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SUNUŞ
Değerli Meslektaşlarım,

Ülkemiz ve Odamız açısından yoğun bir dönemi geride bırakıyoruz. Uzun süredir etkilerini derinden 
yaşadığımız siyasi ve ekonomik kriz, Koronavirüs salgınının da etkisiyle daha da katlanarak içinden 
çıkılmaz bir hale gelmiş bulunuyor. Krizin etkileri tüm toplumda yaşanırken, meslektaşlarımız da bu 
krizden payını fazlasıyla almaktadır. Ülkemizde hiçbir kurum ve kuruluş geleceği öngörememekte ve 
önemli ölçüde umutsuzluk hakim olmuştur.

Değerli Arkadaşlarım,

Tüm dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgını, ülkemizi de Mart ayından itibaren etkisi altına almış; 
bunun üzerine EMO başta üyelerimiz ve çalışanlarımızın sağlığını korumak için bir dizi tedbir almıştır 
ve almaya devam etmektedir.

Bildiğiniz gibi şubelerimizin genel kurulları 2020 Ocak ayı ile Mart ayı başına kadarki süreçte tamam-
lanmıştı. Oda Genel Kurul ve seçimlerinin ise 27-28-29 Mart 2020 tarihlerinde yapılması planlanmıştı. 
Ancak, dünyayı ve ülkemizi hızla etkisi altına alan Covid 19 Pandemisi hayatı durma noktasına getirdi. 
Siyasi iktidar, ülkemizdeki bütün kurumlar ve bireyler, TMMOB, odalarımız ve şubelerimiz de bu 
duruma ilişkin tedbirler aldılar. Önceden planlanmış olduğu halde insan sağlığını tehlikeye atabilecek 
geniş katılımlı pek çok etkinlik ertelendi ya da iptal edildi. Biz de başta üyelerimiz ve çalışanlarımız 
olmak üzere üyelerimizin sağlığının korunması için Mart ayı sonunda yapmayı planladığımız Genel 
Kurulumuzu erteledik. Çalışma saatlerimizde değişiklikler yaptık. Personelimize idari izin verdik.

Bir yandan mesleki çalışmalarımızın aksamadan ilerlemesi için gayret ederken, diğer yandan salgın 
tehlikesi nedeniyle yardıma ihtiyacı olan meslektaşlarımıza ve özellikle 65 yaş üstü üyelerimize sağlık 
durumları ve varsa acil sorunları için yardımcı olmak için iletişim sağlandı. Merkez ve şubeler üzerinden 
iletişim hatları kuruldu ve destek ve dayanışma için çaba harcandı.

Ancak tüm bu zor koşullara rağmen geri adım atmadan özveriyle çalışan EMO örgütlülüğüne teşekkür 
etmek istiyorum. Merkez ve şubelerimiz, yöneticilerimiz, komisyonlarımız ve çalışma gruplarında 
yer alan meslektaşlarımızla birlikte, ülkemiz, mesleğimiz, özlük haklarımız için olağanüstü çaba 
harcadığımız bir dönemi tamamladık. Emeği geçen tüm meslektaşlarımızla birlikte yol almaktan onur 
duyduğumuzu belirtiyor, EMO’nun bugünlere gelmesinde katkısı bulunan, yitirdiğimiz arkadaşlarımızı 
da saygıyla anıyorum. Ayrıca çalışanlarımıza da teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Her şeyden önce şunu söylemek isteriz ki, Koronavirüsle mücadelenin dorukta olduğu ve tüm dünya-
nın gözünü halkın sağlığına ve giderek ekonomik yaşamlarına ilişkin tedbirlere yönelttiği böylesi bir 
ortamda, Türkiye’de siyasi iktidarın adeta bir ekonomik program gibi bir açıklama yapması ve daha 
sonraki alınan tedbirlerin ülke gerçeklerinden uzak ve toplumun beklentilerini dikkate almayan sadece 
sermaye kesimlerini tatmin eden kararlar olduğunu görüyoruz.. 

Koronavirüse karşı açıklanan ilk tedbir olarak 19.03.2020 tarihinde açıklanan 19 maddelik paket, işin 
ciddiyetinin anlaşılamadığını gösterirken, yeni tedbirler de aynı mantıkla sürdürülüyor.

Siyasi iktidarın aldığı tedbirlerin, halkın ve toplumun yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamadığını yaptığımız 
basın açıklamaları ile ortaya koyduk. Alınan bütün tedbirlerde, bilim ve aklın ışığında, kamu yararının 
dikkate alınması ve “Evde Kalın” önerisinin yol açtığı işsizlik, açlık vb. tüm ekonomik ve toplumsal 
maliyetlerin kamu tarafından karşılanması gerektiğinin altını çizdik.

Haziran ayında biraz kontrol altına alınmış gibi görünen pandeminin içinde bulunduğumuz günlerde 
tekrar ağırlaşarak yükseldiğini görüyoruz. Bazı açıklamalara göre ikinci dalgayı yaşamaktayız, hastane-
lerin yoğun bakım servislerinin dolduğu, açıklananın çok üzerinde hasta ve ölüm sayısının olduğu gibi 
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bilgileri hepimiz işitmekteyiz. Bu yeni tablonun ortaya çıkmasında 1 Haziran 2020 tarihinde başlanan 
normalleşme programı kapsamında gevşetilen tedbirlerin etkisinin büyük olduğu ifade edilmektedir. 
Başta turizm sektörü olmak üzere, ekonomiyi ayakta tutmak için uygulanan normalleşmenin bedelinin 
daha yüksek olabileceği öngörülmektedir. 

Anlaşıldığı kadarıyla hızlandırılmış bir Korona’dan Çıkış Program’ı uygulayan Hükümet, ülkemizde 
uzun süredir yaşanan ekonomik krizi de kapatmanın yolunu aramakta..

Dünyanın gelişmiş ülkeleri halka güvence vererek siz sağlığınızla ilgilenin, gerisini biz düşünürüz 
derken, bizde ise olağan dönemlerde yapamadıkları işleri bu dönemde yapmak istediler.. Herkesin 
hayat gailesine düştüğü böylesine bir dönemde yapılanları ahlaki bulmuyoruz.

TMMOB Yasasını değiştirmek istemesi, akıl tutulmasından başka bir şey değildir. Tabiki bu sadece 
bununla kalmadı. Koronavirüs’ün ilk günlerinde, toplum büyük bir şaşkınlık içindeyken Kanal İstan-
bul’da proje ihalesi yapmak, SİT alanlarını ve tarımsal alanları kullanıma açan yönetmelik çıkarmak.. 
Krizi fırsata çevirme anlayışındaki iktidar, daha önce yaşama geçirmeye çalıştığı ancak yargı kararla-
rıyla engellendiği birçok düzenlemeyi salgın sürecinde yasalaştırmış, seçimle alamadığı belediyeleri 
kayyum atamalarıyla ele geçirmiş, tarihi ve doğayı yok eden Ilısu Barajı’nı hizmete açmış ve son olarak 
da baroların özerk ve bağımsız yapısını yok eden kanunu çıkartmıştır.

İktidara geldiği 18 yıldan beri, meslek odalarının faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı çeşitli zamanlarda 
gündeme getirmiş, yasa taslakları hazırlamış ancak sonra da vazgeçmek zorunda kalmıştır.

Siyasi iktidarlar TMMOB ve Odalardan neden rahatsızlık duymaktadır. Elektrik Mühendisleri Odası 
olarak, kurulduğumuz günden bu yana, en zor dönemlerde bile iktidarların karar ve tasarruflarını top-
lumsal yarar ve mesleki fayda süzgecinden geçirip, bilimin ve aklın ışığında sadece gerçeklere dayalı 
çalışmalar yürütülmüştür.

EMO, TMMOB ve bağlı odalarının kendi alanlarıyla ilgili yaptıkları uyarılardan rahatsız olan siyasi 
iktidar, bırakın önerileri yerine getirmeyi, meslek odalarını hedef alan düzenlemeleri yeniden gündeme 
taşımıştır. Salgının yarattığı olağanüstü koşullarda iktidar tarafından açıklanan tüm tedbirlerde halkın 
değil, sermayenin çıkarları korunmuştur. 

Toplum ve krizden etkilenen tüm halkın yararına, elektrik, su, doğalgaz ve İnternet bedellerinin kriz 
sonrasına ertelenmesi, fatura ödenmediği gerekçesiyle kesinti yapılmaması gerektiğini vurguladık.

Bunlar kabul görmedi.

Bu öneri kabul edilmezken, EÜAŞ’ın dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları 
ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satış tarifesinde 2020’nin başından bu yana yüzde 62 indirim 
yapılmış, ancak bu indirim tüketicilere yansıtılmamıştır. “Elektriğe zam yapılmayacağını” müjde olarak 
sunan Bakanlığın ikili politikalar izlediği açıktır. Kamu eliyle elektrik şirketleri sübvanse edilmekte, 
elektriği daha ucuza alan şirketler kârlarını artırmakta, milyarlarca dolara ulaşan borçlarını da bir 
anlamda kamu üstlenmektedir. Bugün yaşadığımız durumun ciddiyetinin anlaşılamadığını gösteren 
halktan ve toplumdan uzak bu yaklaşım, yurttaşın değil, elektrik şirketlerinin çıkarlarının korunduğunu 
açıkça göstermektedir.

Bu dönemde Odamız üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere otomasyon altyapı sistemini tamamla-
mıştır. Ve online eğitimlerimizi gerçekleştirmeye başladık. Oldukça iyi bir noktaya getirilmiştir. Çalışma 
programında ayrıntılar yer almaktadır.

Koronavirüs salgını, küreselleşmenin, yenidünya düzeninin yarattığı yapısal koşulların insanlığı nasıl 
etkilediğini de gözler önüne sermiştir. Bir kamu hizmeti ve insanlık hakkı olarak sunulması gereken 
başta sağlık olmak üzere birçok kamu hizmetinin piyasalaştırılması nedeniyle bugün özellikle dar 
gelirliler ve yoksulların sağlık hizmetlerine erişimleri kısıtlanmış ya da ulaşımı zorlaşmıştır.. Eşitsizlik, 
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sosyal dışlanma ve açlık sorunu tüm dünyada şiddetini giderek artırmaktadır. Kapitalizmin 
açgözlülüğü doğal varlıklarımızı tüketmekte, insanlığın geleceğini tehdit etmektedir. 

Bu salgının hem ülkemiz hem de dünyada daha fazla kayıp vermeden atlatılmasını diliyorum. 

Değerli Meslektaşlarım,

Gerçekten zor günlerden geçiyoruz. AKP iktidarı mevcut tükenmişliğini, ülkemizin içinde bulunduğu 
ağır siyasi ve iktisadi şartları, çözemediği sorunları, içerde ve dışarda yürüttüğü savaş politikalarıyla 
kapatmak istemektedir. AKP’nin öngörüsüz, dengesiz ve kararsız dış politikası nedeniyle Türkiye 
bugün uluslararası arenada sözüne güvenilmez bir ülke konumuna gelmiş, gücünü ve etkisini büyük 
ölçüde yitirmiştir. 

Emperyalist güçlerin kapışma alanı haline gelen, Ortadoğu’da huzursuzluk ve çatışma ortamı yıllardır 
devam etmekte, kanlı bir savaşın sürdüğü Suriye topraklarından ise her gün acı haberler gelmektedir. 
Bölge halkına derin acılar ve yıkımlar yaşatan bu kirli savaş bugüne kadar milyonlarca kişinin evlerini 
bırakıp göç etmesine, yüzbinlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve binlerce şehrin yıkılmasına neden 
olmuştur. Bölgesel eşitsizlikler ve gelir dağılımındaki uçurumun, tüm dünyanın geleceğini tehdit ettiği 
gerçeğini görmeyenler hala savaş ve baskı politikalarından medet ummaktadırlar. 

Oysa, Ortadoğu ve Suriye’nin ihtiyacı olan şey, şiddetin tırmandırılması değil, silahların susturularak 
barışın sağlanmasıdır. Türkiye’yi yönetenlerin tüm uyarılara kulak tıkayarak Suriye’deki savaşa müdahil 
olmaları, ülkemize ve bölgeye bugüne kadar büyük bedeller ödetmiştir. 

En sonda Libyada yaşanan süreç ise ülkemizi batağa sürüklemektedir.

Burada bir kez daha altını çiziyoruz; insanlığın geleceği için barış mücadelesi büyük önem taşımaktadır. 

Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi ışığında, tüm dünyada barışın, kardeşliğin, demokrasinin 
yerleşmesi için çaba harcanmalı; dünyamızın ve ülkemizin kaynakları silahlara, füzelere, bombalara 
değil, insanlığın yararına kullanılmalıdır.

Değerli Meslektaşlarım,

Türkiyede 16 Nisan 2017 Referandumu ve 24 Haziran 2018 seçimleri ile Parlamenter sistem ortadan 
kaldırılmış, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ne evrildiği bir dönemi yaşadık. Ülkemizde 24 
Haziran 2018 seçimleri ile referandum değişiklikleri yürürlüğe girmiş ve partili cumhurbaşkanı ya da 
diğer bir deyişle Türk tipi başkanlık sistemi ile tek adam rejimi kurulmuştur. Meclis’in yetkilerinin 
yok edildiği, iktidar üzerinde denetimin ortadan kaldırıldığı, kontrolsüz bir gücün tek adam eline bıra-
kıldığı bir düzene geçilmiştir. Çıkartılan KHK’larla da kamu idari yapısı yeniden biçimlendirilmiştir.

Siyasal iktidar, kurulan yeni rejimde de toplumu kutuplaştırma politikalarına devam etmiş, tüm muhalif 
sesler susturulmaya çalışılmış, en ufak demokratik tepki güvenlik güçlerinin orantısız şiddetiyle karşı-
laşmıştır. Baskıcı politikalara karşı bir süredir toplumda yükselen demokratik hak ve özgürlük talebi, 31 
Mart Yerel Seçim sonuçlarına yansımış, AKP, Ankara, İstanbul ve Antalya gibi büyükşehirlerin yanı sıra, 
doğu ve güneydoğu illerinde de birçok belediyeyi kaybetmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
seçimleri ise işe tuz biber ekmiştir. İktidar gaspı denenmiş ancak çok daha sert bir tepkiyle karşılaşmış-
lardır. Seçimlerde özellikle büyükşehirlerde alınan sonuçlar Türkiye’de yeni bir dönemin başladığını 
göstermiş, 17 yıllık AKP iktidarlarının artık aynen devam edemeyeceği açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. 

AKP, seçimle kaybettiğini antidemokratik yollarla geri almaya yönelik girişimlerini sadece İstanbul’da 
değil, birçok başka kentte de sergilemiştir. Özellikle doğu ve güneydoğuda “kayyum”lar devreye sokul-
muş, aralarında büyükşehir belediye başkanlarının da bulunduğu onlarca belediye başkanı görevinden 
uzaklaştırılmış yerlerine valilikler ya da İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen kayyumlar atanmıştır..
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Seçim sonuçlarına karşı yürütülen gerilim ve kışkırtma politikalarının ülkemizi getirdiği nokta ortadadır. 
İktidar gücüyle halkın iradesinin gasp edilmesine izin verilmemeli, toplumsal huzur, barış ve kardeşlik 
için ortak akıl ve sağduyu ile hareket edilerek bu tartışmalar artık bitirilmelidir. Önümüzdeki dönemde 
hukuk devleti ilkesi, eşitlik ve adaleti temel alan bir kamu yönetimi kurulmalıdır. Yaratılan atmosferde 
ayrıştırıcı ve kamplaştırıcı girişimlere fırsat tanınmamalı, başta seçme ve seçilme hakkı olmak üzere, hak 
ve hukuku kısıtlayıcı uygulamalara derhal son verilmeli, yaşamın tüm alanlarında demokrasi, hoşgörü 
ve çok seslilik hakim kılınmalıdır.

İktidar tarafından çizilen pembe tablolara karşın yakıcılığı her geçen gün daha fazla hissedilen eko-
nomik kriz, diğer yanda dış politikada yapılan hatalarla Türkiye’nin sürüklendiği nokta… Üretmeden 
tüketen, her alanda dışa bağımlı hale gelen Türkiye’nin mali, ekonomik ve sosyal göstergeleri sürekli 
gerilemekte, kriz giderek derinleşmektedir.

Sanayileşme değil, borç ekonomisi ile yönetilen ülkede ihracat azalırken ithalat artmakta, TÜİK’in 
sürekli değiştirdiği parametrelere karşın işsizlik çığ gibi büyümektedir. Artan fiyatlar, yüksek döviz 
kurları, işsizlik, yoksulluk ve sonuçta gençlerin, hatta ailelerin intiharlarına varan acı sonuçlarla, krizin 
etkileri toplumsal yaşamın hemen her alanında giderek daha fazla hissedilmektedir. TÜİK’in verilerine 
göre işsizlik yüzde 13.6, tarım dışı işsizlik oranı ise 15.7 olarak görünse de, TÜİK, EMO üyelerini de 
içeren mühendislik fakültelerinden mezunlar için işsizlik oranını da yüzde 10.3 olarak açıklamıştır. 

EMO’nun yaptırdığı ankette işsizlik oranları çok daha yüksek çıkmıştır.

EMO’nun mesleğimiz ve meslektaşlarımızın yaşadıkları sorunları belirlemek üzere 2019 Kasım-Aralık 
aylarında düzenlediği “Ekonomik Kriz Mühendisleri Nasıl Etkiliyor?” konulu anketine 5 bin üyemiz 
katılmış, anket sonucunda mühendisler arasında işsizlik oranı yüzde 31.2 olarak belirlenmiştir. Bir başka 
deyişle her 3 mühendisten biri işsizdir. Bu oran kadın üyelerimizde yüzde 39.5 erkek üyelerimizde 
yüzde 30 olarak görülmektedir.

Anket verilerine göre son 5 yıllık mezunlar için işsizlik oranı ise yüzde 36.3’tür. Diğer bir deyişle TÜİK 
verilerinin üç katıdır. 

Özellikle genç mühendisler ve kadın mühendisler açısından işsizliğin kritik bir boyut kazandığı görül-
mektedir. Kriz nedeniyle çok sayıda mühendis işinden olurken, çalışan birçok mühendis de düşük 
maaşlar, düzensiz mesai ve ağır şartları kabul etmek zorunda kalmıştır.

Bugünkü pandemi koşullarında ise bu oranın nerelere yükseldiğini söylemek bile imkansız hale gelmiştir.

Yaşadığımız kriz ve yoksullaşma iktidar temsilcilerinin yaptığı gibi “refah ve büyüme” olarak tanım-
lanamaz. Ekonomide yapısal reformlar acil olarak yürürlüğe konulmalı, borç batağını kurutacak, gelir 
dağılımındaki adaletsizliği son erdirecek, refah ve kalkınma getirecek yeni bir Demokratikleşme 
Programı uygulanmalıdır.

Değerli Meslektaşlarım,

1980’li yıllardan beri uygulanan küreselleşme ve neo-liberal politikalar kalkınma değil, yoksulluk ve 
yolsuzluk getirmiştir. Özelleştirme ve dış borçlanma ile ülkemiz adeta teslim alınmak istenmiştir.

Gelinen noktada özelleştirmenin acı sonuçları herkes tarafından görülmüştür. EMO’nun özelleştirme 
uygulamalarına bakış açısı ortadadır. Temel bir insan hakkı olan enerji hizmeti ucuz, kesintisiz ve kaliteli 
bir şekilde kamu tarafından sunulmalıdır. Bunu sağlamanın tek yolu ise enerji alanının, şirketlerin kar 
hırsı ile değil, kamu yararını hedef alan politikalarla yönetilmesidir. Ülkemizin daha büyük açmazlarla 
karşılaşmaması için özelleştirme uygulamalarına son verilmeli ve özelleştirilen tüm kurumlar acilen 
yeniden kamulaştırılmalıdır.

Enerji sektörü de ciddi bir kriz yaşamaktadır. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) 2018 
yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kapatılmıştır. Siyasi irade, toptan alım-satım 
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yaparak fiyatların aşırı yükselmesini önleyen kurumu ne yazık ki ortadan kaldırmıştır. Uygulamaya 
konulan “Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması” ile döviz kurlarında yaşanan artışlar elektrik 
fiyatlarına zam olarak yansıtılmıştır.

Enerji şirketlerinin 47 milyar dolar civarında borcu olduğu bunun içinde dağıtım firmalarının ise 7 
milyar civarında kredi borcunun bulunduğu ve ödenemeyen borç miktarının 10 milyar dolar düzeyine 
çıktığı görülmektedir. Zor durumdaki şirketler için kamunun devreye girmesine yönelik lobi faaliyetleri 
yapılmakta, sermaye sahipleri korunurken, özelleştirmenin acı faturası halka ödetilmek istenmektedir. 

Yukarıda açıkladığımız gibi, yılbaşından beri kamu eliyle enerji satışları üzerinden finanse edildiğini 
anlatmıştık. 

Yine yılbaşında açıklanan YEKDEM fiyatlarıyla oynanarak aktarımlar yapılmaya devam ediyor.

Nitekim geçtiğimiz dönemde enerji maliyetleri düşmesine rağmen elektrikte zamlar hız kesmemiştir. 24 
Haziran seçimleri sonrasında yani son 1.5 yılda elektriğe yapılan zam, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 
103; konutlarda yüzde 54.7 düzeyine ulaşmıştır ki bu da izlenen enerji politikalarının vatandaşın cebine 
nasıl yansıdığını göstermektedir. EMO, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun son zam kararının 
iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açmıştır. Dava devam etmektedir.

Zamların yanı sıra alım garantileri ve kayıp-kaçak oranları nedeniyle yurttaşların cebinden şirketlere 
yapılan aktarımlar da sürmüştür. Elektrik üretim dağıtım maliyetleri tüketicilere gereğinden fazla 
yansıtılmakta, bu hizmetin kamusal niteliği ve kamu yararı göz ardı edilmektedir. 

Enerji sektörü bütünselliğini kaybetmiştir. Ülkemizin 2009 yılında 44 bin 761 MW olan santral kurulu 
gücü, 2020 Haziran sonu itibarıyla 92 bin 97 MW’a çıkmıştır. 2009 yılında 194.8 milyar kWh olan elektrik 
tüketimi ise 2019 yılı sonunda 303.6 milyar kWh olarak gerçekleşmiştir. Kurulu Güç yüzde 106 artarken, 
enerji ihtiyacı aynı oranda artmamış dolayısıyla tüketimdeki artış yüzde 56 olmuştur.

Kamu kurumlarının yaptığı planlamalarda farklılıklar ve çok ciddi sapmalar görülmektedir. Gerçekçi 
verilere dayanmadan yapılan plansız yatırımlar nedeniyle elektrikte bugün arz fazlası meydana gelmiş-
tir. Buna rağmen yatırım programlarında halen satın alma garantili termik ve nükleer santrallara yer 
verilmesini anlamak mümkün değildir. TEİAŞ’ın Türkiye Elektrik Enerjisi 5 Yıllık Üretim Kapasite 
Projeksiyonu’na (2018-2022) göre, önümüzdeki dönemde 16.8 MW termik, 6.5 MW hidrolik ve 10.4 MW 
RES ve yenilenebilir enerji olmak üzere toplam 33.767 MW’lık yatırımın devreye girmesi beklenmektedir. 

TEİAŞ’ın 10 yıllık projeksiyonuna göre Akkuyu NGS’nin bitirilmesinin öngörüldüğü 2023 yılında düşük 
senaryo için ortalama yüzde 3.9 artış ile elektrik talebinin yaklaşık 367 milyar kilovat saate yükselmesi; 
baz senaryo için ortalama yüzde 4.7 artış ile elektrik talebinin 384 milyar kilovat saate yükselmesi; 
yüksek senaryo için de ortalama yüzde 6 artış ile elektrik talebinin 407 milyar kilovat saate ulaşması 
beklenmektedir. 

2019 sonunda beklendiği gibi bir talep artışı olmadığı gibi, 2020’nin ilk 7 ayı sonunda geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 4 azalma görülmektedir.

Sonuç olarak,

Ülkemizde gerçekçi olmayan enerji projeksiyonlarıyla bugüne kadar ihtiyacın çok üzerinde enerji yatı-
rımları yapılmış, zaten kısıtlı olan ülke kaynakları israf edilmiştir. Teknolojik ilerleme, çevre ve doğanın 
korunması ile sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilmelidir. 

Enerji alanındaki planlamalarda “ekolojik denge, çevre ve insan” unsurları temel alınarak, öncelikle 
yapılması gerekenleri şöyle sıralayabiliriz:

1. Kayıp-kaçaklar tasfiye edilmeli.
2. Enerji verimliliği ve tasarrufu desteklenmeli.
3. Yüzde 100 Yenilenebilir Enerjiye Geçiş için Master Planı yapılmalı.
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Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) doğru bir uygulama olsa da, 
destekler amacından sapmış görünmektedir. YEKDEM’in 2020 sonunda bitirileceği açıklanmış ancak 
yerine nasıl bir sistem getirileceği netleşmemişken, nükleer ve kömüre yönelik teşvikler, alım ve fiyat 
garantilerine devam edilmesi, uygulamadaki çelişkileri açıkça ortaya koymaktadır. 

Toplam paçal maliyetler içinde satınalma garantilerinin oranının yükselmesi ve YEKDEM teşviklerindeki 
yükselme enerji fiyatlarının giderek artacağını göstermektedir.

Rüzgar enerji santralları (RES) ve güneş enerji santrallarının (GES) en önemli özelliği üretildiği yerde 
tüketilmesidir. Bu nedenle yerel yönetimlere önemli görevler düşmektedir. Verimli ve etkin bir enerji 
yönetimi için yenilenebilir enerji kaynaklarından yapılacak üretimin, yerinde depolanmasını sağlayacak 
yöntemler geliştirilmelidir. Nükleer enerjiyi canlandırma amacıyla girişilen sonuçsuz çabaya harcanan 
kaynakların bir kısmı enerji verimliliği, kayıp kaçakların önlenmesi ve yenilenebilir enerji kaynakları 
seçeneklerine yönlendirilirse, elde edilecek yararın nükleer enerjiden sağlanacak kazançtan daha fazla 
olacağı açıktır.          

Değerli Meslektaşlarım,

Yaşanabilir bir çevre ve dünyamızın geleceği için temiz, ekonomik ve doğal kaynakların sürdürülebilir 
kullanımını öngören yenilenebilir enerji sistemlerinin tercih edilmesi gerekirken, yeni yatırımlarda fosil 
kaynakların ağırlığını koruması dikkat çekicidir. Enerji yatırımları adeta “iktidar yandaşlarına destek 
mekanizması”na dönüşmüştür. Oysa fosil kaynaklı enerji üretim sistemlerinin insan sağlığı, doğal bitki 
örtüsü ve atmosfer üzerinde yarattığı kirlilik göz önüne alındığında yenilenebilir enerji kaynaklarının 
bugün bir “tercih” değil, “zorunluluk” olduğu açıkça görülmektedir. 

Geçtiğimiz yıl kömürlü termik santralların baca gazı arıtma tesisi gibi çevre yatırımlarının ertelenme-
sini öngören yasal düzenleme konusunda yaşanan tartışmalar bu alanda kamuoyunun ne kadar duyarlı 
olduğunu göstermiştir. Bulundukları bölgelerde havayı, suyu, toprağı kirleten; insan sağlığı ve doğal 
yaşam için tehdit oluşturan termik santralların bacalarına filtre takılmasına yönelik süreyi 2.5 yıl daha 
uzatan yasa maddesi, halkın tepkisi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edilmiştir. Oysa 
bu düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisi dışında Meclis’e getirilmiş ve kabul edilmiş 
olması düşünülemeyeceği gibi, “çevre hassasiyeti ile veto edildiği” açıklamalarının samimi olması da 
imkansızdır. 

Veto kararının tek bir anlamı vardır, AKP arkasındaki kamuoyu desteğini yitirdiğini görmeye başlamıştır. 
Geniş halk kesimleri yerine, bir avuç sermayedarın yanında yer alan; kamu yararını değil, rantiyenin 
çıkarını savunan iktidarın maskesi artık düşmüştür. Siyasi İktidar, 2013’teki özelleştirmenin ardından 
7 yıl boyunca sorumluluklarını yerine getirmemiş santralların 2.5 yıl daha çevrelerine adeta zehir 
saçmalarına izin verilmesini halka anlatamayacağını görmüştür. İşte bu nedenle de geri adım atmıştır. 

Aynı şekilde, yıllardan beri kurulmasına karşı çıktığımız Akkuyu Nükleer Santral Projesi, bütün çağrılara 
rağmen hızla devam ettirilmekte; bilim, akıl ve teknolojik gerekler göz ardı edilerek, adeta yangından 
mal kaçırırcasına hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Akkuyu NGS 1200 MW’lık 4 reaktör ünitesinden 
oluşacak toplam 4 bin 800 MW’lık kurulu gücü ile Türkiye’nin elektrik talebinin sadece yüzde 10’unu 
karşılayacaktır. 

Sinop Nükleer Santral Projesi konusunda ise maliyetinin ilk tahminlerin iki katına çıkarak 44 milyar 
dolara yükseldiği, bu nedenle Japonya’nın projeden vazgeçtiği ifade edilmektedir. Buna karşın süreç 
devam ettirilmekte, santral için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gündemli toplantılar yapıl-
maktadır. Son yıllarda çok sayıda ülke nükleer santrallardan vazgeçerek yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelirken Türkiye’nin elektrik enerjisi gereksinimi açısından geçerli hiçbir nedeni olmamasına karşın 
bu santralların yapılmak istenmesindeki ısrarı anlamak mümkün değildir. Türkiye nin bu enerjiye 
ihtiyacı yoktur. Nükleer santral projeleri bir enerji politikası değil politik bir tercihtir.
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Sürdürülebilir, ucuz, temiz ve güvenli enerji temininin bir kamu görevi olduğu bilinciyle, “tehlikeli, 
pahalı ve dışa bağımlı” olan nükleer santral projelerini reddediyoruz. Bu projeler, enerji politikalarının 
bir sonucu olarak değil, “politik bir tercih” olarak yaşama geçirilmek istenmektedir. Dolayısıyla mali 
olarak da yürütülemeyeceği ortaya çıkan Sinop, Akkuyu ve İğneada nükleer santral projeleri derhal 
iptal edilmelidir.

Enerji, insana ve çevreye rağmen değil, insan ve çevreyi gözeterek üretilmelidir. Dolayısıyla enerji 
planlamalarının yapılmasında insan ve çevre unsurlardı dikkate alınarak doğru tespitler yapılması, 
uzun vadede belirlenen hedefleri gerçekleştirmenin ilk koşuludur. Ne var ki ülkemizde uzun yıllardır 
uygulanan rant odaklı politikalar nedeniyle doğal ve tarihi doku üzerinde geri dönüşü olmayan zararlara 
yol açılmıştır. Ilısu Barajı’nda su tutulmaya başlanmasıyla 12 bin yıllık Hasankeyf’in üzerinde su seviyesi 
yükselmeye başlamıştır. Karadeniz’de, bölgenin iç ihtiyaçları ve koşulları değerlendirmeden yapılan 
HES’ler nedeniyle dere yatakları bozulmuş, doğal afetlere zemin hazırlanmıştır. 

EMO Ağustos 2019’da Doğu Karadeniz Bölgesi’nde teknik bir inceleme gezisi yapmış, HES’lerin doğal 
yaşama etkisini yerinde görmüştür. Türkiye’nin bugün enerji fazlası olduğu da göz önünde bulundu-
rularak, doğaya, insana zarar veren projelerden derhal vazgeçilmelidir.

Türk Telekom

İktidarın rekor özelleştirme diye sunduğu Türk Telekom’un durumu ortadadır. 

Türk Telekom’un özelleştirilmesinin ardından, 10 yılda 5.7 milyar dolara yakın kar payı alan ancak 
özelleştirme bedeli için kullandığı krediyi ödemeyen Oger grubu büyük bir batak yaratmış, sonuçta 
Türk Telekom’un yüzde 55 hissesi 3 banka tarafından kurulan ortak şirkete devredilmiştir. 

Türk Telekom’un özelleştirilmesiyle ülkenin hayati önem taşıyan iletişim altyapısı piyasaya teslim 
edilmiştir. Kamu eliyle yürütülmesi gereken iletişim hizmetlerinin, yatırımdan çok kar odaklı çalışan 
özel sektöre devredilmesi, bu alanda istenilen gelişme düzeyine ulaşılamamasına neden olmuştur. 
Bugün yaşanan yönetim ve altyapı zafiyetinin en büyük nedeni yıllardır sürdürülen özelleştirme ve 
piyasalaştırma politikalarıdır. Türk Telekom derhal kamulaştırılmalıdır.

Hatırlayacaksınız, İstanbul’da 26 Eylül 2019 tarihinde yaşanan 5.8 şiddetindeki depremin ardından 
telefon şebekeleri çalışamaz hale gelmiştir. Can kaybı olmazken ve çok büyük bir hasar oluşmazken 
uzun bir süre İnternet üzerinden veri iletimi dışında haberleşme sağlanamamıştır. Bu durum kelimenin 
tam anlamıyla fiyaskodur.

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nin üzerinden 21 yıl geçmiştir. Buna rağmen alınan tedbirlerin 
yeterli olmadığı ortadadır. Bilim insanlarının uyarılarını dikkate almayanlar, meydana gelen yıkımdaki 
sorumluluklarını “kader” açıklamalarıyla gizlemeye çalışmaktadır. Deprem sonrası tedbirlerle uğraşıl-
makta, milyarlarca liralık deprem vergilerinin nereye gittiği açıklanamamaktadır. Gelecekte çok daha acı 
sonuçlarla karşılaşmamak için imar sisteminin yeniden ele alınması, bilim ve teknik kurallarına uygun, 
rant çevrelerini değil, halkın can güvenliğini esas alan yeni bir sistemin kurulması ve yapı denetiminin 
formalite icabı değil, işlevsel olarak gerçekleştirilmesi zorunludur.

Ülkemizde 2020 yılında yaşanan deprem ve çığ felaketlerinde acı kayıplar verilmiştir. Elazığ’da 24 
Ocak’ta meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem nedeniyle 41 yurttaşımız hayatını kaybetmiş, bin 607 
kişi de yaralanmıştır. Van’da yaşanan 2 çığ felaketinde de 41 yurttaşımız yaşamını yitirmiştir. Kaybet-
tiklerimizin aile ve yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralılara geçmiş olsun diyoruz.

Değerli Meslektaşlarım,

Odamızın 2020 temmuz sonu itibarıyla 67 bini aşkın üyesi mevcuttur. 14 şube ve 113 temsilcilikle 
ülkemizin dört bir yanında hizmet vermektedir. Bünyesinde 10 ayrı mühendislik unvanı ve 89 farklı iş 
alanı olan EMO bugün Anayasa’nın 135. Maddesinde yer alan yetkiyle meslek alanımızın düzenlen-
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mesi, denetlenmesi ve kamu yararının gözetilmesi doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır. TMMOB 
ve Odalarımız kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır; kaynağını anayasadan alan yetki ve 
sorumlulukları ayrıca 6235 sayılı Kanunla düzenlenmiştir.

Kamu hizmetlerinin verilmesinde bir taraf kamu kurumları ise, diğer taraf odalarımızdır ve bu ikisi 
arasında mutlaka uyum ve koordinasyon sağlanması gerekmektedir. Oysa uyum sağlamak bir yana karar 
vericiler tarafından meslek odaları her aşamada dışlanmaya çalışılmaktadır. Meslek alanımızla ilgili 
çıkarılması planlanan yasa ve yönetmelikler EMO ile paylaşılmamakta, Odaya gönderilse bile bu son 
anda yapılmakta ve değerlendirme-görüş oluşturmak için yeterli zaman verilmemektedir. 

Odamız asli görevi gereği kamu kurumları ve yöneticileriyle görüşmeler yapmaktadır. Bu görüşmelerde 
verilen sözlerin yerine getirilmesinde ise yine sıkıntılar çıkmaktadır. Her ne kadar EMO’yu sıradan bir 
sivil toplum örgütü gibi görmek isteseler de, buna asla izin vermeyeceğimizin altını çiziyoruz. ODA 
bir STK değildir! 

Değerli Meslaktaşlarımız,

Odamızın asli görevi Mesleki Alanının Düzenlenmesi ve Denetimidir.

Bir meslek kuruluşu olarak asli görevimiz Anayasa’nın 135. Maddesinden aldığımız yetkiyle, meslek 
alanımızı düzenlemek ve denetlemektir. Öncelikle alanımızdaki mühendislerin mesleki çıkarlarını öne 
çıkaran faaliyetler yürütmektedir. 

Bu çalışmaları yapar, meslektaşlarımız arasındaki ilişkileri düzenlerken aynı zamanda topluma ve 
ülkemize karşı sorumluluklarımızı bu çalışmalarla birleştirir ve toplumsal mücadeleyi yürütür. Mes-
leki çalışmayı yürütmek toplumsal mücadeleyi zayıflatmaz. Aksine bu iki mücadele birbirini besler ve 
büyütür. Bizlerin meslek alanımızdaki konulara bilimsel, teknikten yana liyakati ve mesleki bilgi ve 
birikimi temel alarak yaptığımız çalışmalar toplumsal çıkarla da uyumlu bir niteliktedir. 

Mesleki alandaki çalışmalarımızda zayıf olduğumuz ise bir gerçek. Kamu kurumları ve özellikle de bele-
diyelerle ortak bir çalışmanın, meslek alanımızdaki kuruluşlarla sıkı bir işbirliğinin ve parlamentoda lobi 
faaliyeti ile birleştirilmesi temel görevimiz olmalıdır.  Odamız giderek genişleyen meslek alanlarımızla 
ilgili düzenleme ve denetim yaparken oda olarak bu hizmetleri vermeyi değil, meslektaşlarımızın bu 
alanda yürütecekleri çalışmaların önünü açmayı hedeflemeliyiz. 

Meslek alanımızda yapacağımız faaliyetlerde aşağıdaki hedeflere yönelik olarak ilerlememiz gerek-
mektedir:

• Mesleki faaliyetlerin üyelerimiz tarafından doğru şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması 
• İlgili kurumlarla odamızın arasında yapılacak protokollerle mesleki denetim faaliyetlerinin güç-
lendirilmesi ve genişletilmesi
• Odamızın bünyesindeki tüm disiplinlerde bu çalışmaların yürütülmesi
• Daha etkin, koordineli ve eş zamanlı bir takip sağlanması ile uygulama farklarının giderilmesi 
için tüm bu denetleme ve düzenleme faaliyetlerinin otomasyon üzerinden denetimi gerekmektedir.

Bu hedeflere de ulaşabilmek ve kurumlarla etkin bir biçimde iletişim kurabilmek için bazı kurullar 
oluşturulması gerekmektedir.

Özlük haklarımıza yönelik tehditler bu dönem de hız kesmeden devam etmiştir. Çalışma Bakanlığı’nın 
2013 yılında çıkardığı bir yönetmelik ve 2017 yılında çıkardığı bir yönetmelik değişikliği ve tebliğle 
üyelerimizin eğitimi şartlara bağlanmış, piyasa koşullarına bırakılmıştır. Ayrıca EKİPNET (İş Ekip-
manlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Takibi Programı) uygulaması ile 
üyelerimizin sicil tutma yetkisi de Odamızdan alınarak Bakanlığa verilmek istenmektedir. Üyelerimiz 
hak kaybına uğramamak için mecburen kaydolmak zorunda kalmaktadır.

Bu tutumun ülkemiz, mesleğimiz ve meslektaşlarımıza vereceği zararlar konusunda ilgili mercilere 
gerekli uyarılarımızı yaptık. Anayasa ve yasalarla Odamıza verilen bir yetkinin yönetmelik değişikliği 
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ile alınması mümkün değildir. Bakanlık ile görüşmeler kısa süre içinde sonuçlanmazsa hukuki yollara 
başvurulacaktır. Buna karşı gerek diplomasi ve gerekse de hukuki alanında mücadelemizi sürdüreceğiz. 
Mesleğimize, meslektaşımıza ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz.

Bu amaçlarla yaptığımız ziyaretler ve çalışmalara kısaca değinmek istiyorum. Dönem içinde, TEDAŞ, 
TEİAŞ, TSE, GAZBİR, YÖK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, ELDER, KVKK, TÜRKAK, 
İstanbul Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası, EİGM, Tesis Yönetim Derneği, BTK, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belediye başkanları ve/veya temsilcilerine ziyaretler gerçekleştirdik. Bu 
ziyaretlerde meslek alanımızda, uygulamada yaşanan sorunları dile getirdik; mevzuattan kaynaklanan 
sıkıntıları ve güncel gelişmeler doğrultusunda yapılması gerekenlere ilişkin önerilerimizi aktardık. 
Tesis Yönetim Derneği ile araştırma, geliştirme, uygulama, teknik hizmetler, bilirkişilik, eğitim ve 
benzeri konularda işbirliği; iki firmayla da ortak seminer, webinar, reklam ve sponsorluk faaliyetleri 
için protokoller imzaladık. Hayata geçirilmesi gelecek dönemde artacaktır.

Yönetmelik Değişiklikleri
EMO 46. Olağan Genel Kurulu’nda EMO yönetmeliklerinin günün ihtiyaçlarına göre gözden geçiri-
lerek yenilenmesi için dönem içerisinde Olağanüstü Ana Yönetmelik ve Yönetmelikler Genel Kurulu 
gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak bu dönemde bunu gerçekleştirmedik. Bu yönetmeliklerin 
güncellenmesi ihtiyacı ise hala devam etmektedir.

MEDAK’ların Çalıştırılması
Biyomedikal ve Elektronik MEDAK’ların daha etkin bir şekilde çalıştırılmasının sağlanması gerek-
mektedir. Bu iki önemli meslek ana dalında EMO’nun güçlü faaliyetlerde bulunması için çalışmalar 
artırılmalıdır.

Hukuk Biriminin İşletilmesi
2 yıllık dönemde Hukuk Birimi kurumsal bir yapıya kavuşturulmuş ve önemli çalışmalara imza atmıştır. 
Çalışma raporunda detaylı şekilde anlatılmıştır.

Değerli Meslektaşlarımız,
Yeni dünya düzeni ve küreselleşme rüzgarlarından ülkemiz de payını almış, GATS olarak adlandırdığı-
mız hizmet alanlarının özelleştirilmesi ve uluslararası sermayeye açılması projesi adım adım yürürlüğe 
konulmuştur. Bu rüzgar TMMOB ve EMO’yu da etkilemiş; Anayasal olarak meslek alanlarını düzen-
leme ve denetim yapma yetkisi olan Odamız; TÜRKAK denetimine tabi kılınmış, TÜRKAK tarafından 
denetlenen bir şirket konumuna getirilmiştir. 

Akreditasyon uygulaması ile Türkiye’de var olan mühendislik birikimini hiçe sayan, eğitim ve dene-
yimlerini değersizleştiren, mühendis ve mimarlarımızı yeniden tasnifleyen ve yetkilerini yeni belgelere 
bağlayan, sınavla alan düzenlemesi yapan bir anlayış getirilmiştir. Meslekten men de dahil olmak üzere 
üyelere her türlü cezai yaptırım yetkisi olan Odamız, SMM’ler ile aynı piyasada rekabet eden, onlarla 
karşı karşıya teklif veren bir konuma düşürülmüştür.

Akredite olma süreciyle birlikte EMO tıpkı piyasadaki diğer ticari aktörler gibi üyelerin ürettiği hiz-
metlere teklif vermek ve hizmet üretmek istemiştir. Buna karşın EMO 46. Olağan Genel Kurulu’nda 
akreditasyon kararının iptal edilmesi, Ankara ve İstanbul’da kurulan test ölçüm merkezlerinin de 
kapatılması kararı alınmıştır. 46. Dönem Yönetim Kurulumuz bu kararların gereğini yerine getirmiştir. 

Değerli Meslektaşlarım,
47. Olağan Genel Kurulumuzu pandemi sebebiyle sadece bir gün olarak gerçekleştirebiliyoruz. Dele-
gelerimizin görüşlerini ifade etmeleri için 20 Ağustos 2020 Perşembe ve 21 Ağustos 2020 Cuma günleri 
iki gün boyunca çevrimiçi (online) olarak çalışma düzenlenmiştir. 
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Genel Kurulumuzun sadece bir gün olması ve pandemi sebebiyle katılımın düşük olacağı beklentisi 
üzerine Şube Başkanlarımızın ortak önerisiyle “Önergeler Çalışma Grubu” oluşturuldu. Dönemin 
özellikleri nedeniyle tartışmalı önergelerin Olağanüstü Genel Kurul veya bir sonraki Genel Kurulda 
görüşülmek üzere sonraya bırakılması, bu Genel Kurulda ise mutabakat sağlanan önergelerin ele 
alınması konusunda hemfikir olduk. Elbette delegelerimizden herhangi birisi de vereceği önerge veya 
önergeleri Genel Kurul gündemine getirebilir. Bunu engellemek ve kısıtlamak söz konusu olamaz. 
Burada yapılan bir centilmenlik çalışmasıdır.

Önergeler Komisyonu’na öncelikle şube genel kurullarında, Oda Genel Kurulunda görüşülmek üzere 
gönderilen önergelerin yanı sıra Komisyonun çalışma döneminde ilaveten yeni gelen önergelerin gel-
mesi sevindiricidir. Odamızın geleceğine yön verecek, kapsamlı çalışmaların yeterli zamanda ayrıntılı 
biçimde yapılması için önemli bir fırsat doğurmuştur. Komisyona şubelerimizden katılan arkadaşlarımız 
bu kısa süre içinde önemli ve verimli çalışmalar yaptılar. Bu çalışmaya emeği geçen tüm arkadaşlara 
Oda Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum.

Pandemi koşullarının ortadan kalktığı veya en azından hafiflediği koşullarda, bir Olağanüstü Genel 
Kurulun yapılması gerekli görülmektedir.

Değerli Meslektaşlarım,

Odamızın ikinci önemli görevi ise yetki ve sorumlulukların yeniden düzenlenmesi ve buna bağlı olarak 
da yeni bir örgütlenme modeli ve çalışma tarzının hayata geçirilmesi..

Odamızın kurumsallaşmaya ve yapısal değişime ihtiyacı vardır.

Kısaca aşağıdaki başlıkların ele alınması gerekmekte..
• Merkez ve şube yetki ve sorumluluklarının yeniden belirlenmesi 
• Yönetmeliklerin demokratikleştirilmesi ve yerelleşmesi
• Demokratik merkeziyetçilik: EMO 46. Dönem Yönetim Kurulu çalışma döneminde demokratik 
merkeziyetçi bir yöntemi benimsemişti. Karar süreçlerinde örgütün en geniş katılımıyla ve doğrudan 
tartışmaların yapılabilmesini ve karar süreçlerine dâhil olunmasını sağlayacak şekilde çok sayıda 
toplantılar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Mart 2020’de Koronavirüs Pandemi süreci başlayınca da kısa 
sürede duruma uygun şekilde geniş katılımlı çevrimiçi (online) toplantıları gerçekleştirebilmek 
için altyapı sağlanmıştır. Pandemi dönemi boyunca haftada birkaç kere yapılan toplantılarla oda 
kurulları ile şube yönetim kurulları arasında etkin bir koordinasyon sağlanmıştır. Ancak özellikle 
Genel Kurul’un etkilerinin sürdüğü dönemim ilk aylarında iletişim kanallarının oluşturulmasında 
sorunlar, kararların örgüte hızlı şekilde sirküler edilmesi konusunda zaaflar yaşanmıştı. Önümüz-
deki dönemde merkez ve şube yetki ve sorumluluklarının, karar alma ve uygulama süreçlerinin 
daha hızlı ve koordineli olacak şekilde yeniden belirlenmesi demokratik merkeziyetçi yapının da 
güçlenmesine katkı sağlayacaktır.
• Karar alma süreçleri ve katılımcılık..
• Denetim mekanizmaları: Yeni, katılımcı kurumların oluşturulması. Yönetmelik değişikliklerinin 
yapılması
• Kurulların çalıştırılması: Oda Yönetim, denetleme, Onur ve Koordinasyon kurulları düzenli ve 
ihtiyaç olan sıklıkta toplanmış ve işletilmiştir. Odanın özellikle meslek alanında oluşturacağı politika 
ve yaklaşımları belirlemekte önemli bir işlevi olan ve üyelerin katkısının doğrudan taşınabildiği en 
önemli kurullardan olan Komisyonlar etkin şekilde çalıştırılamamıştır. Komisyonlara istenilen geniş-
lik ve çeşitlilikte katılım sağlanamamıştır. Bunun önümüzdeki dönemde giderilmesi çok önemlidir.

Bu amaçla Pandemi koşullarının ortadan kalktığı veya zayıfladığı dönemde Olağanüstü bir genel Kurul 
yapılması zorunlu görülmektedir.
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Değerli Meslektaşlarımız,
Odamızın ikinci Asli görevi Üye Çalışmalarıdır. Bu çalışmaları aşağıdaki başlıklarda değerlendirebiliriz.

• Mesleğini yapan ve üye olmayan mühendislerin üyeliğinin sağlanması. Üye yapma ve aidat topla-
mayla ilgili kurulacak ilişkiler Oda üyelerimiz kadar üye olmadan mesleğini yapan meslektaşlarımızın 
olduğu bilinmektedir. Kurumlara yazılar yazıldı. KVK nedeniyle kurumlar bilgi vermekte imtina 
ettiler..KVK ile görüşmeler yapılmış ve yazılar yazılmıştır. En son olarakda Enerji-SA firması KVK 
ya şikayet edilmiştir. Hukuk sürecinin işletilmesi.
• Üniversitelerle ilişkiler ve YÖK ile ilişkilerin koordinasyonu..
• EMO-GENÇ çalışmaları

Değerli Meslektaşlarımız,
Mali Yapının yeniden düzenlenmesi hayati bir önem arzetmektedir.

• SMM’lere dayalı mali yapının değiştirilmesi
• Üye aidatlarının yükseltilmesi 
• Mesleki denetim 

Başlıklarının olağanüstü genel kurulda ele alınması gereklidir.

Aynı şekilde Personel Politikaları ele alınmalıdır.
• Personelin görev tanımları ayrıntılı bir biçimde tekrar yapılmalıdır. Mevzuatta var olan görev 
tanımları bugünün ihtiyaç ve gerçekliğine uygun değildir.
• Kamu örgütlenmesine göre planlama
• Teknik personelin arttırılması
• Otomasyonun etkin şekilde kullanılmasının sağlanarak personel planlamasının daha iyi yapılması

Bir önemli başlık da, etkinlik komitesi - basın – web – otomasyon – reklamın yeniden düzenlenmesi..

Yapılan etkinliklerin birbirini tekrar etmemesi, içeriklerin farklılaşması, sonuçlarının mesleki ve top-
lumsal fayda sağlayacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Etkinliklerin bütçelerine katkı sağlayacak; 
reklam, tanıtım, sponsorluk gibi kalemlerle ilgili çalışmalar ortaklaştırılarak örgütlenebilirse hem daha 
yüksek katkı sağlanacak hem de çalışma açısından daha verimli olacaktır. Yine bu etkinliklerin tanı-
tımı, internet sayfası, otomasyonu gibi işlerinin ortaklaştırılarak yapılması hem standart oluşturmayı 
ve giderlerde azalmayı sağlayacaktır. Tüm bu çalışmalar merkezi olarak planlanıp şubeler eliyle hayata 
geçirilebilir.

Değerli Meslektaşlarımız,
Uluslararası İlişkiler 
Odamızın aktif bir uluslararası ilişkiler birimi bulunmamakta, bireysel girişimler dışında düzenli olarak 
takip edilen ilişkiler kurulmamaktadır. Bu büyük ve önemli bir eksikliktir. Meslek alanımızda dünyada 
faaliyet gösteren benzer yakın kurumlarla etkin ve sürekli bir şekilde ilişkiye geçilmesi gerekmektedir. 
Üyelerimizin dünyadaki mesleki alandaki gelişmelerden haberdar olması, etkinliklerin parçası olması, 
bilgi ve deneyimlerin uluslararası alanda karşılıklı olarak paylaşılması günümüz dünyasında çok önem-
lidir. Bunun için gerekli olan yapının oluşturulması gerekmektedir. 

Toplumsal Mücadele ve Geliştirilmesi
• Meslek alanımızı ilgilendiren her konuda görüş oluşturulmuş, gerekli girişimler yapılmış ve 
basın açıklamaları gerçekleştirilmiştir.
• Ülkemizin ve toplumumuzun çıkarlarını ilgilendirilen önemli konularda kamu otoritelerini uyarıcı 
ve toplumu bilinçlendirme görevi yerine getirilmiş ve TMMOB birliği içinde gerekli çalışmalar 
yürütülmüştür. 

Toplumsal mücadelenin geliştirilmesi Meslek alanımızdaki kazanımlarda belirleyici öneme sahiptir.
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Değerli Meslektaşlarım,

İçinde bulunduğumuz koşullarda meslek örgütlerine her zamankinden daha fazla görev ve sorumluluk 
düşmektedir. Bizler, bilimin öncülüğünde kar hırsına karşı kamunun çıkarlarını savunarak, ülkemize, 
Anayasal demokratik kazanımlarımıza, emeğimize, mesleklerimize, meslek alanlarımıza ve meslek 
örgütlerimize sahip çıkmaya devam edecek, baskılar karşısında boyun eğmeyecek, hukukun üstünlüğü 
ve geleceğimiz için mücadele vereceğiz. Kurulduğu günden bu yana Anayasa, yasalar ve en önemlisi de 
üyelerinden aldığı güçle kamu yararı doğrultusunda çalışmalar yapan; doğru bildiklerini söylemekten 
asla vazgeçmeyen Odamıza yönelik baskı ve tehditler geçtiğimiz dönemde de devam etmiştir. Rekabet 
Kurulu’nun EMO’ya verdiği 253 bin 486 liralık ceza bunun en başta gelen örneğidir. Rekabet Kurulu, 
2018 yılında EMO Konya İl Temsilciliği’nin EMO En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları 
Yönetmeliği kapsamında almış olduğu bir komisyon kararı gerekçesiyle başlattığı soruşturma kapsa-
mında, EMO’dan bilgi ve belge talebinde bulunmuş; EMO soruşturmaya karşı itirazlarını 6 Ağustos 
2018 tarihinde yazılı olarak iletmiştir.

Soruşturma sürecinde hazırlanan rapor 6 Mart 2019 tarihinde EMO’ya gönderilmiş, buna yanıt olarak 
EMO’nun 3 Nisan 2019 tarihinde Rekabet Kurulu’na ilettiği yazıda da, soruşturma açılması kararının 
Anayasa ve mevcut mevzuata aykırı olduğu tekrar belirtilmiştir. Rekabet Kurulu’nda 18 Aralık 2019 
tarihinde yapılan sözlü savunma toplantısında da EMO temsilcileri itirazlarını dile getirmişlerdir. 
Odamızın Anayasa ve yasalardan kaynaklanan yetkileri ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda hareket 
ettiği ortadayken verilen bu ceza, işletilen sürecin hukuki değil siyasi olduğunu göstermektedir. 

Anlaşılan o ki TMMOB ve meslek odalarının etkinliğini azaltmak için daha önce TMMOB Yasası’nı 
değiştirmeye çalışan, yasayı değiştiremeyince odaları idari ve mali açıdan denetlemeye kalkışan iktidar, 
şimdi de farklı bir yol denemeye çalışmaktadır. Mühendislik mesleğini düşük ücrete indirgeme anlayışı 
içerisinde hareket edilerek, alanımıza yönelik düzenleme yetkilerimize müdahale edilmek istenmektedir. 
Bilinmelidir ki tüm baskı ve yıldırma politikalarına rağmen EMO bugüne kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da kamusal ve toplumsal yarar ilkesinden ödün vermeden çalışmalarına devam edecektir. 

Kurul kararı ile ilgili gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. 

EMO, 66 yıldır ülkemiz, mesleğimiz ve meslektaşlarımız yararına sürdürdüğü onurlu çizgisinden ödün 
vermemiştir, bundan sonra da vermeyecektir

Özgür, laik, demokratik çağdaş ve bağımsız bir ülke özlemiyle Genel Kurulumuza başarılar diliyor, 
hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

YAŞASIN EMO ÖRGÜTLÜLÜĞÜ
YAŞASIN TMMOB ve EMO
YAŞASIN DEMOKRATİK VE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE
YAŞASIN MÜCADELEMİZ..

Gazi İpek
Elektrik Mühendisleri Odası
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