNETİM KURULU 
5 EKİM 2015

3. ATEX (PATLAYICI ORTAMLARDA GÜVENLİK) SEMPOZYUMU BAŞARIY-
LA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İlki 2011 yılında gerçekleştirilen ATEX (Parlayıcı Ve Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik) 
Sempozyumu etkinliğinin üçüncüsü Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), 
Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akredita-
syon Kurumu (TÜRKAK), Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), 
Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO), TMMOB’ye bağlı Çevre, Jeoloji, Kimya, Maden 
Mühendisleri Odaları ve Kocaeli Üniversitesi’nin desteği ile TMMOB Elektrik 
Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından 01-02-03 Ekim 2015 tarihlerinde 
Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’ nde 
gerçekleştirildi.
 
İlki 2011 yılında gerçekleştirilen ATEX (Parlayıcı Ve Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik) 
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Sempozyumu etkinliğinin üçüncüsü Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), 
Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akredita-
syon Kurumu (TÜRKAK), Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), 
Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO), TMMOB`ye bağlı Çevre, Jeoloji, Kimya, Maden 
Mühendisleri Odaları ve Kocaeli Üniversitesi`nin desteği ile TMMOB Elektrik 
Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından 01-02-03 Ekim 2015 tarihlerinde 
Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi` nde 
gerçekleştirildi.

Patlayıcı ortamlarla ilgili olarak ulusal ve uluslararası mevzuat uygulamaları, personel 
eğitimi, iş ve işçi sağlığı güvenliği, kamusal denetim, ürün belgelendirme konularının 
yer aldığı sempozyumda; bu alandaki sektörlerde çalışan, üreticiler, ürün geliştiren, 
ürün kullanıcıları, denetim sürecinde yer alanlar ile mevzuat yapıcıları bir araya 
getirildi.

Etkinliğe Yoğun İlgi Gösterildi
1000‘ e yakın katılımcının bulunduğu etkinlik ilgiyle takip edildi. Sempozyumda 
"Sorunlar, Belirsizlikler ve Yakın Gelecek" başlıklı panelin yanı sıra 4 farklı oturumda 
21 bilimsel bildiri ile Almanya Ulusal Ölçüm Enstitüsü (PTB) Temsilcisi Uwe Klausmey-
er tarafından " IECEx Sistemi - Endüstride Ex tehlikeleri ortadan kaldırmak için bir 
kapsamlı araç " konulu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emekli İş Başmüfet-
tişi Özlem Özkılıç tarafından "Proses Güvenliği Fonksiyonel Güvenlik(SIL) ve ATEX 
Direktifi İlişkisi" konulu 2 çağrılı bildiri sunuldu.

Sempozyum ATEX Konusunda Ülke Çapında Önemli Bir Gelişme Yaratacaktır
ATEX (Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik) Sempozyumu` nun açılış töreninde; Sem-
pozyum Düzenleme Kurulu Başkanı H. Avni Haznedaroğlu birçok farklı meslek 
disiplinini içeren böylesine önemli bir konuda bir araya gelmenin çalışmalara güç 
kattığını, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği içerisinde bir arada üretme 
geleneğini pekiştirdiğini belirtti. Bu ortak çalışmanın ürünü olan Sempozyum sonu-
cunda, patlayıcı ortamlar konusunda ülke çapında önemli bir gelişme olacağını 
vurguladı. 
 
Avni Haznedaroğlu konuşmasına şöyle devam etti: " TMMOB uzmanlık alanlarında 
örgütlenmiş Odalarıyla mühendislik ve mimarlık mesleklerinin ve meslektaşlarının 
gelişimi, çalışma alanlarının ve olanaklarının zenginleştirilmesi için çaba gösterirken, 
uzmanlık alanına ilişkin gelişmeleri kamu yararı açısından izlemektedir. Oluşturduğu 
birikimi, gereksinim duyan üyelerine aktarmak ve kamu yararına sunmak için çalış-
makta, bunun için kitap, dergi vb. yayınların yanı sıra kongre ve Sempozyumlar 
düzenlemek olduğunu bir kez daha kamuoyuna duyurdu.
 
EMO Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fidan sempozyumda emeği 
geçenlere ayrı ayrı teşekkür ederek sözlerine başladı. Sempozyumun insani boyutuna 
dikkat çeken Fidan, "Evrende kutsal olan yaşamdır. Sempozyumun da özü budur. 
Nasıl canlılara zarar vermeden üretim gerçekleştirebiliriz bunu konuşacağız" dedi. 
Vahşi kapitalizmin dayattığı sürekli, ucuz üretim ve yüksek kar hırsının kazaları 
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kaçınılmaz kıldığını belirten Fidan, yaşanan iş katliamlarında canlarını veren tüm 
yurttaşları konuşmasında andı Fidan, bunlara göz yuman siyasi işbirlikçilerin de suçlu 
olduğunun altını çizerek, 2003 tarihinde çıkarılan Atex yönetmeliği uygulamasının, 
aradan geçen 12 yıl sonra ertelenmesine ilişkin kararı eleştirdi. Bu kararın hem 
yönetmeliğin zaten uygulanmadığının itirafı hem de AKP iktidarının maden cinay-
etlerinden sorumlu olduğunun da belgesi olduğunu söyledi.

EMO Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fidan, DİSK-AR`ın Mayıs 2014 tarihli 
çalışmasına göre Türkiye`nin madencilikte AB ortalama değerinden 16 kat daha fazla 
ölümlü iş kazasıyla karşılaştığını kaydetti. Böyle bir ortamda yangıdan mal kaçırırcası-
na ATEX Yönetmeliği`nin uygulamasının neden ertelediğini konuşmasında sorgu-
layan Fidan, siyasilerin her iş kazasından sonra gözyaşları ile açıklama yaptıklarını 
ama sıra yetkilerini kullanmaya gelince ne yönde kullandıklarının görüldüğünü söyle-
di.

Önce Barış Çağrısı
EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil ise konuşmasının başında ülkenin içinde 
bulunduğu çatışma ortamına dikkat çekerek, bir partinin tek başına iktidar olmak için 
ülkeyi kaosa sürüklediği bir ortamda sempozyumun yapıldığını anlattı. "Çok zor bir 
ortamda biz mesleki faaliyetlerimizi sürdürmek zorunda kalıyoruz" diyen Yeşil, 
"Herkes elini tetikten çeksin. Bir barış ortamı yaşansın. Bu ortamda seçimlere 
gidilmesini istiyoruz" talebini dile getirdi. Yeşil, TMMOB`nin TTB, KESK ve DİSK ile 
birlikte 10 Ekim`de Ankara`da düzenlenecek Barış Mitingi`ne katılım çağrısı yaptı.

Hüseyin Yeşil, işçi ölümlerinin "kader" gibi söylemlerle tanımlanmasına itiraz eder-
ken, işçi sağlığının maliyet olarak görüldüğünü, işçi sağlığı yerine bu nedenle iş 
sağlığı kavramının kullanılmaya çalışıldığına dikkat çekti. "AKP iktidarı da işçilerin can 
güvenliğini sağlayacak düzenleme ve denetimleri yerine getireceğine; küresel 
rekabeti yani işletmelerin kârlılığını gerekçe göstererek emekçileri koruyan mevcut 
düzenlemeleri dahi ortadan kaldırıyor ve denetim görevini gerektiği gibi yerine 
getirmiyor" diyen Yeşil, ATEX sempozyumlarının temel amaçlarından birinin de işçi 
sağlığı ve güvenliği alanındaki bu olumsuz tabloyu değiştirmeye katkı sağlamak 
olduğunun altını çizdi. Bunun için tesis denetleme ve uygulamalarında EMO`nun 
bakanlıkla ortak çalışarak mevzuat oluşturulmasında üzerine düşen sorumluluğu 
almaya hazır olduğunu açıkladı. Ancak öncelikle kanun koyucuların meslek odalarını 
bu denetim faaliyetleri içinde yer alabilecekleri bir konuma getirmeleri gerektiğini 
kaydetti.
 
ATEX Yönetmeliği uygulamasının ertelenmesine konuşmasında geniş yer ayıran EMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yeşil, şöyle konuştu:

"Soma ve Ermenek gibi büyük maden cinayetlerinin ardından toplumdaki duyarlılık 
nedeniyle yapılan denetimlerde madenler kapatılmak zorunda kalınmıştır. Bu da AKP 
iktidarına bir taraftan işsizlik, diğer taraftan kömür üretiminde sıkıntı ve kömür 
yardımlarında aksama olarak yansımıştır. Kömür madenlerindeki yandaş şirket örgü-
tlenmesi nedeniyle de baskı altında kalan geçici hükümet eliyle, erken seçim 
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öncesinde bu kararname ile bir taşla 3 kuş vurulmak istenmekte; ancak asıl vurulan 
yoksul ve emekçi kitleler olmaktadır. 

Hüseyin Yeşil, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Bu sempozyumda amacımız;  en basit ifadeyle, kapitalizmin sınırsız ve kuralsız karı 
için ucuz işgücü olarak güvencesiz, sigortasız, tehlikeli koşullarda insan haklarına 
aykırı biçimde çalıştırılan ve gece yarısı bir tekstil fabrikasında çıkan yangında üzerler-
ine kilitlenen kapı nedeniyle yanarak ölen genç kızlarımız bir daha olmasın mesajını 
vermektir.

Bu egemenlerin dünyası için tarif edilen "istikrar, kar ve tüketim" onların olsun 
arkadaşlar. Biz eşit ve özgür bir ülkede barış ve adaleti savunmaya devam edeceğiz. 
Yüzümüzü topraklarımıza, madenlerimize, fabrikalarımıza, santrallarımıza, yani ortak 
yaşamın olduğu her yere çevirmeyi sürdüreceğiz.

Şimdi bize düşen şey Mühendislik mesleğinin gelişimi ve bilimin kamu yararına 
kullanılmasında öncülük yapan EMO`nun, önümüzdeki yıllarda da TMMOB ve bağlı 
odaları ile birlikte toplumsal muhalefetin odağında yer alarak, onurlu yürüyüşüne ve 
dik duruşuna devam etmesi olacaktır.
Şimdi bize düşen şey karanlığa karşı aydınlığı, faşizme karşı bir arada yaşamı savun-
maktır."

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil`in ardından sırasıyla, TSE Genel Sekreter 
Teknik Yardımcısı Aykut Kırbaş, Makina Kimya Endüstrisi Genel Müdür Yardımcısı 
Mehmet Sait Demirci, Türkiye Taşkömürü Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Burhan 
İnan, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Mustafa Bağlan, Kocaeli 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bekir Çakır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş 
Teftiş Kurulu Başkanlığı İstanbul İş Teftiş Grubu Grup Başkanı Zeki Kömürcüde 
sempozyumla ilgili dilek ve temennilerini belirten konuşmalar yaptılar. 

 Son açılış konuşmasını yapan TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Neriman Usta, açılış 
konuşmalarındaki eleştirilere gösterilen tavra yanıt verdi. Bu sempozyumun önemli 
bir açığı giderdiğini, ancak sorunun tekniği öğrenmekten ibaret olmadığının altını 
çizen Usta, "Üniversitelerde olsun, sempozyumlarda olsun bunu nasıl uygulaya-
cağımız sorusu en önemli soru. Uygulamada alınan her karar, siyasi karar ve her 
karar siyasi mercilerce alınıyor. Tıpkı madenlerde bu direktiflerin ertelenmesi nasıl bir 
siyasi kararsa, bu ertelemenin sonuçları da o siyasi kararın sonucu olacak. Buradan 
söylediğimiz itiraz da siyasi bir itiraz olacak" dedi.
 
Usta, meslek örgütlerinin görevini insanın can ve mal güvenliği temelinde sürdüre-
bilmesinin önemine de işaret ederek, buna karşı baskılara da dikkat çekti. Bu 
baskıların da, bu baskıların savunulmasının da "siyasi bir tavır" olduğunun altını çizdi. 

EMO Kocaeli Şube olarak bu alanda büyük bir eksikliği gidermenin yanında, başarılı 
bir sempozyumu tamamlamanın gururunu ve mutluluğunu da yaşadık. Emeği geçen 
Sempozyum Düzenleme, Yürütme ve Danışma Kurulları Üyelerine, tüm Kurum ve 
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Kuruluşlara, Bildiri sunan uzmanlara ve panelistlere, bu bilgilerden yararlanan tüm 
katılımcılara teşekkür ediyoruz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
8. DÖNEM YÖNETİM KURULU
05.10.2015

NÜKLEERDE "UÇUŞ MODUNA" GEÇİLDİ

10 Ekim`de Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi`nde, Ankara`nın merkezinde 100`ü 
aşkın yurttaşımızın katline seyirci kalan, ellerinde canlı bomba listesi varken bile 
eylem gerçekleştirilmediği için tutuklayamadıkları açıklaması yapabilen Hükümetin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, katliamın dördüncü gününde (14 
Ekim 2015) üçüncü nükleer santralın İğneada`da yapılacağını açıkladı.

Öncelikle geçici ve tek görevi ülkeyi seçime götürmek olan, bırakın ülkenin geleceğini 
ipotek altına alan anlaşmaları personel atamalarının bile sorunlu olduğu bir hüküme-
tin üyesinin üçüncü nükleer santral için Çinliler ve ABD`li Westinghouse ile muta-
bakat zaptının imzalandığını açıklaması abesle iştigaldir. Daha bir iki gün önce ülkenin 
Başkenti`nde insanların can güvenliği sağlanamamışken, terör saldırılarına karşı nasıl 
korunacağı bir yana kendi teknolojisi gereği güvenlik riski yüksek olan nükleer santral 
kararının açıklanması büyük bir aymazlığın göstergesidir. Ne yazık ki bu aymazlık 
ülkemizde, Fukuşima Felaketi`nden sonra bile tüpgaz ile nükleer santralı eşdeğer 
gören bir zihniyetle hüküm sürmektedir.

Gündem Saptırması mı/Gizli Gündem mi?
Bilindiği gibi İğneada; 1966 yılında Akkuyu ve Sinop ile beraber nükleer santral yapıl-
ması için önerilen üç yerden biridir. Aradan geçen 50 yıla yakın bir süreden sonra tam 
da Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamının yaşandığı günlerde bu katliamın zemi-
nini hazırlayan hükümet tarafından İğneada`nın gündeme getirilmesi; amaç gündem 
değiştirmek değilse, nükleer santral yapımcıları ile yapılan bir anlaşmanın bu 
kargaşada geçirilmesi dışında bir anlam ifade etmemektedir.

Özellikle Rusya ile ilgili Akkuyu Santralı`nın çok tartışmalı hale geldiği, Cumhur-
başkanı nezdinde yapılmayacağının ima edildiği bir ortamda İğneada`nın gündeme 
getirilmesi dikkat çekicidir. Bir açıdan nükleer konusunda Rusya ile ilgili tartışmaların 
üstü örtülerek gündem kaydırılmakta, diğer taraftan böyle ciddi bir konuda 
kamuoyundan gizli mutabakatlar imzalandığı ortaya çıkmaktadır. Bu mutabakatların 
içeriği açıklanmalıdır. Daha önce Akkuyu ve Sinop`ta olduğu gibi yine kapalı kapılar 
arkasında pazarlıklar sürdürülmekte ve kamuoyundan gizlenmektedir.

Anlaşılan AKP, 7 Haziran seçimleri öncesinde önce Rus şirkete yaptırdığı ardından 
kendi reklam filmlerinde propaganda malzemesi olarak kullandığı Akkuyu Nükleer 
Santralı`nın ardından seçimlere 15-20 gün kala bu kez de İğneada`yı seçim malze-



8. Dönem Çalışma Raporu

EMO Kocaeli Şubesi
280

mesi yapmaya karar vermiştir. 3 güzergahta birden metro hattı başlatıp hiçbirini 
yapamayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı gibi 1 taneyle yetinmemiş, 3. 
nükleer santral macerasını başlatmış görünmektedir.

Üretim-Tüketim Dengesinden Habersiz
Bir nükleer santralın yapımı normal şartlarda 10 yıl sürer. Demek ki Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı`nın kendine bağlı kuruluş olan TEİAŞ`ın 2023 yılı tüketim tahmini-
nin 415 milyar kilovat saat (kWh) olduğundan ve aynı yıla kadar enerji üretiminin 515 
milyar kWh olacağından ve 100 milyar kWh arz fazlası oluşacağından haberi yoktur.

Ayrıca AKP hükümetlerinin her dokümanında yer alan ve uygulamada çeşitli zorluklar 
çıkararak engellediği yenilenebilir enerji kaynakları maliyetlerinin hızla düşmekte 
olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bugün için güneş enerjisi tesislerinde kilovat (KW) 
başına kuruluş bedeli 1.2 milyon ABD Doları seviyesine düşmüştür. Rüzgar santral-
larında ve büyük güçlü su santrallarında bu rakam daha düşüktür. Anlaşılan Bakanın 
bu rakamlardan da haberi yok ki yatırım maliyeti MW başına 6 bin dolardan fazla olan 
nükleer santralın üçüncüsü için yatırım kararı açıklamaktadır.

Nükleer=Dolar Bazında Pahalı Fiyat
Bakanın herhalde haberi olmadığı başka bir nokta da elektrik satış fiyatı olsa gerek. 
ABD`de nükleer santrallardan elektrik 2.4 sent/kwh`a üretiliyor. Fransa`da nükleer 
santrallar, elektriği 4.5 sente (Euro) satıyor. Türkiye`de ise Devlet Akkuyu`dan 12.35 
sente (Dolar) Sinop`ta yakıt hariç 10.83 sente (Dolar) alacak. Nitekim dolar kurunda-
ki yükselme nedeniyle de hem ülkemizde elektriğin pahalılaşmasına yol açacak 
düzeyde fiyatları artmaktadır. Diğer taraftan Rusya tartışmasında gündeme geldiği 
gibi bu santralların yapılması da zora girmektedir. Ayrıca güvenlik sorunları nedeniyle 
nükleer santrallar giderek pahalılaşmaktadır. Nükleer santralların maliyetlerini, yalnız-
ca yakıt ve işletme olarak açıklamak kamuoyunu kandırmaktır. Nükleer santralların 
yapım aşamasından itibaren büyük güvenlik maliyeti vardır.

İğneada Santralı`nda da Akkuyu ve Sinop gibi yüksek fiyatlı bir sistemi gündeme 
getirmek için mi böyle acele bir karar alınmaktadır? Acaba bundan kimler nasıl yarar 
sağlayacaktır?

EMO olarak halkımızın çıkarlarına olmayan her türlü girişimi önlemeyi görev kabul 
etmekteyiz. Akkuyu ve Sinop ile İğneada`ya yapılması düşünülen nükleer santral-
ların, elektrik enerjisi gereksinimi açısından geçerli hiçbir nedeni yoktur. Bazı kesim 
ve kişilere çıkar sağlamak için yapıldığını düşündüğümüz bu girişim hemen durdurul-
malıdır.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KOCAELİ ŞUBESİ 
8. DÖNEM YÖNETİM KURULU
16 EKİM 2015
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KARANLIKTA KALDIK!
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi`nin silahlı saldırı sonuc
u öldürülmesiyle Türkiye, yeniden faili meçhullerin gündeme geldiği bir ülke haline 
gelmiştir. 

Tahir Elçi`nin katledilmesi ve ardından yapılan açıklamalar, inceleme yapmak üzere 
olay yerine giden Savcı ve heyetin güvenliğinin sağlanamaması, olay yerinde 
inceleme yapılamaması, Tahir Elçi`nin eşi Türkan Elçi`ye yönelik tehditler ve tehdit 
yapanın polis çıkması, tüm toplumun üzerine karabasan gibi çökmüştür. 
Adalet, barış, eşitlik ve özgürlük için mücadele eden Tahir Elçi`nin acısını içimizde 
hissediyoruz. Başta Tahir Elçi`nin ailesi olmak üzere, Diyarbakır Barosu ve tüm hukuk 
camiasına ve Türkiye`ye başsağlığı diliyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştirenleri lanetliy-
oruz. 

Tahir Elçi cinayetinin faili meçhul kalmaması için başta yetkililer olmak üzere, 
kamuoyunu bu cinayetin aydınlatılması için soruşturmanın takipçisi olmaya 
çağırıyoruz. Katliamlara, faili meçhullere, basını susturma girişimlerine, "haber 
yazdıkları" için gazetecilerin hapse atılmalarına, tüm baskı ve zorbalıklara karşı emek 
ve demokrasi güçleri korkmayacak ve direnecektir. Faşist yönetime geçit verilmeye-
cektir. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
KOCAELİ ŞUBESİ 8. DÖNEM YÖNETİM KURULU 
30 KASIM 2015

EMO, Rusya ile yapılan Nükleer Santral Anlaşması`nı iptal koşulları 
açısından inceledi…

AKKUYU ANLAŞMASI`NI FESİH ÇAĞRISI

Akkuyu Nükleer Güç Santralı`nı (NGS) kurmak üzere Rusya ile yapılan ikili uluslar-
arası anlaşmanın fesih maddesi bir an evvel yürürlüğe konulmalıdır. Türkiye tarafın-
dan "fesih" bildirimi yapılması durumunda, karar 1 yıl sonra yürürlüğe girebilecek ve 
henüz santral kurulumu yapılmamışken Türkiye için olumsuz bir sonuç doğurmaya-
caktır. Zaten Rus uçağının düşürülmesinin ardından Rusya ile devam eden gergin 
ilişkiler, Akkuyu Nükleer Güç Santralı`nın "gizli bir erteleme" ya da "askıya alınma" 
durumunu ortaya çıkarmıştır. 

EMO; Rusya ile yapılan uluslararası anlaşmanın "fesih" konusundaki düzenlemelerini 
inceledi. Henüz kurulum ve işletme aşamasına geçilmeden anlaşmanın feshedilmesi 
halinde, anlaşmanın temel düzenlemelerinin Türkiye açısından bağlayıcı bir yönünün 
kalmayacağı tespit edildi.

Fesih halinde yürürlükte kalması öngörülen anlaşma maddelerine bakıldığında; bu 
maddelerin santral kurulmadan bir anlam ifade etmeyeceği görülmektedir. 
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Anlaşmanın 18. Maddesi`nde fesih halinde yürürlükte olacağı belirtilen 10 madde, 
santral kurulmadan Türkiye için bir yükümlülük getirmemektedir. Bunlardan 5. 
Madde "Proje Şirketi" ile ilgili düzenlemeler olup;  ancak santral kurulması durumun-
da geçerli olacak hükümleri içermektedir. "Lisanslama, Onaylar ve Düzenlemeler" 
konusundaki 8. Madde`de de fesih halinde yürürlükte tutulabilmesi için gerekli 
yatırımların yapılmış ve işletme aşamasına geçilmiş olmasını gerektirmektedir. 11. 
Madde`deki "vergilendirme", 12. Madde`deki "yakıt, atık yönetimi ve söküm" gibi 
konulardaki düzenlemeler; aynı şekilde işletme aşamasına yöneliktir. Anlaşmanın 13. 
Maddesi`nde yer alan "fikri mülkiyet hakları", 14. Maddesi`ndeki "ifşa koşulları", 15. 
Maddesi`ndeki "uluslararası nükleer çerçeve" ile ilgili kurallar ise sözleşme feshedilse 
bile ilgilisine ait hak ve yükümlülüklere işaret etmekte olup, anlaşmanın feshi halinde 
karşı tarafa bir hak kazandırmayacak niteliktedir. 17. Madde "uyuşmazlıkların halli" ve 
18. Madde "yürürlüğe girme, değişiklik ve fesih" ise anlaşma üzerindeki ihtilaf olması 
halinde ya da fesih sonrasında başvurulacak hükümlerdir.

Türkiye`nin fesih kararı vermesi durumunda; Rus tarafı ya bu feshi kabul edecek ve 
karşılıklı bildirim süreci gerçekleşecek ya da fesih kararının haklı gerekçeleri 
olmadığını ileri sürerek tahkime başvuracaktır. Anlaşmanın 6. Maddesi kapsamında 
lisans gibi başvuru yükümlülüklerini Rus tarafı yerine getirmişken, Türkiye fesih 
kararı vermesi durumunda tahkimden çıkacak bir tazminat kararıyla Rusya`nın hak 
kayıplarını telafi etmek zorunda kalınsa da, nükleer santralın kurulmasıyla uğraya-
cağımız zararla kıyaslanamayacak bir kayıp söz konusu olacaktır. 

Türkiye, 50 yıldır nükleer macera peşinde sürüklenmekte; gereksiz yere zaman, 
enerji ve para harcamaktadır. Hükümetin hedeflerini açıkladığı raporlara bakıldığında; 
Akkuyu NGS`nin devreye gireceğinin belirtildiği 2023 yılında şu anda inşa edilmekte 
olan lisans almış santrallara yenisi eklenmese bile o günkü ihtiyaç olan 415 milyar 
kilovat saat elektrik enerjisinden 100 milyar kilovat saat daha fazla elektrik üretecek 
kapasite olacaktır. Yani zaten gereksiz bir yatırımla kamu kaynağı çarçur edilmektedir. 
Ayrıca ekonomik olarak piyasa koşulları yok sayılarak nükleer santrala alım garantisi 
verilmiş olduğu için pahalı elektriği satın alma zorunluluğu ortaya çıkacaktır. 

Kaldı ki dünyada yenilenebilir enerji kaynakları alanında hem teknolojik hem de 
ekonomik açıdan büyük gelişmeler yaşanmaktadır. 

Nükleer enerjinin pahalı, tehlikeli bir elektrik üretim teknolojisi olduğu herkes tarafın-
dan kabul edilmektedir. Nükleer santral ile dünyamız, ülkemiz ve gelecek nesiller 
adına üstlenilen risk, teknolojik gelişmelerle aşılabilecek bir boyuta sahip değildir. 
Nükleer atıkları kalıcı olarak bertaraf etme ve güvenli olarak depolama olanağı yoktur. 
Nükleer sızıntıyı yüzde 100 güvenlikle engelleme olasılığı da bulunmamaktadır. 
Bunlar karşılığında üstlenilen risk ise bir bölgenin yaşam alanı olmaktan tamamen 
çıkması, milyonlarca yıl sürecek öldürücü etkilerin taşınması anlamına gelmektedir. 

Nitekim bu risk, daha 2011 yılında Japonya`da Fukuşima Nükleer Santral kazasıyla 
yaşanmıştır. Bu kazanın zararları artarak devam etmektedir. 2013 yılında yapılan bir 
hesaplamada yalnızca maddi zararların temizlenmesinin 110 milyar dolara mal 
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olacağı belirtilmiştir. Bu kadar büyük zarar verme riski olan bir santralı Türkiye`de ve 
bir yabancı şirkete yaptırmak hangi gerekçe ile açıklanabilir? Yani kaza olursa zararı 
Türkiye`de yaşayanlar çekecek, ama bir şey olmaz ise karı Rus şirketi kazanacaktır. 
Deprem bölgesinde yer alan turizm ve doğal dokusuyla eşsiz güzellikteki Akkuyu`da 
nükleer santral yapılması kabul edilemez. Akkuyu için hazırlanan ve onaylanan ÇED 
Raporu da hukuki bir skandal boyutuna ulaşmıştır. ÇED Raporu`ndaki imzaların 
sahteliğinden, ÇED onayı verilmesini imkansız kılan doğa tahribatına varıncaya kadar 
Türkiye`nin elinde Akkuyu Nükleer Güç Santralı Anlaşması`nı geçersiz kılacak hukuki 
ve haklı gerekçeler bulunmaktadır. Uluslararası anlaşmaların iç hukuku aşamayacağı 
açıktır. ÇED sürecinin hukuki olarak olumsuz sonuçlanmasıyla birlikte Akkuyu 
Anlaşması doğal olarak işlemez hale gelecektir.
 
Rusya ile gerilen ilişkiler göstermiştir ki Akkuyu`da nükleer santral kurulmaya çalışıl-
ması, yalnızca teknik ve ekonomik olarak değil, aynı zamanda uluslararası dengeler 
açısından da bir açmazdır.

Santral kurulmadan, yol yakınken Türkiye nükleer santral anlaşmasının feshini ilan 
etmelidir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KOCAELİ ŞUBESİ 8. DÖNEM YÖNETİM KURULU
16 Aralık 2015
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