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ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
43. DÖNEM BASIN AÇIKLAMALARI ve 

BÜLTENLERİ

“AKP DEMOKRASİSİ” ŞEHRE İNDİ
Kendisini “demokrat” olarak tanımlayan AKP’nin “ileri demokrasisi”; eğitim siste-
mine yapılmak istenen dini müdahale ve bu müdahaleye karşı bilimsel, özgürlükçü, 
parasız ve eşit eğitimi isteyen yurttaşlara yönelen saldırı ile gerçek yüzünü bir kez 
daha ortaya koymuştur. 
AKP Hükümeti, eğitim sistemine yaptığı müdahale ile düşünsel ve inanç özgürlükle-
rinden yana olmadığını; yalnızca bir tek din, hatta bir tek mezhep anlayışı ve o anlayışa 
uygun kamusal ve özel yaşam dışında hiçbir kültüre yaşam hakkı tanımayacağını 
göstermiştir. Üstelik bu anlayış bir taraftan küresel sermayenin ucuz işgücü talepleri 
ile de bütünleşirken, diğer taraftan din savaşlarının, cadı avlarının yaşandığı Orta Çağ 
vesayetini, gaz+cop+dayak zoruyla ülkemize dayatmaktadır. Toplum sindirilmiş, 
insanların üzerindeki baskı her geçen gün artmaktadır. Yıllardır mağdur edebiyatı 
yapanlar, bugün iktidar gücüyle çok daha büyük mağduriyetlerin altına imza atmakta 
en ufak çekince göstermemektedirler. 
AKP Hükümeti’nin demokrasisi sendikalar, meslek örgütleri, demokratik kitle örgüt-
leri gibi örgütlü yapılara değil, yalnızca cemaatlere ve tarikatlara kucak açmaktadır. 
Tüm demokratik kurumlar üzerindeki baskı arttırılırken, işyerlerinde göstermelik 
demokrasinin kurumları olarak sarı sendikalar dayatılmaktadır. Kamu emekçilerinin 
gerçek temsilcileri olan ve fikirlerini her şeye rağmen korkmadan söyleyen Kamu 
Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ise dayak ve gazla terbiye edilmek isten-
mektedir. 
AKP sıkıyönetiminin, soğuğun ve her türlü tehdidin karşısında çocuklarımızın ve 
ülkemizin geleceğini savunmak için sokakta hakkımızı arayan öğretmenlerimizin ve 
onlara destek veren yurttaşlarımızın mücadelesini selamlıyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

30.03.2012

Karaborsa Vurgun Yeri: Elektrikte Zam Dalgası Sürecek

KONUTLARDA ELEKTRİĞE ÇİFT HANELİ ZAM
2012 yılının bütünü için yüzde 6.5’lik enflasyon beklenirken, konut kullanıcılarının 
çıplak elektrik fiyatlarına yalnızca yılın ilk 3 ayında yüzde 12,8 zam yapıldı. EPDK 
tarafından nihai zam açıklaması yapılarak, gerçekte çıplak elektrik fiyatına yapılan 
çift haneli zam saklanmaya çalışılmıştır. 
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Anadolu Ajansı’nın EPDK’nın açıklamasına dayanarak verdiği haberde tek zamanlı 
perakende elektrik satış fiyatlarının meskende yüzde 9.26 oranında bir değişimle 
32.515 kuruşa yükseldiği belirtilmiştir. EPDK’nın bu açıklaması İnternet sitesinde 
yer almamaktadır. EMO’nun yaptığı hesaplamalara göre ise konut kullanıcıları için 
çıplak elektrik fiyatı yüzde 12.76 oranında zamla 16.1 kuruştan 18.2 kuruşa yükselmiş-
tir. Nitekim elektrik toplam bedeli içindeki çıplak elektrik fiyatının payı 1 Nisan’dan 
itibaren geçerli olacak bu tarife yapısıyla yüzde 67.8’den yüzde 70.1’e çıkmıştır. 
Kayıp ve Kaçak Bulmacası
Konut kullanıcılarından kilovat saat (kWh) başına kesilen kayıp ve kaçak bedeli ise 
yüzde 9.93 zamlandırılarak, 2.7 kuruş olmuştur. Özelleştirme ile kayıp ve kaçak 
oranları düşeceği iddia edilirken; EPDK’nın yeni 5 yıllık tarife döneminde hedef 
kayıp ve kaçak oranlarını yükseltmesiyle, kayıp ve kaçağı indiremediklerinde bırakın 
cezalandırılmayı tersine ödüllendirilen şirketlere haksız kazançlarını artırma imkanı 
sağlanmıştır. Bu noktada sorulması gereken soru; kayıp ve kaçak bedellerinde artış mı 
olmuştur da tüketicilerden tahsil edilen bedel arttırılmaktadır? Kayıp ve kaçak bedeli 
1 önceki yılın verileri üzerinden tahsil ediliyorsa 3 ay içinde bir önceki yıl verilerinde 
değişiklik mi olmuştur? Bırakın 1 önceki yılı henüz 2010 yılı verileri dahi kamuoyu ile 
paylaşılmamışken, kayıp ve kaçak bedelinin neye göre tarifelere yansıtıldığını anlamak 
mümkün değildir. Kayıp ve kaçak kalemi bugün şirketlerin soygun aracına dönüşmüş; 
EPDK ve AKP İktidarı bu soyguna yasal zemin hazırlamışlardır.
Ortalama Bir Ailenin Faturası 70 TL’den 76 TL’ye Yükselecek
Konut kullanıcılarının elektrik bedeli üzerinden alınan dağıtım sistemi kullanım 
bedeline bu yılın başında yapılan yüzde 20.7’lik zammın yaklaşık 4’te 1’lik bölümü 
yeni tarifede geri alınmıştır. Buna karşılık hem perakende satış hizmet bedeline, hem 
de iletim sistemi kullanım bedeline yüzde 3.5 civarında zam yapılmıştır. Böylece vergi 
ve fonlar hariç olmak üzere 1 kilovat saat elektriğin bedeli 23.7 kuruştan 25.9 kuruşa 
ulaşmıştır. Enerji fonu, TRT payı ve Belediye Tüketim Vergisi ile yüzde 18’lik KDV 
oranı da dahil edildiğinde 1 kWh’lik elektriğin fiyatı 33 kuruşa yükselmektedir. Asgari 
elektrik ihtiyacı üzerinden hesaplama yapıldığında yaklaşık 234 kWh’lik aylık tüketimi 
olan bir ailenin faturası 70 liradan 76 TL’ye yükselecektir.
Zammın Asıl Nedeni Karaborsa
Elektrik fiyatlarının giderek artmasının asıl nedeni AKP iktidarının elektrik alanında 
uyguladığı yanlış politikalardır. Elektrik karaborsasında şubat ayında 1 kilovat saat 
elektriğin fiyatı 2 TL’ye kadar fırlamıştır. Buna karşı önlem alınmadığı gibi, borsa 
sisteminde fiyatın 2 TL’ye kadar yükselmesinin normal olduğu kabul ettirilmeye 
çalışılmaktadır. Hatta bu yükselişin piyasa katılımcısı adı verilen şirketlere ceza olarak 
dönmesinin de önüne geçici düzenleme yapılmaktadır. Örneğin şirketlerin teminat 
yükümlülüğünde artışa yol açmaması için yükselen sistem marjinal fiyatı dikkate alın-
mayı vermektedir. Ama yükselen fiyat bu sefer de vatandaşa yansıtılmasın denilmemek-
tedir. Yani işleyen karaborsa sisteminde adlarına piyasa katılımcısı denilen şirketler 
kar söz konusu olunca katılımcı, ancak ceza söz konusu olunca katılımcı olmamakta 
bu kez yerlerini vatandaşlara terk etmektedirler. Hatta bu fiyat yükselişi karşısında 
ucuza elektrik satış anlaşması yapıp pahalı olarak karaborsadan elektrik satın almaya 
devam eden ve sonunda iflasa düşen toptan satış şirketlerinin zararının da sisteme 
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kaldığı basında yer almıştır. Hatta ve hatta bazı şirketlerin piyasadan parayı toplayıp 
karaborsaya ödeme yapmadan iflas ederek vurgun vurdukları dahi iddia edilmekte, 
tüm bu iddialar ise AKP iktidarı döneminde sanal alemde kalmaktadır. 
Zam Dalgası Devam Edecek
Bugünlerde Arap Baharı ve küresel düzeyde egemenlerin enerji kaynakları üzerinde 
hegemonya tesis etmek için yürüttüğü hesaplaşmaların sonucu olarak yaşanan petrol 
krizinin yanı sıra Türkiye, Ortadoğu’da tam bir ABD taşeronu olarak konumlanma-
sıyla, Ortadoğu’daki gelişmelere paralel Rusya ve İran kaynaklı bir doğalgaz krizi ile 
de karşı karşıya kalabilecektir. Bugün, elektrik alanının piyasalaştırılması sonucunda 
oluşan karaborsa sistemi nedeniyle karşı karşıya kaldığımız bu yüksek oranlı elektrik 
zammına, yarın olası petrol ve doğalgaz krizleri sonucu yeni zam dalgaları ile tekrar 
maruz kalacağız. Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ve doğalgaza dün yapılan yüzde 
18.72 oranındaki zam elektrik fiyatlarına önümüzdeki aylarda yansıtılacaktır. 
Burada da hükümetin suçu petrol ve doğalgaz fiyatlarına atma lüksü bulunmamaktadır. 
10 yıldır iktidarda olan AKP Hükümeti, elektrikteki doğalgaz bağımlılığını ortadan 
kaldırmak bir yana, piyasada yer alan şirketlerin çıkarları doğrultusunda doğalgazla 
üretimi artırarak bu bağımlılığı derinleştirmiştir. HES tüccarlığı ile ülkemizi bir 
elektrik cennetine değil, çamur batağına dönüştürmüş; bununla da yetinmeyip 
Fukuşima gibi tüm dünyanın ders çıkardığı nükleer felakete rağmen nükleer santral 
ısrarını sürdürerek radyasyon çölü yaratmak istemektedir. Yatırımlardan kamuya el 
çektirilmiş, ülkemizin elektrik hizmeti piyasanın inisiyatifine terk edilmiş, göz göre 
göre gelen yatırım açmazı karşısında gereken önlemler alınmamış, vatandaşlar kara-
borsaya teslim edilirken, verilen lisanslarla ve piyasa açıklık oranlarıyla övünülmeye 
devam edilmiştir. 
Ödeyebilenden daha çok ödeme alındığı, ödeyemeyenin ise yok sayıldığı, arz güven-
cesizliğinin yaratıldığı elektrik alanında piyasanın derinleştirilmesi değil kamulaş-
tırma yapılmalı, bu alan piyasanın değil vatandaşların ihtiyaçlarına göre yeniden 
düzenlenmelidir.
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“KAPSAM VE ÖZEL FORMAT BELİRLEME TOPLANTISI” 
MEŞRU DEĞİLDİR!

Akkuyu’da kurulmak istenen nükleer güç santralına ilişkin “kapsam 
ve özel format belirleme toplantısını” protesto etmek için düzenlenen 
kitlesel basın açıklamasında EMO 43. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 

Cengiz Göltaş tarafından okunan basın açıklaması metnidir... 

Bugün Akkuyu Nükleer Güç Santralı projesine ilişkin Kapsam ve Özel Format Belir-
leme Toplantısının bir kandırmaca amacıyla yapıldığını söylemek için buradayız.
Her türlü çevresel etkiyi taahhütlerle geçiştirmeye çalışan mevcut ve zaten sorunlu 
olan Çevresel Etkiyi Değerlendirme (ÇED) süreci, sağlıksız yürütülmektedir. Bu 
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kadar büyük bir yatırım, içi boşaltılmış, alınacak önlemlerin açıklanmadığı bir for-
maliteye dönüştürülmüştür. Gerçek çevresel etkinin değerlendirilmediği böyle bir 
ÇED süreci hukuksuzdur.
ÇED Yönetmeliği gereği 29/03/2012 tarihinde yapılmak istenen göstermelik Halkın 
Katılımı Toplantısı’nda, halk nükleer santral istemediğini açıkça ortaya koymuştur. 
Toplantıya katılanların proje hakkındaki görüşlerinin olumsuz olduğunun toplantı 
divanı tarafından anlaşılması üzerine toplantı bitirilmiştir. Resmi toplantı tutanağında 
bile bu durum ifade edilmektedir. Toplantıya katılmak isteyen kişiler, daha toplantı 
girişinde fiziksel şiddete ve tacize maruz bırakılmışlardır. Toplantında bulunanların 
tamamının nükleer santral istemediklerini bildirdikleri basın yayın organlarında çıkan 
haberlerde bile açıkça görülmüştür. 
Halkın katılımı toplantısında halkın görüşü yok sayılmıştır. Halkın görüşünü dikkate 
almadan ÇED sürecine devam edilmesi hukuksuzluktur. Mevzuat hükümleri dikkate 
alındığında; söz konusu toplantıdaki kamu görevlileri ve kolluk personeli hakkında resen 
soruşturma başlatılarak görevi kötüye kullanma suçu ve diğer insan hakları ihlalleri 
nedeniyle yargılanmaları gerekmektedir. Bu konuda savcıları göreve çağırıyoruz. 
Meşruiyetini yitirmiş, hukuki dayanağı kalmamış, sadece yapılması gerektiği için yapı-
lan bu tür toplantıların bir an önce iptal edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Toplantıya 
altmışa yakın kamu kurumu çağıran Bakanlık, yönetmelikte yer almasına rağmen, 
“meslek odaları, sendikalar, birlikler, sivil toplum örgütlerinden temsilcileri”ni 
komisyon toplantısına çağırmamıştır. Bu durum farklı sese tahammül edemeyen 
AKP iktidarının kendi “ileri demokrasi” sini göstermektedir. 
Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi hakkında yayımlanan 2012/8 Sayılı Başbakanlık 
Genelgesi, halkın görüşü ne olursa olsun projenin hayata geçirileceğinin açık gösterge-
sidir. Genelge de “Projenin gecikmeye mahal vermeden zamanında tamamlanabilmesi 
için, kamu kurum ve kuruluşlarımızca her türlü iş ve işlemler ivedilikle sonuçlandı-
rılacaktır.” ifadesi yer almaktadır. Buradan soruyoruz: Toplantıya çağrılan elli dokuz 
kamu kuruluşunun genelgeye aykırı davranış göstermesi mümkün müdür?
Bu göstermelik toplantılarda, “nükleer santrale itiraz sesi” kısılmaktadır, gerçekleş-
tirilmek istenen nükleer santral projesinden birinci derece etkilenecek olan coğraf-
yamızdaki insanların görüşleri yok sayılmaktadır. 
Bilindiği üzere bugünlerde elektriğe ve doğalgaza yüksek oranda zam yapılmıştır. 
Yapılan zamlar için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ortadoğu’daki 
gelişmeleri göstermektedir. Burada da hükümetin suçu petrol ve doğalgaz fiyatlarına 
atma lüksü bulunmamaktadır. 10 yıldır iktidarda olan AKP Hükümeti, elektrikteki 
doğalgaz bağımlılığını ortadan kaldırmak bir yana, piyasada yer alan şirketlerin çıkar-
ları doğrultusunda doğalgazla üretimi artırarak bu bağımlılığı derinleştirmiştir. AKP 
hükümeti, doğalgaz da artan dışa bağımlılığımızın yanı sıra yapılan ikili anlaşmayla 
birlikte nükleer enerjide de dışa bağımlı hale getirmektedir. Yani, nükleer santral 
yapımında ısrar, daha fazla zam olarak halkımıza geri dönecektir. 
Akkuyu Nükleer Güç Santralı projesine ilişkin bugün yapılacağı duyurulan Kapsam 
ve Özel Format Belirleme Toplantısı’nın yasal dayanağı yoktur. Toplantı derhal 
iptal edilmelidir. Toplantının yapılması halinde yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak 
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gerçekleştirilecek bu toplantı nedeniyle sorumlu bütün kamu görevlileri hakkında 
gerekli yasal girişimlerde bulunacağımızı bildiriyoruz. 
Çok geç olmadan, geri dönülemez kazalar yaşanmadan AKP hükümetini halkına 
rağmen, uluslararası lobilerle, sermaye grupları ile giriştiği Nükleer Santral mace-
rasından vazgeçmeye, insan ve doğaya duyarlı temiz enerji kaynaklarına yönelmeye 
çağırıyoruz 

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM
03.04.2012

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI İÇİN 
EMO’DAN TAM DESTEK!

23-24-25 Mart 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
43. Olağan Genel Kurulu bilgisayar mühendisliği açısından tarihi bir gelişmeye de 
sahne olmuştur. Bilgisayar mühendislerinin yasal olarak bağlı bulundukları meslek 
odası olan EMO Genel Kurulu’na sunulan önergenin oy çokluğu ile kabul edilmesi 
ile mesleğimiz açısından tarihi bir adım atılmış ve Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın 
(BMO) kurulmasında ilk kez yasal süreç bu noktaya gelmiştir.
Türkiye’de 30 yıllık bir geçmişi olan bilgisayar mühendisliği, meslek alanı ile ilgili 
yasal tanımların olmamasının yanı sıra mezun sayısındaki hızlı artış ve merkezi bir 
planlamadan yoksun ülke bilişim politikaları bilgisayar mühendislerinin meslek 
hayatını ve çalışma koşullarını olumsuz etkilemiştir.
Uzun yıllardır, mesleki demokratik kitle örgütü olan Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı, EMO çatısı altında çalışmalarını yürüten bilgi-
sayar mühendisleri, bütün bu sorunlara yönelik mücadelenin örgütlenmelerini daha 
geniş bir ölçeğe taşımayı gerektirdiği düşüncesiyle, 2011 yılının ortalarından itibaren 
odalaşma çalışmalarına hız vermiştir.
İş yeri, iş bölgeleri ve üniversite toplantılarının yanı sıra gerçekleştirilen “Bilgisayar 
Mühendisliği” çalıştaylarıyla meslektaşlarımıza, akademisyenlere ve öğrencilere ula-
şarak bilgilendirme çalışmaları yürütülmüştür. Komisyon çalışmalarıyla Bilgisayar 
Mühendisleri Odası altyapısına yönelik planlama yapılmış ve toplanan binlerce imza 
ile BMO’nun bilgisayar mühendislerinin ortak talebi olduğu gösterilmiştir.
EMO üye tabanında taleplerimizin anlaşılması ve geniş ölçekte tartışılması amacıyla 
şube genel kurullarına katılım sağlanmış, 13 şube genel kurulunda önerge verilmiş, 
11 şube genel kurulunda önerge kabul edilmiştir. EMO tabanından alınan bu güçle, 
“Bilgisayar Mühendisleri Odası Kurulması” yönündeki önerge, 24 Mart 2012 tarihinde 
EMO Genel Kurulu’na sunulmuş ve yapılan görüşmeler sonucunda EMO Genel 
Kurulu delegeleri tarafından oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
Çalışandan yana, kamu yararı gözeten, hayatın her alanını birbiriyle ilişkili bir şekilde 
görerek bütünlüklü politikalar üreten TMMOB’nin toplumcu mühendislik anlayışını 
bilişim meslek alanına taşıyacak bir Bilgisayar Mühendisleri Odası için atılan bu 
tarihi adım, bir taraftan da EMO’nun yürütülen çalışmalara dair inancını ve desteğini 
göstermektedir.
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Bilgisayar mühendislerinin bu kararlı ve örgütlü çalışmalarının, ayrı bir oda yapısında 
devam etmesi 31 Mayıs-1-2-3 Haziran 2012 tarihlerinde gerçekleştirilecek TMMOB 
Genel Kurulu’nda alınacak nihai karara bağlıdır.
EMO’ya ve ilgili kurullarında yer alan üyelerine, meslektaşlarımıza ve öğrenci arkadaş-
larımıza, çalışmalara verdikleri destek ve gösterdikleri dayanışma için teşekkür ederiz. 
Bilgisayar mühendisleri olarak, TMMOB çatısı altında, demokratik kitle örgütleri ile 
işbirliği içerisinde örgütlenmeye devam etme konusundaki kararlılığımızı basına ve 
kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Yaşasın Mühendis Dayanışması!
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONU

07.04.2013

EMO YÖNETİMİ GÖREV DAĞILIMI YAPTI
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 43. Dönem Yönetim Kurulu, ilk toplantısını 7 
Nisan 2012 tarihinde yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi. EMO 42. Dönem Yöne-
tim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş yeniden başkan seçilirken; Neriman Usta Başkan 
Yardımcısı, Mehmet Bozkırlıoğlu Yazman, İrfan Şenlik Sayman oldu. Erhan Karaçay, 
Hamza Koç ve Fatih Kaymakçıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 
EMO 43. Olağan Genel Kurulu’nun ardından seçilen Yönetim Kurulu, Onur Kurulu 
ve Denetleme Kurulu ilk toplantılarını 7 Nisan Cumartesi günü yaparak görev dağı-
lımını gerçekleştirdiler. EMO Onur Kurulu Başkanlığı’na M. Asım Rasan, Raportör-
lüğe Metin Telatar ve Yaşanur Kaya; EMO Denetleme Kurulu Başkanlığı’na Gıyasi 
Güngör seçildi. 
EMO 43. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Cengiz Göltaş, Yıldız Teknik 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden 1987 yılında 
mezun oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü’nde 1988 
yılından beri çalışmakta olan Göltaş, EMO Ankara Şubesi’nde 1990-1992 döneminde 
Yönetim Kurulu Üyeliği, EMO 35 ve 36. Dönem yönetim kurullarında başkan yar-
dımcılığı, 38. Dönem Yönetim Kurulu’nda Başkan, 40. Dönem Yönetim Kurulu’nda 
Yazman, 42. Dönem Yönetim Kurulu’nda da Başkan olarak seçilmişti.
EMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na seçilen Neriman Usta, Uludağ Üni-
versitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Bölümü’nden mezun olduktan sonra 
PTT-Türk Telekom’da görev yaptı. Türk Telekom’un özelleştirilmesi sonrası İller 
Bankası’nda 2011 yılına kadar çalıştı. Neriman Usta, EMO Bursa Şubesi’nde 3. Dönem 
Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği ve 12. Dönem Yazman Üyeliği yaptı. 
EMO Yönetim Kurulu Yazmanlığı’na gelen Mehmet Bozkırlıoğlu, İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Bölümü’nden mezun olduktan sonra 
Işık Üniversitesi’nde “İşletme” ve İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü’nde 
“Enformasyon Sistemleri Yönetimi ve Tasarımı” konularında yüksek lisans yaptı. 
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Bozkırlıoğlu, 1998 yılından beri özel bir şirkette Uzman Sistem Mühendisi olarak 
çalışmaktadır. Bozkırlıoğlu, EMO 41. Dönem Yönetim Kurulu’nda Yedek Üye, 42. 
Dönem Yönetim Kurulu’nda Üye olarak seçilmişti. 
EMO Yönetim Kurulu Saymanı olan İrfan Şenlik, Karadeniz Teknik Üniversitesi 
(KTÜ) Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra KTÜ Fen Bilim-
leri Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Şenlik, 1993 yılından beri Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak 
görev yapmaktadır. EMO Trabzon Şubesi’nde 2 dönem Yönetim Kurulu Üyeliği, 
EMO Samsun Şubesi’nde 3 dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yapan İrfan Şenlik, 42. 
Dönem EMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olarak seçilmişti.
EMO Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Karaçay, 1957 yılında doğdu. Kabataş Erkek 
Lisesi’nden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi Kuvvetli Akım 
Bölümü’nden 1983 yılında mezun oldu. İTÜ’de öğrenciliği süresince ve mezuniyet 
sonrasında (1974-84 yılları) çalıştı. Bu süreçte İTÜ’de DİSK Turizm-İş Sendika-
sı’nın yetki alması ve toplu iş sözleşmesi yapmasına katkıda bulundu. Sendika İşyeri 
Temsilcisi, (DİSK Oleyis Sendikası) Eğitim ve Örgütlenme Kurulu Üyesi, 1981-
1986 yılları arasında ise Yeni Turizm İş Sendikası’nda İşyeri Temsilcisi görevlerinde 
bulundu. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda 1986 yılında göreve başladı. Proje ve 
Kontrol Mühendisi olarak çalıştı. İstanbul Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nden 2006 
yılında emekli oldu. Kamu çalışanları sendikalarının kuruluş sürecine katkıda bulundu. 
1991-2006 yılları arasında sendika işyeri temsilcisi, baş temsilci, Yapı Yol Sen ile 
Enerji-Yapı Yol Sen sendikaları İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, Denetleme 
Kurulu Üyesi ile Şube Başkanı, ayrıca Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu 
(KESK) Genel Yönetim Kurulu Üyesi (1998-2001) görevlerinde bulundu. Halen 
proje ve yapı denetçisi olarak görev yapıyor. EMO İstanbul Şubesi’nde; 27. Dönem 
(1990-1991 yılları) ve 32. Dönem (2000-2001 yılları) Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, 
34. Dönem (2004-2005 yılları) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 36. Dönem (2008-
2009 yılları) ve 37. Dönem (2010-2011 yılları) ise Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini 
üstlendi. Evli ve üç çocuğu vardır.
EMO Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Koç, Gazi Üniversitesi’nden 1984 yılında mezun 
olduktan sonra çeşitli özel sektör kuruluşlarında elektrik mühendisi olarak görev yaptı. 
EMO 13. Dönem Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve Odanın değişik dönemlerinde 
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olarak seçildi. 2002-2004 yılları arasında EMO Ankara 
Şubesi’nde Teknik Müdür olarak görev yaptı. Halen kendi adına Serbest Müşavir 
Mühendis olarak çalışmaktadır. 
EMO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kaymakçıoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi 
Elektrik Mühendisi olarak mezun olduktan sonra şantiye mühendisliği ve kısa bir 
süre belediyede kontrol mühendisi olarak görev yaptı. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nde 16 yıl çalıştı. TBMM’de 2 yıl danışmanlık yaptıktan sonra Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde çalışma hayatına 
devam etmektedir. Enerji alanı yoğunluklu olmak üzere çeşitli konularda yayınlanmış 
makaleleri ve 2 kitabı bulunmaktadır. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
08.04.2012
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İNTERNET’İN 19. YAŞINDA KULLANICILARIN 
SESİ YÜKSELİYOR

Elektrik Mühendisleri Odası, Ankara Barosu Bilişim Kurulu, İnternet 
Teknolojileri Derneği, Linux Kullanıcıları Derneği, Pardus Kullanıcıları 
Derneği, Alternatif Bilişim Derneği, Sansüre Sansür Oluşumu ve Korsan 
Parti Hareketi’nin yer aldığı 8 örgüt, düzenledikleri basın toplantısıyla 
ortak bildirgelerini kamuoyuna açıkladılar. Yayımlanan 14 maddelik 

Kullanıcı Hakları Bildirgesi şöyle: 
KULLANICI HAKLARI BİLDİRGESİ 
1- İnternet’e erişim temel bir haktır.
2- Devlet gerekli yasal düzenlemeler ve icra organlarıyla bu hakkı güvence altına 
almakla yükümlüdür.
3- İnternet’e erişim için gerekli olan altyapı teknolojilerinden, mümkünse ücretsiz ya 
da olabilecek en az bedeller karşılığında faydalanabilmek herkesin hakkıdır.
4- Ulusal/fiziki sınırların olmadığı, evrensel bir ortam olan internette kullanıcılar, hiç 
bir sınıfsal, ulusal, kültürel, cinsel, dinsel vb. ayrımlar gözetilmeksizin eşittirler.
5- İnternet’in etkin bir biçimde kullanılabilmesi için gerekli güncel bilgileri temel 
eğitim sisteminin bir parçası haline getirmek bir kamu sorumluluğudur.
6- İnternet için kurulan altyapılar şeffaf olmalıdır. Bu sistemler için kullanılan 
donanımsal/yazılımsal teknolojiler ile bu yapıları kuran/işleten, özel/kamusal kuru-
luşlar kullanıcıların denetimlerine açık olmalıdır. Şeffaflık yurttaşın temel hakkı, 
kamusal düzenleyici ve hizmet sağlayıcıların ödevidir.
7- Kullanıcıların seçimlerine saygı, İnternetin hem sosyal açıdan hem de teknik açıdan 
özgürce gelişebilmesi için ağ tarafsızlığı, altyapı ve hizmet sağlayıcılar için zorunlu bir 
ilkedir. Ağ tarafsızlığı, altyapı ve hizmet sağlayıcılarının farklı içerik ve uygulamalar 
arasında ayrımcılık yapamayacağı anlamına gelir. Ayrıca kullanıcının her ekipmanı, 
içeriği ve hizmeti, hizmet sağlayıcının herhangi bir müdahalesi olmadan kullanabil-
mesini mümkün kılar. Tarafsız internet erişimi her kullanıcının hakkıdır.
8- İnternet bugün, düşünce ve ifade özgürlüğünün gerçekleştiği öncelikli iletişim alanı 
haline gelmiştir; aynı şekilde, müdahale edilmeden, sansürlenmeden bilgi edinme ve 
haber alma hakkının özgürce kullanılabildiği en önemli platformdur. Dahası, internet 
herkesi bir yayıncı haline getirmekte, bu yönüyle iletişimi demokratikleştirmekte 
ve kamu yararının ortaya çıktığı ayrıcalıklı iletişim ve etkileşim platformuna dönüş-
mektedir. İşte bu yüzden, internetin evrenselliği, bütünlüğü, açıklığı ve çok sesliliği 
korunmalıdır.
9- İnternet insani etkileşim ve sosyal ilişki için temel bir platform haline gelmiştir. 
Bu durum, internet erişimini en az seyahat özgürlüğü kadar temel bir insan hakkı 
haline getirmektedir. Bugün bir insanın seyahat özgürlüğü engellenemeyeceği gibi, 
internet erişimi de engellenemez.
10- İnternet, sadece bir iletişim alanı değildir; o bir etkileşim alanıdır. Bu da interneti 
örgütlenme özgürlüğünün asli parçası haline getirmektedir. İnternet bugün insanların 
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örgütlenmek, demokratik bir biçimde katılımda bulunmak, tepki ve protestolarını 
demokratik bir biçimde ifade etmek için kullandıkları en önemli platform haline 
gelmiştir. Bu yüzden internete erişim hakkı, örgütlenme hakkının asli bir parçasıdır 
ve kısıtlanması demokratik hakların ihlali demektir.
11- İnternetin gayri-merkezi, tarafsız, sınır-aşan ve etkileşimli doğası, onu düşünce, 
ifade, bilgi edinme ve haber alma özgürlüğünün asli parçası kılmaktadır. İnternete devlet 
denetimi ve gözetimi, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki en büyük engeller-
dir. Özgür ve sınırsız bir İnternet her kullanıcının hakkıdır. İnternet erişim hakkının 
korunması, temel haklar olan düşünce, ifade, bilgi edinme ve haber alma özgürlüğünün 
korunmasına sıkı sıkıya bağlıdır. Dünyayı izleyebilen, kendi adına seçimler yapabilen 
geniş görüşlü fertler olabilmek için sınırsız ve özgür internet erişimi elzemdir.
12- Düzenleyici yasalar, sansür ve yasakları değil, hak ve özgürlükleri öncelemeli-
dir. Suçla mücadele, çocuk ve aileyi korumak, terörizm gibi konjoktürel, muğlak, 
evrensel olmayan sebeplerle gerçekleştirilen erişim engellemeleri, kelime yasakları, 
merkezi filtrelemeler vb. yasak ve yaptırımlar sansürdür. İnternet’te sansür İnternet 
kullanıcılarının bilgiye erişim hak ve özgürlüğünü ihlal eder.Sansürsüz İnternet her 
yurttaşın hakkıdır.
13- İnsanlar şeffaf yasal zorunluluklar olmadığı sürece İnternet ortamındaki faaliyet-
leri nedeniyle kimliklerini açıklamaya zorlanamazlar. Anonim olmak her kullanıcının 
hakkıdır. Temel bir hak olan mahremiyet hakkı internet üzerinde yasal güvence altında 
olmak zorundadır.
14- İnternet kullanıcılarının kişisel verilerinin gizliliği esastır. Kullanıcılar, bu veri-
lerinin hangi amaçlarla toplandığı ve nasıl kullanıldığını bilmek, buna itiraz etmek, 
kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini istemek hakkına sahiptir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI, ANKARA BAROSU BİLİŞİM KURULU, İNTERNET 
TEKNOLOJİLERİ DERNEĞİ, LİNUX KULLANICILARI DERNEĞİ, PARDUS KULLANICILARI 
DERNEĞİ, ALTERNATİF BİLİŞİM DERNEĞİ, SANSÜRE SANSÜR OLUŞUMU VE KORSAN 

PARTİ HAREKETİ
09.04.2012

Türkiye’nin Zam Gerçeği: AKP Hükümetlerinin İş Başında Olduğu 
2002’den Bu Yana Enerji Endeksi, Yüzde 184.43 Arttı.

OECD ENERJİ ENDEKSİ HÜKÜMETİ YALANLIYOR
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) elektrik, gaz ve yakıt fiyat artış-
larını dikkate alarak hazırladığı tüketici fiyatları bazlı enerji endeksi, AKP Hüküme-
ti’ni yalanlıyor. AKP hükümetlerinin iş başında olduğu 2002 yılından bu yana enerji 
fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle Türkiye’nin Şubat 2012 tarihi itibarıyla, yani daha 
nisan ayı zamları endekse işlenmeden, OECD ülkeleri içinde zam şampiyonluğunda 
iflas etmiş bir ülke olan İzlanda ile yarıştığını gösterdi. 
Hükümet elektrik, doğalgaz ve benzine ardı ardına yapılan zamları dünyadaki fiyat 
artışlarına dayandırmakta, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da “Ucuza 
bulun, alalım” açıklamalarıyla, Türkiye’de pahalı enerji kullandırıldığı gerçeğini 
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gizlemeye çalışmaktadırlar. OECD’nin 2005’i baz yıl alarak gerçekleştirdiği enerji 
endeksi incelendiğinde, Türkiye’nin OECD ortalaması ile arasındaki makası sürekli 
açtığı tespit edilmektedir. OECD ortalama enerji endeksi 2006 yılında 109.34 iken, 
Türkiye’nin endeksi 111.26’ya yükselmiştir. Şubat 2012’ye gelindiğinde ise OECD 
endeksi 142.34 olurken, Türkiye’nin endeksi 200.33’e kadar çıkmıştır. Böylece 2006 
yılında 1.91 puanla başlayan Türkiye ile OECD Ortalama Enerji Endeksi farkı giderek 
açılmış, arada 57.99 puanlık makas oluşmuştur. 

Türkiye-OECD Enerji Endeksi Karşılaştırması
(2002-Şubat 2012)

Türkiye-OECD Karşılaştırması (OECD Enerji Endeksi)
2002-ŞUBAT 2012 

Yıllar  Türkiye OECD Ortalaması

2002  70,43  77,87

2003  83,26 83,51

2004 87,18 89,45

2005 100,00 100,00

2006 111,26 109,34

2007 118,24 113,67

2008 144,71 127,72

2009 152,13 114,44

2010 168,16 123,35

2011 184,73 138,27

2012-Şubat 200,33 142,34
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Türkiye’nin ulaştığı 200.33 endeks değeri, endeksin baz alındığı 2005 yılından henüz 
nisan ayı zammı yansıtılmadan Şubat 2012’ye kadar enerji fiyatlarının ikiye katlandığını 
gösteriyor. Yani 7 yıllık dönemde OECD ülkelerinde enerji fiyatları ortalama yüzde 42.34 
artarken, Türkiye’de ise artış oranı yüzde 100’ü aşmıştır. Buradan OECD ortalamasına 
kıyasla Türkiye’de enerji fiyatlarının 2 kat daha fazla pahalılaştığı anlaşılmaktadır. 

OECD Enerji Endeksi
Ülkeler 2002 Şubat 2012 Artış %
 Türkiye 70,43 200,33 184,43
 İzlanda 85,93 209,43 143,72
 Estonya 79,52 185,58 133,37
 Yunanistan 79,74 181,78 127,98
 Macaristan 80,15 182,11 127,22
 İngiltere 82,60 177,11 114,43
 Slovakya 68,21 143,24 110,00
 ABD 68,72 137,06 99,44
 Slovenya 80,83 156,19 93,23
 İrlanda 78,69 148,46 88,67
 Şili 76,12 143,38 88,36
 Meksika 80,63 148,95 84,72
 Lüksemburg 77,63 141,80 82,65
 Belçika 84,32 150,85 78,90
 Polonya 86,20 154,14 78,82
 İspanya 85,86 152,77 77,93
 Portekiz 83,10 147,37 77,33
 Finlandiya 86,08 148,26 72,24
 Çek Cumhuriyeti 90,02  153,99 71,07
 Norveç 82,92 140,61 69,58
 İsrail 77,69 131,04 68,67
 İsveç 81,47 136,58 67,66
 Almanya 84,18 139,87 66,15
 Kore 86,62 142,87 64,94
 Fransa 84,98 138,20 62,63
 İtalya 87,21 140,96 61,64
 Avusturya 84,82 136,77 61,24
Kanada 79,17 124,21 56,89
 Hollanda 81,42 127,44 56,53
 Danimarka 90,22 132,90 47,31
 İsviçre 85,85 123,58 43,95
 Japonya 95,41 115,03 20,55
 G7 Ülkeleri 76,65 138,27 80,39 
OECD Avrupa Ortalaması 83,36 152,89 83,41
OECD Ortalaması 77,87 142,34 82,81
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İflas Eden Ülkeyle Yarışıyoruz
Türkiye ulaştığı bu endeks değeri ile OECD ülkeleri arasında en çok zam yapan 
ikinci ülke konumunda bulunmaktadır. Birinci sırada 209.43 değeri ile İzlanda yer 
almaktadır. Yani Türkiye OECD zam şampiyonluğu için iflas etmiş bir ülke olan 
İzlanda ile yarışmaktadır. Hatta baz yıl kabul edilen 2005’ten geriye doğru OECD 
Endeksi’ne bakılacak olursa; 2002 yılından itibaren enerji fiyatlarına yapılan zamlar 
açısından Türkiye’nin İzlanda’yı da geride bırakarak, Şubat 2012 itibarıyla OECD zam 
şampiyonluğunu koruduğu görülmektedir. AKP’nin ilk kez iktidar olduğu 2002 yılında 
Türkiye’nin 70.43 olan endeks değerinde Şubat 2012 itibarıyla yüzde 184.43 oranında 
artış yaşanırken; İzlanda’nın 85.92 ile Türkiye’den zaten yukarıda olan endeks değeri 
yüzde 143.72 artışla 209.43’e yükselmiştir. Aynı dönemde OECD ortalama endeks 
değeri ise 77.86’dan yüzde 82.8 zamla 142.34’e ulaşmıştır. 
AKP, iktidara geldiği 2002 yılından bu yana uyguladığı enerji politikalarıyla ülkemizi 
enerji yokluğu, enerji yoksulluğu ve pahalı enerji gerçeğiyle karşı karşıya bırakmış-
tır. Elektrik başta olmak üzere doğalgaz ve akaryakıt zamlarıyla giderek daha pahalı 
enerji kullanan ülke konumuna getirdiği açıkça ortadadır. Buna rağmen hükümet 
yetkililerinin “Dünyada ucuz enerji yok” söylemi popülist açıklamaların ötesinde bir 
anlam ifade etmemektedir. Yaşanan zamların ardındaki özelleştirme ve piyasalaştırma 
gerçeğinin üstü örtülmek istenmektedir. Ülkemizin maddi ve manevi kaynakları, bir 
talan halini alan HES yağmacılığı ve tehlikeleri Fukuşima ve Çernobil başta olmak 
üzere defalarca kanıtlandığı halde anlamlandırılamayan bir nükleer sevdasına heba 
edilmektedir. Şirketlerin beklenen yatırımları yapmadığı, piyasanın karaborsa satış-
larıyla halkı her geçen gün daha fazla dolandırmakta olduğu gerçeği karşısında bir 
an evvel kamunun aleyhine işleyen piyasa mekanizmasına son verilmesi, kamunun 
acilen yatırımlara başlaması elzemdir. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

17.04.2012

ÇERNOBİL’İN YILDÖNÜMÜNDE ENERJİ VE TABİİ 
KAYNAKLAR BAKANI’NA AÇIK MEKTUP

Sayın Taner YILDIZ, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Sayın Bakan nükleer santral ile ilgili son dönemdeki açıklama ve görüşlerinizi 
okuduk. (Milliyet Gazetesi-Fikret Bila’nın köşe yazısı-15 Nisan 2012) Nükleerden 
korkmaya gerek olmadığını söylemişsiniz. Nükleer enerjinin “korku ya da cesaret” 
meselesi olarak ortaya konulması konunun bilimsel temelde ele alınmasını imkansız 
kılmaktadır. Kaldı ki ayakları yere basmayan cesaret de korku da insanlık için büyük 
tehlike oluşturabilir. Çernobil Felaketi’nin 26. yıldönümünde nükleer enerjinin “cahil 
cesareti” ile değil, gerçekçi bir şekilde ele alınması gerekmektedir. 
Nükleer santral konusunda bizden çok daha deneyimli oldukları, bizzat verdiğiniz 
kurulu santral sayısına ilişkin bilgilerden anlaşılan ülkelerin çoğunluğu var olan nük-
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leer santralları için kapatma tarihleri belirlerken, tüm dünya Fukuşima Felaketi’nin 
ardından ders çıkarırken, ülkemiz cahil cesaretini tüpgaz-nükleer karşılaştırması 
yaparak ortaya koymaktadır. Sayın Bakan, kurulu olan nükleer santralları tek tek 
sıralarken, kapanan ve kapatma kararı alınan santralları sıralamıyor, Finlandiya’da 
batağa saplanan özel nükleer santral inşaatından söz etmiyorsunuz. TMMOB 8. Enerji 
Sempozyumu’nun (17-19 Kasım 2011) 2 oturumu nükleer konusuna ayrılmış olup, 
ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından konu tüm detaylarıyla masaya yatırılmıştır. 
(TMMOB 8. Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı/2. Cilt/Sayfa 19-113)
Bu sempozyumda sunum yapan Japon Milletvekili Taro Kono, nükleer endüstrinin 
halktan gerçekleri gizlediğini, lobi faaliyetleri yürütüldüğünü, seçimler dahil olmak 
üzere medyaya da kaynak aktarımı yapıldığını, nükleer endüstriden beslenen enerji 
şirketlerinin bölgesel tekeller kurdukları için reklama ihtiyaçları olmamasına karşı 
reklam verdiklerini anlattı. 
Yine sempozyumda sunum yapan Dr. Helen Caldicott, Çernobil’in bütün kuzey 
yarımküreyi etkilediğini, Avrupa’nın yüzde 40’ının halen kirli olduğunu ve en az 600 
yıl boyunca da bu radyoaktivitenin devam edeceğini bildirdi. Radyasyonda güvenli 
doz tanımlamasına da itiraz eden Dr. Caldicot, radyasyonun insan sağlığı üzerindeki 
etkisini ortaya koydu.
Greenwich Üniversitesi’nden Prof. Steve Thomas ise nükleer rönesansın Fukuşima 
öncesinde de çökmüş bir hayal olduğunu rakamlarla şöyle ortaya koydu: 
“Genellikle maliyetin 3’te 2’si inşaattan kaynaklanıyor. Kilovat başına 1000 dolar 
maliyet hesaplamalarının yanlış olduğu ortaya çıktı. Bu yeni tasarımlara dayanılarak 
kilovat başına maliyeti 6 bin dolar olarak hesaplıyorlar. 10 yıl içinde 6 ile çarpılıverdi 
bu maliyetler. Şu anda en iyi tahmin 6 bin diyebiliriz. Bankalar nükleer reaktörleri 
finanse etmek istemiyorlar. Çünkü ekonomik riskler var. Bu riski üstlenmek istemi-
yorlar. Peki bu riski kim üstlenebilir? Bir olası seçenek tüketiciler. Ama Avrupa’daki 
ülkeler ve giderek ABD gibi ülkelerde yasa koyucular tüketiciler için ek masraflar 
koymak istemiyorlar. Bir başkası da egemen hükümet tarafından borcun garanti 
edilmesi isteniyor. Örneğin Finlandiya’da yapılan santralda bazı borçlar Fransız 
Hükümeti tarafından garanti ediliyor. Bunu yapan şirket temerrüde düşerse hükü-
met bankaya para ödüyor. Peki bu yetecek mi? Ya maliyet 10 milyar dolar değil de 15 
milyar dolar olursa ne olacak? Hükümetlerin bu nokta borç garantilerini imzalamaları 
zor görünüyor. Diğer seçenek satıcıların belli bir fiyatı garanti etmeleri. Örneğin 
Finlandiya’da böyle oldu. Satıcı, ‘3 milyar Avro’dan vereceğiz’ dedi. Maliyet 6 milyar 
Avro’dan muhtemelen fazla oldu. Areva bu kez, ‘Biz bu sözleşmeyi artık istemiyoruz. 
Bu maliyeti size yansıtacağız’ dedi. Şimdi süreç mahkemeye yansıdı.”
Prof. Thomas, güvenlik önlemlerinin giderek nükleer enerji maliyetlerini arttırdığını 
da söyledi. 
Sayın Bakan açıklamalarınızda ülkelerin nüfus verileri ile nükleer santral sayılarını 
karşılaştırıyorsunuz. Nüfus, enerji ihtiyacı bakımından bir parametre olmakla birlikte 
asla tek başına nükleer santrala ihtiyaç olup olmadığına karar verilmesini sağlayacak 
bir veri olarak kullanılamaz. Bir ülkenin enerji ihtiyacının ve var olan potansiyelin 
bunu karşılayıp karşılamayacağının değerlendirilebilmesi için gerçekçi ve tutarlı 
planlamalar yapılması gerekmektedir. Oysa bugün gelinen noktada, Türkiye 2010 yılı 
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elektrik verilerini dahi zar zor geçtiğimiz günlerde yayımlayabilmiştir. Yani tüketilen 
elektriğin, kayıp ve kaçak enerjinin dahi verileri sağlıklı tutulmayan, özelleştirmele-
rin ardından bu verileri şirketlerden alamayan, şirketlere verdiği lisansların yatırıma 
dönüşme yüzdesini dahi kontrol edemeyen aciz bir kamu yapılanması yaratılmıştır. 
Nitekim bu acizliğin en vahim boyutları, santral inşaatları başta olmak üzere enerji 
alanında yaşanan ölümlü kazalarda acı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Tüm bu gerçek-
ler ortada dururken, dünya verileri ile Türkiye’yi karşılaştırmaya kalkmak mümkün 
müdür? Öncelikle ülkemizde gerçekçi enerji talep tahminleri yapılmasına ihtiyaç 
bulunmaktadır. 
Yine Sayın Bakan açıklamanızda ülkemizin doğalgazdaki dışa bağımlılığından yakın-
maktasınız. Ancak üyesi olduğunuz iktidarınızın sizden önceki bakan ve enerji bürok-
ratlarının doğalgazı tüm ülkeye yaymakla övündüklerini hatırlatmak isteriz. Jeotermal 
gibi yerli kaynakla ısınma sağlanabilecek yerlere dahi doğalgaz götürülmüştür. Enerji 
ormancılığı iklim değişikliği karşısında önemli bir seçenek olarak sunuluyor olmasına 
karşın bu seçenek doğalgaz karşısında yok sayılmaktadır. Ancak nükleer santral ya da 
10 yıl önceki iktidarları eleştirmek istenildiğinde dile getirilen doğalgaza olan bağım-
lılık bu iktidar döneminde de azalmamış, tam tersine artmıştır. Elektrik üretiminde 
doğalgazın payı 2002 yılında yüzde 40.6 iken, 2011’de yüzde 44.7 olmuştur. 
Sayın Bakan, Akkuyu ve Sinop’ta yapılacak nükleer santrallarla doğalgaz ithalatının 
azalacağını, büyük döviz tasarrufu yapılacağını ilan etmişsiniz. Bilindiği gibi Türkiye 
doğalgazı büyük ölçüde Rusya’dan almaktadır. Yine yapılan Akkuyu anlaşmasına göre 
Türkiye nükleer santral sahibi değildir; tersine Rusya Türkiye’de nükleer santral 
sahibi yapılmış olup, Türkiye Rusya’dan elektrik alım anlaşması imzalamıştır. Bu 
anlaşma ile de elektriğin kilovat saat fiyatının 12.35 sent olması söz konusudur ki, 
iddia ettiğiniz gibi 16 milyar metreküplük doğalgaz tasarrufu için nükleer enerji 
ile üretilecek olan 80 milyar kilovat saat elektrik karşılığında Rusya’ya 9 milyar 880 
milyon dolar ödeme yapılacaktır. Yani tasarruf değil, ekstra külfet söz konusudur; 7.2 
milyar dolar tasarruf yapacağım derken, 2 milyar 680 milyon dolar fazladan ödeme 
yapılacağı matematik hesabıyla açıkça görülmektedir. Çünkü nükleer enerji pahalı 
ve yanlış bir siyasal tercihtir. Üstelik bu yapılan hesaba, dünyada çözüm üretileme-
miş olan atık sorunu ve nükleer santral söküm maliyetleri de dahil değildir. Kaldı ki 
doğalgaz bağımlılığı sorununu çözememişken, bir de nükleer ile bağımlılık sorununu 
artırmanın bir anlamı yoktur. 
Ne yazık ki “şeffaflık” görüntüsü altında gerçekler insanlardan gizlenmekte, veriler 
cımbızlanarak halkın bilgisine sunulmaktadır. Gerçeklerin her yönüyle olduğu gibi 
halkın denetimine açılması “demokrasinin” olmazsa olmazıdır. Oysa ne Akkuyu için 
yürütülen devletlerarası anlaşma süreci ne de bugünlerde hızlandırılan Sinop nükleer 
santral sürecine ilişkin süreç böyle bir denetime açık gerçekleşmemektedir. Nükleer 
enerji, ne temiz, ne ucuz, ne güvenilir bir enerji kaynağı değildir. Öncelikle ülkemizin 
var olan potansiyelinin tamamının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi 
ve yeni temiz enerji üretim teknolojilerine kaynak ayrılması gerekmektedir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

26.04.2012 
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1 Mayıs’ta Enerji Alanından Yansıyan Kara Tablo

ÖLÜ CANLAR ÜZERİNDEN YÜKSELEN PİYASA
İşçi sınıfının mücadele, birlik ve dayanışma günü olan 1 Mayısı, bu yıl Elektrik Mühen-
disleri Odası olarak mesleki alanlarımız açısından iş cinayetlerinin yoğunlaştığı, hak 
kayıplarımızın giderek arttığı, mühendislerin meslekleri üzerindeki egemenliklerinin 
yok edildiği, meslektaşlarımızın şirketlerde düşük ücretlerle çalışmaya zorlandıkları 
bir süreç içinde kutluyoruz. 

Bir kamu hizmeti alanı olan enerji, giderek taşeronlaştırılmakta, özelleştirme ve 
piyasalaştırma süreçleriyle şirketlere teslim edilmektedir. Ne yazık ki bu süreç 
enerji alanında çalışanları güvencesiz, düşük ücretli, iş güvenliği sağlanmaksızın 
çalışmak zorunda bırakmaktadır. Kamunun enerji alanındaki ağırlığının yok edil-
mesine paralel olarak kamu kurumlarının da içi boşaltılmakta, burada çalışanlar da 
bir taraftan siyasal ve dini kadrolaşma baskısı altında kalmakta, diğer taraftan zorlu 
şartlar altında çalışmalarını sürdürmek zorunda bırakılmaktadırlar. Şişirilmiş piyasa 
ve enerji alanındaki büyüme balonları, enerji iş kolunda yaşanan ölümlü iş kazalarıyla 
patlak vermektedir. 

Maden sahalarında, Afşin-Elbistan’da olduğu gibi kar hırsı uğruna canlar toprağın 
altına gömülürken, ocaklardaki kömürün karası “mesleğin kaderi” anlayışıyla ülke-
mizin alnına çalınırken, tüm yaşanan bu kazalardan ders çıkarılmayarak kamunun 
malı olan suların satışıyla HES inşaatlarında yaşanan kazalarla artık suların da 
çürümekte olduğunu üzülerek görüyoruz. Afşin-Elbistan’da heyelanda 10 kişi 
halen toprağın altında iken, en son Adana’da 24 Şubat 2012 tarihinde Gökdere 
Barajı’nda kapağın patlamasıyla 10 işçi sulara gömüldü. Son dönemlerde giderek 
artan hidroelektrik santralı (HES) inşaat kazalarına, ne yazık ki bakım yapan işçiler 
de dahil olmuştur. Erzurum Aşkale’de Karasu HES Göleti içinde kalan direklerde 
tamirat yapmak üzere gönderilen 1’i TEDAŞ, geri kalanı taşeron işçisi 5 çalışan 
göz göre göre boğulmuştur. 

Ne yazık ki 2012 yılı 1 Mayısı, enerji iş kolunda ölü canlar üzerinden yükseltilen 
piyasanın ortaçağ sömürgeci zihniyetinin geri döndürüldüğü vahşi kapitalizm uygu-
lamalarına sahne olmaktadır. 

Benzer bir durum, odamızın mesleki alanlarını oluşturan iletişim ve bilişim sektörle-
rinde de geçerlidir. AKP Hükümeti döneminde Türk Telekom’un özelleştirilmesiyle 
iletişim sektörü tamamen yabancı sermayeye devredilirken, çalışma yaşamı açısından 
da tam bir yıkıma sahne olmuştur. Özelleştirme öncesinde haberleşme işkolunda 
52 bin 995 olan istihdam sayısı, siyasal iktidarın ve sektörün ifade ettiği büyüme 
rakamlarına rağmen 46 bin 253’e inmiştir. (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
son olarak Temmuz 2009’da işkollarına göre istihdam verilerini açıklayabilmiştir.) 
Sendikalaşma oranı da yüzde 99 iken yüzde 62.32’ye kadar düşmüştür. 
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Bilişim sektörü ise başından itibaren esnek çalışma koşullarında güvencesiz bir iş 
dünyasına adım atmıştır. Başlangıçta yüksek olan ücretler gün geçtikçe düşmüş, 
çalışanlar acımasız bir rekabet ağı içerisinde ezilmekte, her türlü örgütlenme girişimi 
işten atmalarla sonuçlanmaktadır. 

Ülkemizde 4+4+4 sistemiyle dini bir çehre kazandırılmak istenen eğitim ile meslek 
sahibi olma arasındaki ilişki ve sorunlar gerçekçi bir yaklaşımla ele alınmamaktadır. 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre “Mühendislik ve 
İşleri” kapsamında yüksekokul ya da üniversiteden mezun olanlardan işgücü piyasa-
sına dahil olanların sayısı 2010 yılında 414 bin iken 2011 yılında 462 bine, işsiz sayısı 
da 43 binden 45 bine yükselmiştir. Böylece iddia edilen büyüme döneminde işsizlik 
yüzdesinde düşüş olmakla birlikte mühendislik ve işleri alanında üniversite mezunu 
olanlar arasında işsizlik sayısı azalmamış artmıştır. 

Bilgisayar alanında ise durum daha da dramatiktir. Bu alanda üniversite eğitimi alıp 
işgücüne dahil olanlar arasında işsizlik oranı 2010 yılında ulaştığı yüzde 21’lik düze-
yinden 2011 yılında yüzde 16.5’e düşmekle birlikte, bu alan en yüksek işsizlik oranına 
sahip meslek alanı olma rekorundan ancak ikinciliğe inebilmiştir. 

Bugün ülkemizde üniversite sınavında en yüksek puanlarla gençlerimiz mühendislik 
fakültelerine yerleştirilmekte, ancak mezun olduklarında kendilerini düşük ücret, 
hatta işsizlik cenderesi içinde bulmaktadırlar. Mühendislerin iş alanlarındaki yetki 
ve güvenlikleri giderek yok edilmekte, meslek erbabı olan mühendisler, doktorlar, 
avukatlar ve gazeteciler gibi şirketlerin düşük ücretli çalışanları konumuna getiril-
mektedirler. AKP Hükümeti döneminde yapılan yasal düzenlemelerle bu süreç hız-
lanmıştır. Yapı denetimi sistemi ile yapı denetçisi olarak istihdam edilen mühendis 
üyelerimiz düşük ücretlerle, hatta bu ücretleri bile alamadıkları bir piyasa koşuluna 
mahkum kılınmıştır. Çünkü yapı denetimi, uygulamada denetimsizliği müteahhit 
şirketlere emanet edilmiştir. 

Bu çerçevede sermaye ile işbirliği içerisinde yürürlüğe konulan yasal düzenlemelere 
en son örnek hukuk devletini yok eden bir anlayış olarak karşımıza çıkmıştır. Özel-
leştirme ile ilgili açılan davalarda verilen kararların uygulanıp uygulanmayacağına 
Bakanlar Kurulu’nun karar vereceği belirtilerek; halkın, çalışanların hak arama yolları 
tamamen kapatılmak istenmektedir. İş dünyasının olumlu bulduğu bu düzenlemenin 
çalışanların dünyasına yansıması en hafif deyimiyle adaletsizliktir. 

Tüm bu gelişmeler karşısında Elektrik Mühendisleri Odası olarak, elektrik, elektronik, 
elektrik-elektronik, elektronik haberleşme, bilgisayar, yazılım ve biyomedikal mühen-
disi üyelerimizi 1 Mayıs’ta başta Taksim olmak üzere bulundukları illerde TMMOB 
çatısı altında toplanmaya ve mesleklerine, iş alanlarına sahip çıkmaya çağırıyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 

43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

30.04.2012
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TOPLUMSAL YAŞAMIN BİLİMSEL-TEKNİK 
ÖLÇÜTLERE GÖRE DÜZENLENMESİNİ 

SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ
1954 yılında 6235 Sayılı Yasa ile kurulan ve 23 Odanın üst birliği olan TMMOB, kökleri 
1900’lü yılların başına dayanan bir örgütlenme ve mücadele geleneğinin ürünüdür. 
TMMOB ve bağlı Odaları, bir yandan meslek-meslektaş haklarını koruyup geliştirir-
ken, diğer yandan bilimsel-teknik mesleki bilgi birikimini ve örgütsel gücünü kamu 
ve toplum yararına sunmak için faaliyet yürüten ve yasal dayanağını Anayasa’nın 123, 
124, 135. maddelerinden alan kamu kurumu niteliğinde, kamu tüzel kişiliğine sahip 
meslek kuruluşlarıdır ve yerinden yönetim esasına dayanırlar.
Bilinen bu gerçeklere rağmen, 7, 8 ve 9 Mayıs 2012 tarihli Bugün Gazetesi’nde 
yayınlanan “Odalara da Reform Şart”, “Reform Talebine Destek Yağdı” ve “Meslek 
Odalarına Reform Yolda” manşetleri altında kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye 
yönelik sözde “haber” ve yorumlar yer almıştır. Odalarımıza ve Birliğimize saldırı 
niteliğinde olan bu “haberlerle”, kamuoyu nezdindeki saygın konumumuza gölge 
düşürülmeye, mesleki faaliyetlerimiz hakkında kuşku uyandırılmaya ve karalamaya 
çalışılmaktadır.
Meslek camiamızdan dahi olmayan bir takım kişilere ve adı belirtilmeyen bir-iki 
mühendise dayandırılan “haberler” ve yorumlar sübjektif bir kurgu ile oluşturul-
muştur.
Bu “haberlerin” neden yapıldığını değerlendirirken Bugün gazetesinin sahibinin kim 
olduğunun bilinmesinde fayda vardır.
Gazetenin sahibi, Koza davetiye işi ile başlayıp, Eti-Gümüş ihalesine giren, ardından 
Bergama Altın Madenlerini Normandy Madencilik’ten devralan kişidir. TMMOB’nin 
Bergama’daki altın arama ve çıkarma faaliyetleri nedeniyle davalık olduğu Koza Gru-
bunun sahibidir. Bu nedenle Bugün gazetesinde bu tür haberlerin yayınlanması çok 
da şaşırtıcı olmamıştır.
Söz konusu gazetenin haberlerinde Odalarımızın Bakanlıkların verdiği yetkiyle ya 
da yerel yönetimlerle yaptıkları protokoller kapsamında yürüttüğü LPG sızdırmazlık 
kontrolleri, asansör periyodik kontrolleri gibi çalışmaları sorun oluşturuyormuşça-
sına sunulmuştur. Bu durum en hafif tabirle vermekte olduğumuz kamusal hizmete 
saygısızlıktır. Zira Odalarımız bu kontrolleri, “hizmetin niteliğini artırma” amacıyla 
yapmaktadır.
“Haber” içeriğinde “Meslek odaları; üye olma zorunluluğu, aidatları, keyfi uygula-
maları, denetim yetersizliği gibi nedenlerle tartışma konusu olmaya devam ediyor” 
ifadelerine yer verilerek sanki kamuoyunda Odalar hakkında bir tartışma varmış gibi 
gerçek dışı bir izlenim yaratılmaktadır. Oysa, kamu kurumları dışında özel sektörde 
çalışan mühendislerin Odalara üye olma zorunluluğu; kamu düzeni ve toplumun 
can ve mal güvenliği açısından uzmanlık gerektiren işlerdeki proje onayı, belge 
alma zorunluluğu ve tüm bu işlemler için alınan bedeller, Yasa ve Yönetmeliklerle 
belirlenmiştir.
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Dünya genelindeki uluslararası meslek örgütlerinde de, meslek mensupları meslek 
odalarına üye olmak zorundadırlar. Gelişmiş demokrasilerde mühendislik, mimarlık 
veya şehir plancılığı gibi her biri ayrı bir bilim dalı olan, belirli ilkelere göre uygu-
lanması gereken mesleklerin, denetim, mesleki yeterlilik gibi kamu sağlığını ve 
güvenliğini güvence altına alan süreçlerle birlikte işletilmesi gerektiği bilinmekte, 
mesleklere ve meslek örgütlerine böyle bir anlayışla yaklaşılmaktadır.
Söz konusu “haberler”de TMMOB ve bağlı odaların gelirlerine yönelik kurumları-
mızı karalamayı amaçlayan mesnetsiz ve yanlış görüşlere yer verilerek, varlığı anayasa 
ile güvence altına alınmış kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının aynı 
zamanda meslektaşlarına ve topluma hizmet veren kuruluşlar olduğu gerçeği örtbas 
edilmektedir.
TMMOB ve bağlı Odaları birer ticarethane ya da şirket değildir. Binlerce mühendise, 
mimara ve şehir plancısına hizmet veren Odalarımızın hizmetleri karşılığında gelir 
elde etmesi olağandır. Odalarımızın dönemsel çalışma raporları gelirlerimizin ve 
giderlerimizin tüm açıklığıyla ortaya konulduğu yazılı kaynaklardır. Sanıldığı gibi 
kozmik odalarda saklanmayıp tüm üyelerimizin bilgi edinme hakkı saklıdır.
Odalarımızın gelir giderlerinin Genel Kurullarda bir sayfa olarak çıkarıldığı gibi 
ahlaksız bir yorumun kabul edilmesi mümkün değildir. Gerçek haberciler için, kendi 
denetim mekanizmalarının yanı sıra ilgili Bakanlıkların mali ve idari denetimine de 
açık olan, bütçesi bakımından şeffaflığı ve açıklığı ilke edinmiş olan Odalarımızın 
mali raporlarına erişim son derece basit ve kolaydır. Ancak doğru bilgi vermek için 
öncelikle “Haberler”e imza atanların “doğru habercilik” anlayışına ve “mesleki etik 
değerlere” sahip olmaları gerekir.
Yine aynı “haber”lerde TMMOB ve bağlı Odalarımızın işleyişine müdahale edilmekte, 
siyasi iktidar eliyle birliğin daha sembolik ve işlevsiz hale getirilmesi, yeniden yapı-
lanma gibi önerilere de yer verilmektedir.
TMMOB ve bağlı Odaları olarak, bu tür art niyetli tutumlarda asıl olarak neyin hedef-
lendiğini çok iyi bilmekteyiz. Plansız ve denetimsiz hareket eden özel sektöre karşılık, 
insan hayatını merkeze alan, meslek etiğini ve mesleğin bilimsel esaslara uygun olarak 
hayata geçirilmesini savunan kurumlarımız, önünde hiçbir engel görmek istemeyen 
bir anlayış tarafından “engel” olarak görülmektedir.
Oysa bizler yine bilmekteyiz ki, katliam gibi iş cinayetlerinin sorumlusu bu anlayıştan 
başka bir şey değildir. Mesleklerimiz insan hayatıyla ilgilidir, insan hayatını ve kamu 
yararını savunan kurumlarımızın “ideolojik” bulunması, ancak ve ancak “ideolojik” 
bir yaklaşımı benimseyenler tarafından yapılabilecek bir yorumdur. Bu anlamda 
Liberal Düşünce Topluluğunun “liberalizm” gibi bir ideolojinin penceresinden 
mesleklerimize ve meslek odalarımıza yönelik yorumlarını ve çalışmalarını nesnel 
bulmamız mümkün değildir. Aynı ideolojinin mensuplarının meslek odalarının birer 
sivil toplum kuruluşu haline getirilmesini savunması da şaşırtıcı değildir. Zira sivil 
toplumdan anlaşılan kendilerinin de ifade ettiği üzere “apolitik” olmak, eleştirmemek 
ve koşulsuz bir şekilde itaat etmektir. Meslek odalarının kamu kuruluşu niteliğinin 
ortadan kaldırılmasını savunmak, mesleklerin kimi bilimsel esaslara uygun bir şekilde, 
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insan hayatının değeri üzerine kurulan bir etik anlayışla icra edilmesinin bir kamu 
görevi olduğunu inkâr etmektir. Bu anlamda mesleğimizin icrası, kamu sağlığını, 
hayatını ve yararını ilgilendirdiğinden kamu niteliği taşımaktadır. Aksini savunmak 
ilkesizliğin ilke edinilmesi anlamına gelmektedir ve “bırakınız yapsınlar” anlayışıyla 
kamu sağlığını ve güvenliğini hiçe saymaktır.
Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri; çevre ve kentleşme politikalarının 
dinamik güçlerinin başında yer alırlar. Ciddi bilim-teknik politikaları, olağan koşullar 
ve toplumsal bir kalkınma perspektifi içinde mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının 
yeri, konumu v.b. böyledir, böyle olmalıdır. Ancak Türkiye’nin kalkınma dönemlerinde 
belirli bir yeri olan meslek disiplinlerimiz bugün bilimsel gereklerden hızla uzaklaşan 
bir tarzda ve çok yönlü olarak etkisizleştirilmeye, itibarsızlaştırılmaya çalışılmakta, 
mesleki deformasyon, işsizlik ve yoksullukla yüz yüze getirilmektedir.
Öyle ki meslek disiplinlerimiz yakın dönemin ekonomi politikalarına bağlı olarak siyasi 
iktidarlar tarafından ikinci plana itilmiş, bazı alanlardaki yetkiler uluslararası sermaye 
kuruluşlarına devredilmiş, bazı alanlar neredeyse ortadan kaldırılmış; mühendislik, 
mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin ana sektörleri kamusal fayda anlayışından çıka-
rılıp serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin arpalıkları haline getirilmiştir.
Kentler rantlara göre şekillendirilmekte, plansızlık egemen kılınmaktadır. Çalışma 
yaşamı, mühendislik bilimlerinin uygulanması gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği 
önlemlerinin dışında tutulmaktadır. İnsanca barınma hakkının ve deprem gerçeğinin 
gerektirdiği, yapı denetimi, enerji, tarım, orman, su kaynakları ve kentlerin yönetimi 
gibi alanlarda mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının mesleki denetim, periyodik 
kontrol, ölçüm v.b. bilimsel-teknik kriterleri devre dışı bırakılmaktadır.
Son yıllarda yapılan mevzuat değişiklikleri ile meslek disiplinlerimizin uygulama 
alanları daraltılmıştır. Bunlara, son bir yıl içinde çıkarılan Kanun Hükmünde Karar-
nameler (KHK) ile yeni halkalar eklenmiş ve kamu yönetiminin tekelci/otoriter 
nitelikte yeniden düzenlenmesinin yanı sıra, gerek mühendislik, mimarlık, şehir 
plancılığı gerekse TMMOB mevzuatının Anayasa ve yasalara açıkça aykırılık oluş-
turacak bir şekilde iktidar bürokrasisi tarafından düzenlenmesi öngörülmüş ve bu 
yönde adımlar da atılmıştır.
Bu düzenlemeler, Anayasa ve İdare Hukuku çerçevesinde merkezi idare ile özerk 
yerinden yönetim kuruluşları arasında olması gereken vesayet denetimini aşan, 
tekelci, otoriter bir yönetim anlayışının ürünü olarak bazı özerk kamu tüzelkişilik-
lerinin özerkliğini ortadan kaldırmakta, bazılarını da doğrudan bakanlık bünyesine 
almaktadır. Ana amaç, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı meslek örgütlerinin 
yürüttüğü kamusal hizmetleri, kamu otoritesi yoluyla serbestleştirip, piyasaya sunmak 
ve rant alanlarına dönüştürmektir.
Demokrasiden yürütme erkinin tahakkümünü anlayanların, meslek örgütlerini ve 
sivil toplumun “apolitik” olmasını, bu örgütlenmelerin siyasal iktidarın güdümünde 
çalışmalar yürütmesini savunanların, kamu yararını, halk sağlığını ve can güvenliğini 
sermayenin önünde bürokratik engeller olarak görenlerin TMMOB ve bağlı odalarını 
hedef tahtasına oturtması bizler için olsa olsa bir onurdur.
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TMMOB ve Odalarımızı karalama, yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş iç işleyişimiz 
hakkında yanlış kanılara sebebiyet verme ve kuşku uyandırma içerikli bu “haberler”e 
yönelik örgütlü üyemiz ile birlikte gereken mücadeleyi vereceğimizi ve yargı işlemlerini 
başlattığımızı kamuoyuna duyuruyoruz.
TMMOB ve bağlı Odaları, ülkeye, topluma, mesleğe ve meslektaşlarına ilişkin sorum-
luluklarını aynı anlayışla yürütme kararlığındadır. 
Yaşasın TMMOB örgütlülüğü 

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI-ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI-FİZİK MÜHENDİSLERİ 
ODASI-GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI-GIDA MÜHENDİSLERİ 

ODASI-HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI-İÇ MİMARLAR ODASI-İNŞAAT 
MÜHENDİSLERİ ODASI-JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI-JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI-
KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI-MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI-MAKİNA MÜHENDİSLERİ 

ODASI-METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI-METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI-
MİMARLAR ODASI-ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI-PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI-

PEYZAJ MİMARLARI ODASI-ŞEHİR PLANCILARI ODASI-TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI-
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

10.05.2012

EMO, Üst Birliği TMMOB ile Birlikte Saldırılara Karşı Dimdik Ayakta...

SİYASET-MEDYA-TİCARET ÜÇGENİ İŞ BAŞINDA
“AKP demokrasisinde”, kamu kurumlarının iktidarın ve iktidar yandaşı sermayenin 
rant alanı haline getirilmesi yeterli görülmemektedir. Sermayeyi temsil eden örgüt-
lerden medyaya, üniversitelerden yargıya, sendikalardan odalara, tüm kurumların 
sermayeyi ve siyasal iktidarı temsil etmesi, temsil etmeyen kurumların da yok edilmesi, 
yok edilemiyorsa güçsüzleştirilmesi ve sindirilmesi istenmektedir.
Demokrasinin güçler dengesi üzerine oturduğu ilkesini tamamen yok sayan iktidar, 
kendisi dışında hiçbir gücün varlığına katlanamamaktadır. Nitekim bu zihniyet, her 
ne kadar daha sonra “dil sürçmesi” olarak düzeltilmeye çalışılmışsa da, bizzat Baş-
bakan’ın ağzından “tek din” olarak ortaya saçılmıştır. Üstelik bu tahammülsüzlük, 
giderek totaliter bir yönetime varan “AKP demokrasisi” ile halkın iradesiymiş gibi 
sunulabilmektedir. Bunun için de ne yazık ki halkın haber alma özgürlüğünün tem-
silcisi olması gereken gazeteler ve medya kuruluşları doğrudan iktidarın ideolojik 
aygıtları olarak kullanılmaktadır. AKP iktidarı önce medyayı ele geçirmiş, ele geçi-
remediği gazetecileri de cezaevlerinde terbiye etmeye çalışmaktadır. Halefi olduğu 
kendinden önceki siyasal iktidarların da denediği gibi çeşitli ihalelerle iş ilişkisi içinde 
olduğu kimi medya kuruluşlarına tetikçilik rolü oynatılmakta, gazeteler halkın haber 
alma özgürlüğü bir tarafa iktidarın borazanı haline dönüştürülmektedir. 
Meslek örgütlerine yönelik ilk adım Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun 
hazırladığı 28 Eylül 2009 tarihli rapor ile atılmıştır. TMMOB ve bağlı odaları demokra-
tik olarak denetim altında olan bir örgüt olarak hiç çekinmeden zaten büyük çoğunluğu 
kamuya açık olan tüm bilgilerini paylaşmıştır. Yönetimlerin iş başına gelişlerinden, 
yönetim şekline varıncaya kadar demokratik bir şekilde işleyen, seçimlerle yönetimleri 
belirlenen, yine seçimlerle oluşturulan bağımsız denetleme kurullarıyla sürekli dene-
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tim altında tutulan, demokrasi adına bu ülkede belki de en örnek kurumlardan biri olan 
TMMOB ve bağlı odalarını yasal çerçevede sıkıştıramayacağını, seçim süreçlerinde de 
ele geçiremeyeceğini anlayan iktidar, ideolojik bir savaşa soyunmuş görünmektedir. 
Bu ideolojik savaşta anlaşılan iktidar olmanın gücü yeterli görülmemiştir ki, hukuki 
ve etik olmayan güçlere de başvurulmaya başlanmıştır.

TMMOB ve bağlı odaları AKP iktidarı öncesinde olduğu gibi kuruluşundan bu yana 
kamu yararı doğrultusunda üstlendiği sorumlulukları yerine getirmektedir. Bugün 
Gazetesi’nde yayımlanan haberlerde; mesleki teknik eğitim fakültelerinden bozma 
teknoloji fakülteleri ile “tabela değişikliğiyle mühendis” yetiştirme girişimine karşı 
çıkmış olmamız, öğrencilerin mağdur edilmemesini talep etmemiz “Birlikten 
mühendis yetişmesin davası” başlığıyla verilmektedir. Üstelik Danıştay tarafından bu 
davada haklılığımız görülmüş ve yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olup; bu dönem 
üniversite sınavları da bu karara göre düzenlenerek yapılmıştır. Teknoloji fakülteleri 
üzerinden TMMOB ve odalarını hasım ilan eden Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı 
Başkanı’nın ciddiyetle bağdaşmayacak ifadelerinin “haber” gibi halka sunulması, 
yalnızca siyasal ve ahlaki olarak değil, gazetecilik mesleği açısından da sorunludur. 
Yine bir ciddiyetsizlik örneği olarak, gazete ve haberi yapan gazeteci haberini yaptığı 
kurumun ne iş yaptığının dahi farkında değildir. TMMOB ve bağlı odalarını hedef 
alan haberde, ticaretle uğraşan meslek odaları üzerinden meslek örgütleriyle ilgili 
genel bir haber yapılıyormuş havası yaratılarak Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri 
Federasyonu’ndan (YESİDEF) görüşe yer verilmiştir.

Sermayenin kamu kapsamındaki üretim ve hizmet alanlarının özelleştirilmesinin 
ardından kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin sorumluluk alanlarını ken-
dine hedef seçtiği anlaşılmaktadır. Nitekim bu iktidar döneminde her şey öylesine 
sermayenin denetimine açılmalıdır ki, özel istihdam bürolarının para kazanabilmeleri 
için mühendis ve mimar odaları İnternet sitelerinden tüm üyelerine açık bir şekilde iş 
ilanlarına yer verdikleri için cezalandırılmışlardır. Şimdi kalkıp odaların üyelerinden 
haksız yere para aldığından, üyeleri için bir şey yapmadığından söz edilmektedir. 
Üyelerimiz; örgüt içi dayanışma ilişkilerimize dahi müdahale eden/etmeye çalışan, iş 
alanlarına göz dikmiş olan iktidara ve yandaş sermayesine karşı mesleğine ve meslek 
örgütüne sahip çıkacaktır. 

Sağlık sisteminin dönüşümünde; göz boyayıcı ifade ve düzenlemeler arasında “parası 
olana sağlık” anlayışı yerleştirilmiş, bu dönüşüm sırasında gözden kaçırılarak bir 
kanun hükmünde kararname ile ansızın Türk Tabipler Birliği’nin kanundaki amaç 
maddesinden “kamu yararı” ifadesi kadırılıvermiştir. Benzer bir sürecin mühendis ve 
mimarlar için de yürütülmek istendiği anlaşılmaktadır. Bu sürece karşı kamuoyunu 
ve üyelerimizi uyanık olmaya çağırıyoruz. 

Haberde kamu yetkisi kullanan meslek örgütlerinin tekelcilikle suçlanması da hem 
idare hukuku hem de verilen hizmetlerin ticari kaygı güdülmeksizin gerçekleştiril-
diği gerçeği karşısında tamamen bir safsata oluşturmaktadır. Kamu kurumlarındaki 
pek çok ihale Kamu İhale Kurumu’nun bile denetimi dışına çıkarılırken, denetimsiz 
HES inşaatlarında işçiler canlarından olurken, hazırlanan denetim raporları sümen 
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altı edilirken, ülkede denetimsizlik alıp başını giderken; zaten denetim yapısı işleyen 
odaların denetimi ülkenin birinci gündemi haline getirilmeye çalışılmakta, gazete bu 
görüşleri manşetine taşıyabilmektedir. Seçim sisteminde yüzde 10 barajıyla demok-
rasinin önüne konulan 12 Eylül ürünü engel halen korunurken, TMMOB ve bağlı 
odalarında tüm üyelerin katılımına açık gerçekleşen neredeyse doğrudan demokrasi 
örneği uygulama, nispi temsil olmadığı gerekçesiyle eleştirilebilmektedir. 
Siyaset yapma eleştirisi ise başlı başına demokrasi dışı bir eleştiridir. Dini kurumlarda 
siyaset yapmak serbest, cemaatlere siyaset yapmak serbest, meslek odalarına mı siyaset 
yapmak yasaktır? Üstelik meslek odaları siyaseti; partiler üstü, meslek, meslektaş ve 
kamu yararı üzerinden örgütlemekte, kişisel çıkarlarına alet etmemektedir. Çünkü 
TMMOB ve bağlı odaları tahakküme dayanan demokrasi anlayışının temsilcisi olan 
sivil toplum örgütü değil, kamu tüzel kişiliğine sahip meslek kuruluşları olarak 
demokratik kitle örgütleridir. Cemaatler demokrasinin temeli olarak görülen sivil 
toplum örgütü; sendikalar ve meslek örgütleri ise demokrasi düşmanı, tekelci, sal-
dırgan yapılanmalardır öyle mi? Her alanda bir çarpıtma ve tarihin yeniden yazılması 
süreci yaşanmaktadır. 
Ne yazık ki Anayasa’yı, demokrasi ve hukukun temeli olan yargı kararlarını uygulama 
zorunluluğunu bile sermayenin çıkarları doğrultusunda yok sayan, hatta bunun için 
yasa yapan bir iktidarla karşı karşıyayız. Hukuku bile hiçe sayan bir siyasal anlayış 
karşısında sessiz kalmayacağımızı; kamu yararı, halkımızın çıkarı için mücadele veren 
bir meslek örgütü olarak, ekonomik ve ideolojik baskılarla üyelerimizin özgür iradesi 
üzerinde kurulmak istenen tahakküme asla izin vermeyeceğimizi ilan ederiz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

11.05.2012

EMO Heyeti, Enerji Nakil Hatlarına Bakım İçin Gittikleri Karasu-2 HES 
Göleti’nde 5 İşçinin Boğulması Olayını İnceledi...

İHMAL ZİNCİRİNDEKİ PERDE ARALANIYOR
Erzurum-Aşkale İlçesi’nde kurulan Karasu-2 HES gölet alanı içinde kalan enerji 
nakil hatlarındaki arızayı gidermeye giden 1’i Aras Elektrik Dağıtım A.Ş çalışanı, 
4’ü taşeron şirket Temel Enerji Ltd. Şti. çalışanı 5 kişinin boğularak göz göre göre 
ölümüyle sonuçlanan olayın arkasında yatan nedenleri tespit etmek üzere EMO heyeti 
tarafından 18-19 Nisan 2012 tarihlerinde yerinde yapılan inceleme sonucunda hazır-
lanan rapor tamamlanmıştır. Basına yansıyan bilirkişi raporuna ilişkin haberlerden, 
çalışanlara yönelik baskılar göz ardı edilerek, ölen çalışanların kusurlu gösterilmeye 
çalışıldığı anlaşılmaktadır. Ancak olay yerinde EMO tarafından yapılan incelemeler, 
yaşanan elim olayın arkasında ihmaller zinciri bulunduğunu, yaşanan felaketin basit 
bir iş kazası olarak geçiştirilmeyeceğini, pek çok yapısal sorunun var olduğunu ve bu 
sorunların halen ciddi tehdit oluşturduğu gerçeğini göstermektedir.
Rapor kapsamında EMO’nun olayın ardında yatan gerçeklere ilişkin yaptığı tespitler 
şöyle özetlenebilir:
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1- Elektrik üretim alanındaki özelleştirmeler sonucunda Karasu-HES’in, kar hırsıyla 
gerekli önlemler alınmadan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca kabulü yapılmıştır. 
Üretim ve dağıtımın parçalanması nedeniyle; üretim tesisi için nakil hattı sulu zemin 
içine kurulurken ve sulu zemine uygun direk kurulumu yapılırken; suya gömüleceği 
bilinen dağıtım hatları için gerekli önlemler alınmamıştır. Karasu-2 HES için etüd 
yapılmasından projelendirilmesine ve geçici kabulünün yapılarak işletmeye alınmasına 
kadar geçen süreçte, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği yok sayılmıştır. 
Serbest piyasanın acımasız kuralları ile HES’in bir an önce üretime geçmesi sağlanmış, 
insanlar için can güvenliği bile göz ardı edilerek iş kazasına zemin hazırlanmıştır.

2- Dağıtım hizmeti alanında yaşanan taşeronlaşma uygulaması nedeniyle yetkisiz ve 
ehil olmayan kişilerle bir çalışma yürütülmüştür. Yapılacak olan bakım ve onarım işi, 
çok tehlikeli işler sınıfına girmekte olup, “İşçi Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike 
Sınıfları Listesi Tebliği” gereği A sınıfı iş güvenliği uzmanı bulundurulması gere-
kirdi. Ne kamu şirketi olan Aras Dağıtım, ne taşeron şirket Temel Enerji, ne de özel 
elektrik üreticisi şirket İdeal Enerji “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği” şartlarını 
sağlamıştır.

3- Mesai saati dışında kamu çalışanının bakım yapmaya gitmesini sağlayan baskılar 
olduğu anlaşılmaktadır. Elektrik sisteminin parçalanması ve özelleştirme uygulaması 
nedeniyle işin sorumluluğunda karmaşa yaşanmış olup, iş sahiplenilmeyip uzaktan 
kumandalarla çalışanların inisiyatifine bırakılmıştır. Olayın birkaç gün öncesinde 31 
Mart 2012 tarihinde Çat İlçesi’ni besleyen enerji nakil hattının gölet içinde kalan 
bir direği yıkılarak kazanın habercisi olmuş, ancak kaza gününe kadar bir planlama 
yapılmamış, hatta kaza sonrası enerji nakil hatlarının farklı yerlerden beslenmesi 
şeklinde alınan önlemler kaza öncesinde hiç düşünülmemiştir.

4- Kamu ve özel sektör kuruluşlarında yaratılan kadro ve araç yetersizliği, yani 
kurumların içinin boşaltılmış olması olayın arkasındaki önemli bir etkendir. Elekt-
rik enerjisinin dağıtımında sevk ve idareyi idari, teknik sorumluluğu ehliyetsiz ve 
yetkisiz elemanlara teslim eden yönetimler bir anlamda bu tür kazaların hazırlayıcıları 
konumundadırlar. İdari anlamda doğrudan Erzurum İl Müdürlüğü’ne bağlı olması 
gereken İlçe İşletme Şefliği personelinin, mesai saati dışında arıza mahalline sevki 
ile ilgili ortada somut veriler bulunmamaktadır.

EMO’dan Acil Önlem Uyarısı

Raporda yapılan saptamalar doğrultusunda yetkilileri acil önlemler alınması gerektiği 
konusunda uyarıyoruz. Karasu-2 HES’in elektrik sistemi ile bağlantısını sağlamak 
üzere İdeal Enerji Üretimi San. ve Tic. A.Ş. tarafından tesis ettirilen enerji nakil 
hattının 2 direği halen gölet alanı içindedir. Süreç içinde bu iki direk özelinde de; 
direklerin yatması, iletken kopması, izolatör patlaması gibi arızalara müdahale edil-
mesi söz konusu olacaktır. Dahası bu gibi arızalar, elektrik kaçağı oluşması nedeniyle 
de can kayıplarına yol açabilecektir. Bu direklerde de benzer kazaların yaşanması 
muhtemeldir ve gereken önlemler alınarak güzergahının değiştirilmesi can ve mal 
güvenliği açısından zorunludur.
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Kadrolaşma ile mühendislik mesleği önemsizleştirilmiş ve hiyerarşik yapılanma 
içerisinde mühendislerin bilgi ve deneyimleri yerine idari ve ehil olmayan kadrolar 
karar verici hale getirilmiştir. Ne yazık ki kamu çalışanlarının meslek örgütlerine 
üye olma zorunluluğunun 12 Eylül Darbesi’yle kaldırılmış olması nedeniyle kamuda 
çalışan mühendislerin mesleki denetimleri odalar tarafından yapılamamakta, diğer 
taraftan meslektaşlarımız da güvencesiz bir ortamda siyasal baskılar karşısında örgü-
süz oldukları için yalnız kalmaktadırlar. Bu durum denetim sürecinin daha başında 
olumsuz bir ortam yaratmaktadır. 
TEDAŞ’a bağlı çeşitli dağıtım şirketlerinde, elektrik mühendisi olması zorunluluğu 
bulunan kimi teknik görevlere ısrarla başka mesleklerden kişilerin getirildiğine daha 
sık tanık olunmaya başlanmıştır. Dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesiyle birlikte bu 
sorunların daha da artması, mesleki liyakat ve kariyere sahip kişilerin değil, işletmeyi 
karlı bir şekilde idare edecek kişilerin bu görevlere atanması, iş güvenliği ve teknik 
gerekliliklerin hiçe sayıldığı ve bu yolla çalışanların can güvenliklerinin tehlikeye 
atıldığı bir ortam yaratmaktadır. Enerji Bakanlığı ve TEDAŞ’ın bu sürece derhal 
müdahale etmesi, teknik konularda uzman kişilerin görev yapmasını sağlayacak ted-
birleri acilen almaları gerekmektedir. Aksi halde Erzurum Aşkale’de yaşanan felaketin 
daha büyüklerini yaşamak kaçınılmaz olacaktır.
Enerji alanı, ölü canlar üzerinden yükseltilen piyasanın ortaçağ sömürgeci zihniyetinin 
geri döndürüldüğü vahşi kapitalizm uygulamalarına sahne olmaktadır. Yaşanan bu 
acı kayıpların ciddiyetle ele alınması, 3-5 kişinin sorumluluğu olarak algılanıp unu-
tulmaması, sistemdeki ciddi sıkıntıların acilen giderilmesi gerekmektedir. Bunun 
için de kamu yararını ön planda tutacak, kamu kurumlarının ehil ve yetkin kişilerin 
elinde plan ve denetimleri yürüteceği bir yapılanmaya gidilmelidir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

13.05.2012

EMO Üyesi Akademisyenler, Nesin Matematik Köyü’nde Buluşuyor...

EMO’DAN AKADEMİK KAMP
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) akademisyen üyelerine yönelik ilk kez kamp 
düzenliyor. Akademik Kamp, 17-20 Mayıs 2012 tarihlerinde Nesin Vakfı’nın İzmir 
Şirince’de bulunan Matematik Köyü’nde yapılacak. EMO Üyesi 60 yüksek lisans ve 
doktora seviyesinde araştırmacının buluşacağı kampın ana gündemi olarak, sanatın 
teknolojiyle buluşma noktası olması nedeniyle giderek artan bir ilgi gören “Sinyal 
ve Görüntü İşleme” konusu belirlendi. Ana gündemin yanında ilk gün programı 
kapsamında bilim etiğinden, teknoloji tarihine, mühendislik eğitiminden mesleki 
örgütlenmeye varıncaya kadar uzanan sunumlarla Akademik Kamp’a geniş bir pers-
pektif kazandırılacak.
EMO-Üniversite işbirliğini güçlendirmeyi ve genç araştırmacıları, uzman akademis-
yenlerle buluşturmayı amaçlayan etkinliğin yılda iki kere, ülkenin değişik yerlerinde 
gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bahar ve kış kampları olarak düzenlenecek etkinlik-



TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

254

43. Dönem Çalışma Raporu

lerin ilkinde “Sinyal ve Görüntü İşlemede Son Gelişmeler” tartışılacak. Etkinlik kap-
samında genç akademisyenler ile uzman akademisyenlerin eğitim, kongre ve benzeri 
etkinliklerden farklı olarak, daha doğrudan ve birebir iletişim kurabilmelerine olanak 
sağlanması hedefleniyor.
Kamp programına göre ilk gün çalışmaları, EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz 
Göltaş ve EMO Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) Komisyonu Üyesi Orhan 
Örücü’nün açılış konuşmaları ve kamp hakkında bilgi vermeleri ile başlayacak. Açılış 
konuşmalarının ardından Prof. Dr. Tayfun Akgül’ün “Bilim Etiği” konulu konuşmasıyla 
sabah programı tamamlanacak. Öğleden sonra Prof. Dr. Hamit Serbest “Bilim, Mühen-
dislik ve Öğretim Kurumları” ve Prof. Dr. Ali Nesin “Mühendisler ve Matematik; pi ve 
e Sayıları” konulu sunumunu gerçekleştirecek. Akşam da Prof. Dr. Atilla Bir’in yapacağı 
“Anadolu’da Teknoloji Tarihi” sunum ile ilk gün çalışmaları sonlanacak. 
İkinci gün Ayşin Baytan Ertüzün “Durağan ve Gauss Olmayan veya Seyrek Sinyallerin 
Bayesçi Ayrışımı”, Prof. Dr. Muhittin Gökmen “Görüntü ve Yüz Tanıma”, Prof. Dr. 
Tayfun Akgül “Karikatür-Fotoğraf Çakıştırma Çalışmaları” ve Prof. Dr. Bülent Sankur 
“Görüntü ve 3B Yüz Tanıma” başlıklı sunumunu yapacak. Üçüncü gün ise Yrd. Doç. 
Şevket Gümüştekin “Bilgisayarda Görü Uygulamaları, İşleme İçerik Tabanlı İmge ve 
Video Çıkarımı”, Yrd. Doç. Dr. Hazım Kemal Ekenel “İçerik Tabanlı İmge ve Video 
Çıkarımı”, Prof. Dr. Aydın Akan “Sinyal İşlemenin Kablosuz İletişim ve Biyomedi-
kal Uygulamaları”, Prof. Dr. Tayfun Akgül ve Süleyman Baykut “Geosinyal İşleme” 
konularındaki deneyimlerini genç meslektaşları ile paylaşacaklar.
Etkinliğin son gününde ABD’deki Drexel Üniversitesi’nden görüntü işleme alanı-
nın dünyaca tanınan isimlerinden olan Prof. Dr. Banu Onaral, “İşlevsel Optik Beyin 
Görüntülemede Sinyal İşlemciliği” başlıklı sunumu ile genç meslektaşlarının soru-
larını yanıtlayacak. Akademik Kamp çalışmaları Efes Harabeleri ve Şirince Köyü’ne 
düzenlenecek geziler ve akşam yemeğinden sonra gerçekleştirilecek söyleşi ile 
tamamlanacak. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

15.05.2012

DEPREM HARİTASINA NÜKLEERİN KİRİ BULAŞTI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’nde 
yaptığı Türkiye’nin Yeni Deprem Haritası’na ilişkin açıklamasında, dil sürçmesi olarak 
açıklanamayacak biçimde halkı kandırmaya dönük olarak bilimsel gerçekleri saptır-
mıştır. Sayın Bakan’ın, “Akkuyu’da kurulacak nükleer santral herhangi bir fay hattı 
üzerinde bulunmuyor” ifadesi güncellenmiş diri fay haritasına bakarak, kurulacak 
santralin mevcut tanımlanmış faylardan kaynaklı olası depremlerden etkilenmeyeceği 
anlamına gelmemektedir. Kaldı ki Bakanın bu açıklamasını yaptığı sırada sunduğu 
yeni hazırlanan Türkiye Deprem Haritası’nda da 5.5 ve üzerinde deprem üretme 
kapasitesine sahip diri fay hattının bulunduğu 31 il ve ilçe arasında Mersin ile Silifke 
sayılıyordu. 
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Öncelikle, Akkuyu’da kurulacak olan nükleer santral için 35 yıl önce 1976 yılında bir 
yer lisansı alınmıştı. Bu kapsamında yapılmış yerbilimsel veri ve değerlendirmeleri, 
bugünkü veri ve bilgiler ışığında geçerli görmek; güncellenmeyen yer lisansını kabul 
etmek mümkün değildir. Bu gerçekler karşısında nükleer santral konusunda deprem 
temelli oluşan tepkiyi kırmak için yapılan bu açıklama gerçekleri yansıtmıyor. 

Geçmişte yapılmış, santralin kurulacağı yerin yakınından geçen Ecemiş Fayı’nın 
sismik karakteri konusunda ciddi kaygılar yaratacak bilimsel araştırmalar bulun-
maktadır. Ecemiş Fayı’nın yaklaşık 300 km uzunluğunda olup, Akkuyu’nun 20-25 
km yakınından geçerek denizde devam ettiği, bu fayın yılda 3 mm sol yönlü doğrultu 
atımlı harekete sahip, aktif bir fay olduğu biliniyordu. Uzun dönemdir suskun olan bu 
fay hattında tehlikeli bir enerji birikiminin olduğuna bilim adamları işaret ediyorlardı. 
Birden bire Sayın Bakan’ın bir cümle ile nükleer santralın diri fay hattında bulunma-
dığına yönelik açıklama yapması, en basit ifadeyle ciddiyetten uzak bir yaklaşımdır. 

Jeoloji mühendisleri, Akkuyu yöresinin, çalışma mekanizması son Japonya Depre-
mi’ni yaratan tektonik sistemi ile aynı olan, Japonya’daki kadar büyük olmasa da 
tarihsel dönemlerde yıkıcı büyüklükte sığ odaklı depremler ve tsunamiler üretmiş, 
Helenik-Kıbrıs yayının da etkisi altında olduğuna dikkat çekiyorlar. Bu dalma batma 
zonunda meydana gelecek bir depremin ve buna bağlı oluşacak tsunaminin, Güney 
Batı Anadolu’nun yanı sıra Akkuyu Santralı’nın bulunduğu bölgeyi de etkilemesi söz 
konusudur. 

Diğer taraftan bölgenin, önemli bir deprem beklentisi olan Doğu Anadolu ve Ölü-
deniz Fay Zonu’ndan etkilenme olasılığı da bulunmaktadır. Hatay ve İskenderun’da 
meydana gelmiş yıkıcı depremlerin varlığı da bilinmektedir. 

Bu depremlerin tekrarlanma aralıklarının ve mesafenin uzun olması, meydana 
gelebilecek depremlerin ve tusunami etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini bize 
öğretmiştir. Unutmamalıyız ki, zeminin jeolojik özellikleri nedeniyle Gölcük Depremi 
Avcılar’ı ve son olarak da Japonya Depremi 373 km uzaklıktaki Tokyo’yu ve diğer uzak 
bölgeleri de ciddi etkilemiştir. 

Yeni Diri Fay Haritası da Ecemiş Fay Zonu’nu daha net ve tanımlı olarak ortaya 
koyarken bu faya paralel ve bu fayın güneyinde genç fayların olduğunu göstermiştir. 
İskenderun Körfezi’nin batı kenarınca uzanan Osmaniye Karataş Fayı da önceki 
çalışmalara nazaran açık olarak tanımlanmıştır. Öte yandan Diri Fay çalışmaları 
deniz alanlarını kapsayan bir çalışmayı içermediği için, yeni Diri Fay Haritası karada 
görülen fayların deniz alanlarına ilişkin bir devamlılığının olup olmadığını ortaya 
koymamakta ve deniz altında devam eden olası fayların da Akkuyu’yu etkilemeyeceğini 
söyleyecek veriyi de sağlamamaktadır.

Akkuyu ÇED Başvuru dosyasındaki jeoloji verileri ve jeolojik tehlike ve risklere yönelik 
hiç bir doyurucu çalışma veya çalışma öngörüsü yer almadığı gibi, çalışma alanının 
yakınında aktif fayların bulunmadığı gibi yanıltıcı ifadelere de yer verilmektedir. Sayın 
Bakan Rus şirketin ÇED başvurusuna, Yeni Fay Haritası açıklaması ile altyapı mı 
sağlamaya çalışmaktadır?
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Bugüne kadar hükümetin nükleer santral ve kazaları konusunda yaptığı açıklamalar 
bırakın halkımıza güven vermeyi, her geçen gün endişelerimizi daha da artırmakta-
dır. Hafife alarak can güvenliğinin sağlanamayacağı açıktır. “Tüpgaz” cehaletini ve 
ısrarını sürdürmenin anlamı yoktur. Nükleer santral kurma girişimlerine derhal son 
verilmelidir.

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM SEKRETARYASI
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

21.06.2012

Veblen, Kapitalizm ve Akılcı Bir İktisadi Düzen İçin Olanaklar Sempozyumu...

KAPİTALİZMİN KRİZİNE VE MÜHENDİSLERİN 
KONUMUNA FARKLI BİR BAKIŞ

Norveç’ten ABD’ye göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve 1857-1929 
tarihleri arasında yaşamış olan iktisatçı, düşünür ve eğitimci Thorstein Veblen, kapi-
talizmin krizinin tüm dünyayı sardığı bir dönemde İstanbul’da gerçekleştirilecek 
sempozyumla bugünün krizine ışık tutmaya çalışacak. Kapitalizmin eleştirisi içeri-
sinde mühendislere biçtiği rol ile eleştirel kuramcılar arasında mühendis örgütleri 
açısından farklı bir yere sahip olan Veblen’in düşüncelerinin tartışılacağı sempozyum 
uluslararası katılımla gerçekleştirilecek. 
Elektrik Mühendisleri Odası, Sabancı Üniversitesi ve Uluslararası Thorstein Veblen 
Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Veblen, Kapitalizm ve Akılcı Bir İktisadi Düzen 
İçin Olanaklar” Sempozyumu 6-7 Temmuz 2012 tarihlerinde İstanbul’da Yıldız 
Teknik Üniversitesi Oditoryumu’nda yapılacak. 
EMO MİSEM Daimi Komisyon Başkanı Orhan Örücü, EMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Cengiz Göltaş, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Uluslararası 
Thorstein Veblen Derneği Başkanı Sidney Plotkin ve Sabancı Üniversitesi Yönetim 
Bilimleri Fakültesi’nde Sosyoloji Profesörü olan mühendisler üzerine yaptığı çalış-
malarla tanınan Prof. Dr. Ahmet Öncü sempozyumun açılış konuşmalarını yapacak. 
TMMOB Yönetim Kurulu eski başkanlarından Kaya Güvenç ise “TMMOB Tarihi” 
başlıklı açılış bildirisini sunacak.
Hudson, Perelman ve Plotkin Türkiye’de
İlk gün gerçekleştirilecek “Amerika’da Kapitalizm, İktisat ve Veblen” başlıklı oturumu 
Prof. Dr. Ahmet Öncü yönetecek. Oturuma Missouri Üniversitesi’nden Ekonomi 
Profesörü, BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Ekonomi Danışmanı Michael Hudson 
katılacak. İzlanda, Çin, Litvanya, ABD, Kanada ve Meksika ülkelerine ekonomik 
danışmanlığının yanı sıra Wall Street Finansal Analistliği de yapan Hudson, “Süper 
Emperyalizm: Amerikan İmparatorluğunun Ekonomik Stratejisi (1968-2003)” kita-
bının yazarı. Hudson sempozyumun ilk günü “Veblen’in Kurumsalcı Rant Teorisi” 
sunumunu yapacak. 
İlk gün konuşmacıları arasında Kaliforniya Devlet Üniversitesi Ekonomi Profesörü 
Michael Perelman da yer alacak. Türkiye’de de yayımlanmakta olan Monthly Review 
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Dergisi’nde çok sayıda makalesi yer almış olan Perelman, piyasanın emek üzerin-
deki baskısının ekonomi üzerinde yarattığı tahribatı gözler önüne seren kitaplarıyla 
tanınıyor. 

Vassar Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi Profesörü olan Sidney Plotkin ise “Thorstein 
Veblen ve İtaatsizlik Siyaseti” sunumuyla Veblen’in görüşlerini siyasal bir çerçevede 
değerlendirecek.

Pakistan’dan Wall Street’e Uzanan Kriz Değerlendirmesi
İkinci oturum Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aziz Konukman’ın yöneteceği “Kapi-
talizm: Veblen’den Bugüne Değişen Ne?” başlığını taşıyor. Bu oturumda Raza Naeem, 
“Pakistan’ın ‘Yeni Büyüme Çerçevesi’: Yeni Aylak Sınıf Teorisi” sunumuyla Pakistan 
özelinde Veblen’in teorik çerçevesi üzerinden gelişmekte olan ülkelerin bugünkü kriz 
ortamına vereceği yanıtı ve orta sınıfın konumunu sorgulayacak. Pakistan’daki medya 
kuruluşlarının yanı sıra The Guardian gibi uluslararası düzeyde tanınmış bir gazete 
için yorumculuk yapan Naeem, Ortadoğu ve Arap Baharı üzerine çalışıyor. 

Evrimci Ekonomi Derneği Başkanı Ekonomi Profesörü William Waller, oturumun 
diğer konuşmacısı olarak sempozyuma katılacak. Kurumsal Düşünce Derneği, 
Sosyal Ekonomi Derneği ve Uluslararası Feminist Ekonomi Birliği bünyesinde aktif 
olarak görev alan Waller “Thorstein Veblen, Ticari Girişim ve Finansal Kriz” başlıklı 
sunumunu yapacak. Aynı oturumda, Hindistan Merkez Bankası’nda İleri Finansal 
Araştırma ve Öğrenim Merkezi Araştırma Başkanı olarak görev yapan, “Wall Street’i 
Düzenlemek” adlı kitabın yazarlarından biri olan Dr. Sabri Öncü ile Rethinking 
Marxism (Marksizmi Yeniden Düşünmek) Dergisi’nin Kitap Eleştrisi Bölümü Edi-
törlüğü’nü de yürüten ABD’de Maryland St. Mary Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden 
Yrd. Doç. Faruk Eray Düzenli katılacak. Öncü, “Veblen Dağarcığıyla Küresel Mali 
Krize Bir Bakış” bildirisi; Düzenli ise “İşçilik, Emek ve Sermaye” başlıklı bildirisiyle 
konuya ışık tutmaya çalışacak. 

İlk gün sempozyuma Hollanda’dan katılan Dette Glashouwer ve İclal Akçay’ın rol 
aldığı “Money and Enough” adlı tiyatro oyununun sergilenmesiyle sona erecek.

Veblen’den Günümüze Bakış
İkinci gün “Günümüz Kapitalizmine Veblen’le Bakmak” başlıklı oturum ile başla-
yacak. Bu oturuma sosyal ve çevresel etki değerlendirmesi, çevre yönetimi, ulusla-
rarası ve kırsal kalkınma alanlarında 25 yıldır çalışmalar yürüten Prof. Ross Mitchel; 
Londra Üniversitesi Birkbeck College’de doktora yapan Anita Oğurlu ve Kadir Has 
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Çağla 
Diner katılacak. 

Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu’nun yöneticiliğinde ikinci 
oturum, “Kapitalizmin Krizi, Toplumsal Tepkiler ve Veblen” konusuna ayrıldı. 
ABD’de Hamilton College’de çalışan ve Türkiye’de de Bilkent ile Sabancı üniversi-
telerinde misafir öğretim üyesi olarak çalışmış olan Prof. Erol Balkan “Wall Street’i 
İşgal Et!” sunumuyla son dönem kapitalizme karşı yükselen direniş üzerinde duracak. 
Üniversite Konseyleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yapan, köşe yazıları ile basın 
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dünyasında yer alan, emek dünyasının da yakından tanıdığı Prof. Dr. İzzettin Önder 
“Veblen’in ‘Devrimci Bir Altüst Oluş Tehlikesi’ Görüşünün Günümüz Koşullarında 
Yorumlanması” bildirisi ile sempozyuma katkı verecek. Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
İktisat Bölümü’nde Araştırma Görevlisi Dr. Gülenay Baş Dinar “Veblen’in Analizinde 
Endüstriyel ve Finansal Faaliyetler Arasındaki İkilem ve Kapitalizmin İstikrarsızlığı”; 
Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nde Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Bahar Araz Takay ve Sheffield Üniversitesi’nde 2011 yılında misafir araştırmacı olarak 
görev yapmış olan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Derya Güler Aydın ise 
“Marx ve Veblen Starbucks’da Karşılaşırsa” konulu sunumlarını yapacaklar.
Günümüzde Mühendislerin Konumu
EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş’ın yöneteceği sempozyumun son otu-
rumunda ise akademik ve kavramsal çerçevenin üzerinden mühendislerin konumu 
ele alınacak. “Türkiye’de Sınıflar, Mühendisler ve Kapitalizm” başlıklı bu oturumda, 
Prof. Ahmet Öncü “Türkiye’de Anti-Kapitalist Mühendis Kimliğinin Oluşumu ve 
Evrimi: Veblenci Bir Yorum” bildirisini sunacak. Bağımsız Sosyal Bilimciler arasında 
yer alan ve mühendisler ile ilgili çalışmalar yapmış olan Siyasal Bilgiler Fakülte-
si’nden Prof. A. Haşim Köse ile Faik Yücel Günaydın “Türkiye’de Mühendislerin 
Sınıf Yapıları Üzerine Gözlemler” başlıklı çalışması ile ülkemizde mühendislerin 
ekonomik-sosyal konumlarına ışık tutacak araştırma sonuçlarını açıklayacak. Oturum 
kapsamında yine Prof. A. Haşim Köse, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Maliye Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Serdal Bahçe’nin ortak bildirisi “Türkiye’de 
Sınıflar” sunumu yapılacak.
Prof. Ahmet Öncü’nün “Quo Vadis? Günümüzde Mühendislerin Sorumlulukları 
ve Görevleri” başlıklı konuşması ile başlayacak olan “Akılcı Bir İktisadi Düzen için 
Mühendisler Ne Yapabilir?” forumu ile sempozyum çalışmaları tamamlanacak. 

ELEKTİRK MÜHENDİSLEİR ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

23.06. 2012

Yüksek Yargının Şehir Dışına Taşınması Kararı Baz İstasyonları 
Sorununa Çözüm Değil...

ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK BOYUT DEĞİŞTİRDİ
Baz istasyonlarının oluşturduğu elektromanyetik kirlilik ve insan sağlığına olası 
olumsuz etkileri açısından yarattığı tehlikede yeni bir dönemece girildi. Siyasal 
iktidarın ve düzenleyici kurumun kamu sağlığını koruyacak ve halkı ikna edecek 
ölçüde gerekli önlemleri almamış olması sorunu başka bir boyuta taşıdı. Yargının 
verdiği elektromanyetik kirlilik ve insan sağlığı üzerindeki tehdit karşısında baz 
istasyonlarının şehir dışına taşınması kararı, sorunu teknik olarak içinden çıkılmaz 
bir hale getirdi. Baz istasyonlarının denetim dışı, gizli-saklı olarak, kamunun onayı 
olmaksızın istenilen her yere kurulması halkın sağlığını tehlikeye atarken, yeni alınan 
kararla baz istasyonlarının şehir dışına taşınmasıyla da halk sağlığının güvence altına 
alınamayacağı ortadadır.
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Kararla birlikte daha yüksek güçte ışıma yapan, dolayısıyla kuruldukları bölge için 
daha fazla tehlike içeren istasyonlar kurulacak. Uzaklık nedeniyle istenilen iletişim 
seviyesine ulaşılamayacak ve bu durum baz istasyon sayısını artırırken; cep telefonla-
rının da iletişimi gerçekleştirebilmek için daha tehlikeli bir düzeyde ışıma şiddetini 
yükseltmelerine yol açacak. Ne yazık ki telekomünikasyon sektörünün piyasa ve kar 
öncelikli yapılara teslim edilmiş olması nedeniyle bilimsel ve teknik anlamda gerekli 
işbirliği ortamı yaratılamamış, kamu yararı öncelikli düzenlemeler yapılamamış, yurt-
taşların kaygıları giderilememiştir. Yeni ve daha tehlikeli sorunlar yaratmadan baz 
istasyonları konusunda kamu yararı temelli acil çözümler üretilmesi gerekmektedir. 
En başta ortak baz istasyonu kullanımı zorunluluğu getirilmeli, gereksiz telefon 
kullanımını özendirici kampanyaların yapılması önlenmelidir.
Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Çalışma Grubumuzun konuya ilişkin ayrıntılı 
çalışmasını değerlendirmenize sunarız.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

23.06.2012

BAZ İSTASYONLARI VE ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK 
Cep telefonları (GSM) ve 3. Nesil (3N) haberleşme sistemlerinin altyapısını oluşturan 
baz istasyonlarının halk sağlığına etkileri son yıllarda oldukça önemli bir tartışma 
konusu olarak süregelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü bu konuda “Interphone” adlı 
kapsamlı bir çalışmayı yürütse de sonuçlarının açıklanması ötelenmiş olup; uzun 
erimde insan sağlığı üzerindeki etkileri belirsizliğini korumaya devam edecek görünü-
yor. Bununla birlikte 3N iletişim sistemlerinin devreye girmesiyle beraber işletmeciler 
yeni altyapı çalışmaları yürütmekte ve kurulan yeni baz istasyonları konuyu güncel ve 
sıcak tutmaktadır. Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun “Uzun zaman diliminde 
insan sağlığına zarar vereceği, insanların psikolojik yapısında tedirginlik ve ümitsizlik 
yarattığı, bu nedenle baz istasyonların şehir dışına çıkarılması” kararı veren yerel 
mahkeme kararını onaması, soruna yeni bir boyut kazandırmış durumdadır.
GSM ve 3N haberleşme sistemleri hücresel yapıda sistemlerdir ve temel kurgu kulla-
nıcıların küçük bölgelere hizmet veren baz istasyonları ile sağlanan iletişim altyapısına 
cep telefonları ile erişebilmeleri üzerinedir. Burada altyapı sağlayan baz istasyonları 
öncelikle kapsama alanını genişletmek, nüfus yoğunluğu bulunan bölgelerde ise 
yetersiz kapasiteye ek yapmak amacıyla kurulmaktadır. 
Şehir Dışına Taşınmada 3 Temel Sakınca
Baz istasyonlarının şehir dışında konumlandırılmasında ise temel olarak üç sakınca 
bulunmaktadır. Birincisi hücresel altyapı sağlayan düşük güçte baz istasyonları yerine 
çok daha yüksek güçte ışıma yapacak istasyonlar kullanılmak durumunda kalınacaktır 
ki bu da yakındaki diğer yerleşimler için daha yüksek risk anlamına gelebilecektir.
İkinci ve daha önemli sorun ise şehir dışına ne kadar çok istasyon kurulursa kurulsun 
şehrin merkezi (ve istasyonlara doğal olarak uzak) bölgelerinde kapasite hiçbir zaman 
yeterli seviyeye ulaştırılamayacaktır.
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Ancak en önemli ve üçüncü sorun cep telefonlarının “otomatik kazanç kontrollü” 
sistem (Telefonlarımız iletişimi sürdürürken işaret seviyesi yüksek olduğu zaman 
ışıma şiddetini düşürmekte, işaret seviyesi düşünce ise yükseltmektedir) kullanıyor 
olmasından kaynaklanmaktadır. Şehir dışında kurulacak baz istasyonları, özellikle 
merkezi bölgelerde düşük işaret seviyesinde çalışacak telefonların çok daha yüksek 
seviyede ışımasına ve halk sağlığı açısından daha olumsuz etkilere neden olacaktır.

Bu nedenle baz istasyonlarının şehir dışına alınması hedeflenen amaçtan uzak hatta 
aksine olumsuz yönde etkilere sahip olabilecek bir karardır.

Ortak Baz İstasyonu Kullanılmalı

Burada önemli olan nokta insan hayatını tehlikeye atmayacak şekilde, iletişim altyapı-
sının kurulması amacı ile uygun noktaların belirlenmesi ve GSM şirketlerinin kendi 
aralarındaki işbirliği ile yine bu noktaları ortak kullanarak kirliliği en aza indirmeleri-
dir. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) sorumluluğunu yerine getirerek işletmecilerin 
ortak dolaşım (roaming) çerçevesinde ortak baz istasyonları kullanmalarını zorlayacak 
tedbirler almalıdır.

Baz İstasyonlarına Doğru Yer Tespiti Yapılmalı

Yapılması gereken, bundan önce de eksikliği hissedilen standartların belirlenmesi 
ve denetimlerdir. Servis sağlayıcılar ve konuya müdahil kurumlar (meslek örgütleri, 
üniversitelerin ilgili bölümleri gibi) servis ağlarının yapılanmasında insan sağlığına 
zarar vermeyecek doğru noktaların belirlenmesi ve istasyonların bu noktalara taşınması 
için ortak çalışma içinde olmalıdırlar.

Gereksiz Kullanım Körüklenmemeli

Baz istasyonlarının kapasite olarak yetersiz kalmasının ardındaki temel etmen ise, 
yüksek kar beklentilerinin karşılanmasını temin etmek için tüketicilerin ölçüsüz/
gereksiz kampanyalarla daha fazla kullanıma teşvik edilmeleri ve yeni nesil cihazla-
rın telefon işlevinin yanı sıra e-posta ve sosyal paylaşım vb. uygulamalar ile İnternet 
kullanımını vazgeçilmez hale getirmesidir. İşletmecilerin cep telefonu kullanımını 
körükleyen kampanyalardan vazgeçerek, sanal kapasite eksikliği yaratmaması böylece 
yeni baz istasyonlarına olan talebin azaltılması da önem kazanmaktadır.

Çocukları Koruyucu Önlemler Alınmalı

Özellikle çocukların ve gençlerin kablosuz telefon ve cep telefonu kullanımı mümkün 
olduğunca kısıtlanmalı ve telefon şirketlerinin onlara yönelik pazarlama yapmalarının 
önüne geçilmelidir. Konu ile ilgili reklam ve kampanyaların duyuru ve tanıtım biçi-
mine ilişkin olarak Reklam Kurulu tarafından ilkeler belirlenmeli ve gerekli denetim 
yapılmalıdır. Ayrıca eğitim kurumlarında öğrenciler elektromanyetik alanlar ve etkileri 
konusunda bilgilendirilmelidir.

Kablolu Kulaklık Kullanın

Gün boyunca yanımızdan ayırmadığımız ve beynimize 1-2 cm mesafede kullandığımız 
cep telefonları, mikrodalga frekans bandında ışıma yapan enerji kaynakları olduğundan 
uzun süreli konuşmalardan kaçınmalı ve mutlaka kablolu kulaklık kullanılmalıdır. 
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Elektromanyetik alanların çevre ve halk sağlığına etkilerinin anlaşılabilmesi için, 
dünyadaki ve ülkemizdeki bağımsız çalışmalar izlenmeli, eksiklerin giderilmesi sağ-
lanmalıdır. Bununla birlikte ticarileşme ve özelleştirme uygulamaları kamu yararının 
önüne geçirilmemeli ve mevcut yönetmelikler elde edilen bilgiler ışığında yeniden 
düzenlenmeli, bilimsel kanıtların eksikliği nedeniyle “ihtiyatlılık ilkesi” tam olarak 
uygulanmalıdır.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ ÇALIŞMA GRUBU

Haziran 2012

Özelleşen Dağıtım Şirketleri Denetlenemiyor...

EMO’DAN ACİL DENETİM ÇAĞIRISI
Anayasa Mahkemesi, 5 Temmuz 2012 tarihinde 6094 sayılı Yenilenebilir Enerji Kay-
naklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun’un bazı maddelerini değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi, 
kanunun 6. maddesinin ardına eklenen “...veya gerektiğinde masrafları ilgililerine 
ait olmak üzere EPDK tarafından yetkilendirilecek denetim şirketlerinden hizmet 
satın alınarak EPDK tarafından yaptırılabilir. Denetim şirketleri ile ilgili uygulamaya 
ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık görüşü alınmak kaydıyla EPDK tarafından çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir” şeklindeki ifadelerin Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi. 
Anayasa Mahkemesi’nin kararından 1 gün önce TBMM’de kabul edilen bir “torba 
yasa” ile benzer ifadeler, bir kez daha kanuna eklendi. Böylece Anayasa Mahkemesi’nin 
iptal kararına rağmen, benzer düzenlemenin 12 Temmuz 2012’de Resmi Gazete’de 
yayımlanması ile filli durum sürdürülmektedir. 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kanun ile kendine tanınan yetkiyi daha 
önce düzenlediği yönetmelikler ile özel şirketlere bırakmak istemişti. Resmi Gazete’de 
7 Ocak 2007 tarihinde yayımlanan Elektrik Piyasasında Dağıtım Sistemi Yatırımlarının 
Düzenlenmesi ve Planlardaki Gerçekleşmelerin Denetlenmesi Hakkında Yönetme-
liğin, bağımsız yatırım denetim şirketlerine yetki devri öngören hükümlerinin iptali 
istemiyle Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından ise 6 Mart 2007 tarihinde 
Danıştay’a başvurulmuştu. 
Kamu Denetiminden Vazgeçilemez
Dava dilekçesinde, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda “Özelleştirme sonrası 
elektrik dağıtım tesislerinin iyileştirilmesi, güçlendirilmesi ve genişletilmesi için 
yapılan yatırımların mülkiyeti kamuya aittir” şeklinde hüküm bulunduğu belirtilerek, 
Yönetmeliğin iptali istenmişti. 
EMO tarafından açılan dava Ekim 2009’da Danıştay 13. Dairesi tarafından karara 
bağlandı. Danıştay 13. Dairesi tarafından oybirliğiyle alınan kararda, “Asli ve sürekli 
kamu hizmeti niteliği taşıyan denetim yetkisinin düzenleyici işlemlerle özel hukuk 
tüzel kişilerine devredilmesi söz konusu olamayacağından, elektrik piyasasında dağı-
tım şirketlerinin yatırımlarının gerçekleşmelerinin denetlenmesi yetkisinin bağımsız 
yatırım denetim şirketlerine devrini öngören düzenlemede hukuka uygunluk bulun-
mamaktadır” denildi. 
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Yönetmelik Olmayınca Kanunu Değiştirdiler
Danıştay tarafından yönetmeliğin iptal edilmesi ile birlikte bu kez 29 Aralık 2010 
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6094 sayılı Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un da benzer bir düzenleme yapılarak, iptal edilen 
hükümlere yasal dayanak sağlanmaya çalışılmıştır. 
Kanundan sonra çıkarılan “Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve 
Dağıtım Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetlerinin İncelenmesine ve 
Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik” de 6 Aralık 2012 tarihinde EMO tarafından 
dava konusu edilmiştir. Bu davanın dilekçesinde, yönetmeliğin Anayasa’nın “Devle-
tin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına 
göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli 
görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür” şeklindeki hükümlerine 
aykırı olduğu vurgulanmıştır. Konunun Anayasa Mahkemesi’ne taşınmasın istenildiği 
dava halen Danıştay’da devam ederken, bu yönetmeliğin dayanağını oluşturan kanunda 
yer alan hükümler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. 
Bir Gün Önce Yenilendi 
Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı dahi henüz yayımlanmadan Resmi Gazete’nin 
12 Temmuz 2012 tarihli sayısında 6353 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 22. ve 31. maddesinde benzer 
düzenlemeler yeniden getirildi. Bu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi’nin kararın-
dan yalnızca bir gün önce TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek, yasalaşması ise 
ayrıca dikkat çekicidir. 
Bu düzenlemede öncekilerden farklı olarak “özelleştirilen elektrik dağıtım bölgele-
rinin mülkiyetinin kamuya ait olduğu” vurgulanarak, denetleme yetkisi EPDK’dan 
alınarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na verildi. “Bakanlık bu denetimi bu 
konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşlarına yetki devri suretiyle veya yet-
kilendireceği denetim şirketlerine hizmet satın almak suretiyle yaptırabilir” şeklindeki 
ibare ile denetim özelleştirmesi yolu açık bırakıldı. Aynı kanunun 31. maddesinde ise 
denetimin “EPDK tarafından yetkilendirilecek denetim şirketlerinden hizmet satın 
alınarak EPDK tarafından yaptırılabilir” ibareleri de yasaya eklendi. 
Cumhurbaşkanı Jet Hızıyla Onayladı
Yönetmelik ile olmayınca kanun değişikliği yapılmış, bu değişikliğinde Anayasa 
Mahkemesi’nden dönmesi bile AKP’yi durduramamıştır. Gerek Danıştay’ın 
gerekse Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına rağmen, denetimin özelleştirilmesinde 
ısrar edilmesini anlamak mümkün değildir. AKP, EMO’nun konuya ilişkin uyarılarını 
göz ardı etmiş, yargı kararını boşa çıkartacak şekilde, yasama organında düzenleme 
yaptırmaktan bile çekinmemiştir. Anayasa Mahkemesi’nin kararına açıkladıktan 
sonra 9 Temmuz 2012 tarihinde TBMM’den Cumhurbaşkanlığı’na sevk edilen 
düzenlemenin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 2 gün içinde, jet hızı ile 
onaylanması, Cumhurbaşkanlığı’nda yasaların Anayasa’ya aykırı olup, olmadığına 
ilişkin değerlendirme yapılmadığının göstergesidir. Söz konusu yeni kanun değişik-
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likleri ve EPDK’nın yayımlayacağı yönetmeliği de yargıya taşıyacağımızdan kimsenin 
şüphesi olmasın. 
Kamu Acilen Görev Başına 
Henüz bir denetim mekanizması kurulamamışken elektrik dağıtım bölgelerine ilişkin 
özelleştirme ihaleleri düzenlenmiş, ilki Ocak 2009’da olmak üzere Başkent, Meram, 
Sakarya, Osmangazi, Uludağ, Çoruh, Çamlıbel, Fırat ve Trakya elektrik dağıtım şir-
ketlerinin özel sektöre devri yapılmıştır. Aradan geçen bunca zaman içinde mülkiyeti 
kamuda kalacak olan tesislere ilişkin denetimlerin nasıl yapıldığı soru işareti olarak 
kalmıştır. 
AKP’nin idaresini özel ellere terk ettiği kamu mallarına ilişkin denetimin de özel 
ellere bırakılması konusundaki ısrarını anlamak mümkün değildir. Bu ideolojik yak-
laşım için hukuk devletinin en temel kuralarının bile çiğnenmesi kabul edilemez. 
Özeleştirme sonrası özel şirketlerin faaliyetlerinin yeterince denetlenmemesi sonucu 
oluşan kamu zararı konusunda yalnızca siyasi iktidarın değil, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın bürokratlarının da sorumlulukları oluşacaktır. Yaratılan 5 yıllık boşluğa 
dikkat çekerek, denetimsizliğin kamu zararı oluşturduğu uyarısında bulunuyor ve acil 
denetim çağrısı yapıyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

15.07.2012

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODAMIZA YAPILAN ÇİRKİN 
SALDIRIYI TARAFIMIZA YAPILMIŞ SAYIYOR VE 

KINIYORUZ
01.08.2012 tarihinde (bugün) sabah saat 07.00 civarında İnşaat Mühendisleri Odası 
hizmet binasına bir grup tarafından zorla girilmiş, merdiven ve asansör kullanımı 
engellenmiş, binanın 8. Katı maddi hasar verilerek kullanılamaz hale getirilmiştir.
Bugün yaşanan olay bir süredir kasıtlı olarak devam ettirilmekte olan Odalarımıza 
yönelik saldırıların fiziki şiddete dönüşmesinin bir göstergesidir. İnşaat Mühendisleri 
Odamıza yapılan bu çirkin saldırıyı tarafımıza yapılmış sayıyor ve kınıyoruz.
Emekten ve halktan yana çalışmalarla bilimi ve tekniği halkımızın hizmetine sunan 
TMMOB’ye bağlı Odalar olarak bu saldırılara prim vermeyeceğimizi bir kez daha 
kamuoyuyla paylaşıyoruz.

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI-ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI-FİZİK MÜHENDİSLERİ 
ODASI-GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI-GEMİ MAKİNE İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI-GIDA 

MÜHENDİSLERİ ODASI-HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI-İÇMİMARLAR 
ODASI-JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI-JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODA SI-KİMYA 

MÜHENDİSLERİ ODASI-MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI-MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI-
METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI-METEROLOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI-MİMARLAR 
ODASI-PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI-PEYZAJ MİMARLARI ODASI-ŞEHİR PLANCILARI 

ODASI-TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI-ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
01.08.2012
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Hiroşima’ya Atom Bombası Atılmasıyla Başlayan Nükleer Felakete 
Dur Diyelim...

KUBBE NÜKLEER ÇÖKÜNTÜYÜ ÖRTEMEZ
Dünyamız için nükleer felaketin ve nükleer çılgınlığın başlangıcı olan 6 Ağustos 1945 
tarihinde Hiroşima’ya atom bombası atılmasından bu yana 67 yıl geçti. O zamandan 
beri nükleer silahlanma yarışının önüne geçilemiyor. 

Nükleeri kendi ellerinde silah olarak bulunduran emperyalist ülkeler, diğer ülkeler 
üzerinde kimi zaman hayali, kimi zaman gerçek bir nükleer avcılığa soyunuyor. Irak’a 
müdahalenin baş gerekçesi olarak sunulan nükleer silah bulunduğu iddiasıyla dünya 
kamuoyu işgale ikna edilmeye çalışılmıştı. Ancak işgalden sonra Irak’ta nükleer silah 
bulunduğu iddiasının yalan olduğu ortaya çıkınca da işgalden geri adım atılmazken, 
bugün aynı senaryonun yanı başımızdaki diğer komşu ülke İran için kullanıldığını 
görüyoruz. Soğuk Savaşın bittiği söylenirken nükleer silah bulundurulduğu iddialarıyla 
sıcak savaş ortamları yaratılıyor. 

Nükleer üzerinden yürütülen savaşların acısı en yakından, ülkemizin de içinde bulun-
duğu coğrafyada yaşanıyor. Ancak yaşanan acılar nükleer silaha sahip olma çılgınlığına 
malzeme yapılmaya devam ediliyor. Ülkemiz de bu çılgınlık trenine, bugün Akkuyu 
Nükleer Santral projesi yarın Sinop Nükleer Santral Projesi ile takılmaya çalışıyor. 

Hiroşima ve Nagazaki’den bu yana “atom bombasına sahip olma” çılgınlığına nükleer 
santral projeleri eşlik ediyor. Nükleer santral yoluyla nükleer teknolojiye sahip olu-
nacağı söyleminin arkasında “atom bombasına sahip olma” sevdası sırıtıyor. Bugüne 
kadar nükleer savaş olmasa da sürdürülen nükleer yarış dünyamızı yeni yeni nükleer 
felaketlerle karşı karşıya bıraktı. Son olarak yaşanan Fukuşima Felaketi’nin ardından 
nükleer yalanlar bir bir ortaya dökülüyor. Tüm dünyada nükleer felaketlerle cilası 
dökülen nükleer sektörü çöküyor. Ülkemizde ise Fukuşima öncesinde hukuka 
aykırı işlemlerle iptal edilmek zorunda kalınan ihaleyle başlayan nükleer komedisi 
sergileniyor. 

Ülkemizde nükleerin olağanüstü tahrip edici gücü karşısında gerçek dışı söylemlerle, 
uçak çarpma testi gibi, nükleer santral güvenliği kanıtlanmaya çalışılıyor. Nükleer 
santral güvenliğinin Japonya gibi güvenlik ve disiplin kültürünün yerleşmiş olduğu 
bir deprem ülkesinde yerle bir olmasının ardından bu kez cahillere has bir özgüvenle 
tüpgaz, bekarlık, yıldırım çarpması örnekleriyle güvenlik tehdidini küçümseyen açık-
lamalar yapılıyor.

Son olarak nükleer santralın maliyetinin 20 milyar doların üzerine çıkacağı Rusya 
kaynaklı haber görmezden gelinirken, aradan 15 gün geçmeden bu kez Türkiye’den 
teçhizat alarak maliyeti indirecekleri açıklaması ortalığı sarıyor. Bu arada Türkiye’deki 
siyasal iklime uygun, milli-manevi değerlerle soslanmış “Osmanlı esintisi kubbeli” 
mimarisiyle nükleer santral maketleri boy gösteriyor. Nükleer santralların canlılar 
ve doğa üzerindeki tahribatı, pahalı ve kirli bir enerji tercihi olduğu gerçeğinin üzeri 
“kubbe” mimarisiyle örtülmeye çalışılıyor. 
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Nükleer teknolojinin kapitalizmin kar hırsı içerisinde dünyamızı bir mahvoluşa doğru 
sürükleyecek santral ve nükleer silahlanma yarışı için kullanılmasına karşı olmanın 
Hiroşima ve Nagazaki başta olmak üzere nükleer felaketlerde yaşamlarını yitiren 
ve bugün hala nükleer kirlenmenin acısını genetik olarak taşıyan canlara karşı olan 
sorumluluğumuzun bilinci içindeyiz. Bugüne kadar teknolojinin ve bilimin insanlığın 
yararı için kullanılması zorunluluğunu ilke edinmiş Türk Mühendis ve Mimar Oda-
ları Birliği’ne bağlı bir meslek örgütü olarak, nükleer santral ve nükleer silahlanma 
yarışına, ayrıca nükleer gerekçeli işgallere karşı yürütülen mücadeleye herkesi destek 
olmaya çağırıyoruz.

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM SEKRETERYASI
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

05.08.2012

Gediz, Boğaziçi ve Akdeniz İhalelerini de Takip Edeceğiz...

ÖZELLEŞTİRME ISRARI KAMU ZARARI DOĞURACAK
Elektrik dağıtım bölgelerine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından 
sürdürülen özelleştirme çalışmaları, Gediz, Boğaziçi ve Akdeniz elektrik dağıtım 
şirketleri için yeni ihale ilanlarının yayımlanması ile devam ettirilmeye çalışılıyor. 

Blok satış yöntemi ile hisselerinin tamamının özelleştirilmesi düşünülen Akdeniz 
Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ), Antalya, Burdur ve Isparta illerine, Gediz EDAŞ, İzmir 
ve Manisa illerinde görev yaparken, Boğaziçi EDAŞ ise İstanbul ili Avrupa Yakası’nın 
elektrik dağıtım hizmetlerini yürütüyor.

Boğaziçi ve Gediz elektrik dağıtım bölgelerinin önceki özelleştirme ihalesi Ağustos 
2010’da, Akdeniz elektrik dağıtım bölgesi ise Aralık 2010’da gerçekleştirilmişti. Boğa-
ziçi EDAŞ için verilen teklifler 2 milyar 990 milyon dolar ile 2 milyar 496 milyon dolar 
arasında, Gediz EDAŞ için 1 milyar 920 milyon dolar ile 1 milyar 800 milyon dolar 
arasında, Akdeniz EDAŞ için 1 milyar 165 milyon dolar ile 1 milyar 100 milyon dolar 
arasında gerçekleşmiştir. 

Akdeniz, Gediz ve Boğaziçi elektrik dağıtım şirketleri için düzenlenen ihalelere teklif 
veren şirketler sırası ile teminatlarından da vazgeçerek ödeme yapmamaları nedeni 
ile ihaleler iptal edilmek zorunda kalınmıştır. İptal kararları öncesinde şirketlere 
ek süreler verilmiş, ek teminatlar istenmiş ancak süre uzatımı için ön koşul olan ek 
teminatlar bile yatırılmamıştır.

Yeni Bedeller Merak Konusu
Geçmişte ihalesine çıkılan üç dağıtım bölgesi için teklif veren firmaların hangi 
gerekçelerle teklif verdikleri bölgeleri almaktan vazgeçtikleri bilinmemektedir. Ancak 
kamuoyuna yansıyan ifadelere bakıldığında teklif edilen bedellerin çok abartılı olduğu 
izlenimi yaratılmaya çalışılmaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner 
Yıldız bile bu etki altında olsa gerek yaptığı bir açıklamada firmalara seslenerek 
“arkasında duracağınız teklifler verin” diyor. Yeni ihalelerde ortaya çıkacak bedel-
lerin ilk ihalelerdekinin altında olması halinde oluşacak kamuoyu baskısı böylelikle 
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bir ölçüde hafifletilecek ve bir anlamda idare adına karar verecek bürokratların elleri 
güçlendirilmiş olacaktır. Anlaşılan AKP İktidarı dağıtım özelleştirmelerini “yazı da 
gelse tura da gelse” gerçekleştirmek istemekte ve muhtemelen ortaya çıkacak kamu 
zararını bile görmezden gelmektedir.
Vangölü ve Dicle’de Neler Oluyor?
Öte yandan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş ve Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş için yapılan 
ihalelerde de teklif edilen bedelleri ödenmemiştir. Bu ihaleler için aradan geçen 
bunca zaman içerisinde iptal kararı da verilmemiştir. Bu iki bölgede diğerlerinin 
aksine yükümlülüklerini yerine getirmeyen teklif sahipleri elenmemiş, teminatları 
yakılmamıştır. Bu bölgeler için teklif verenlerin ayrıcalığı mı vardır ki, bu bölgeler 
şirketlerin uhdesinde tutulmaya devam edilmektedir. 
2009 yılı başında yapılan devir işlemlerinden günümüze yaklaşık 3,5 yıl geçmiş-
tir. Bu süre içerisinde özelleştirmenin hedefleri olarak ortaya konan, kayıp kaçak 
oranları mı düşürülmüştür, yoksa dağıtım varlıkları verimli işletilerek maliyetler mi 
düşürülmüştür? Ne yazık bu sorulara olumlu yanıt vermek mümkün değildir. Tam 
tersine yatırımların maliyetleri, finansman giderleri ile birlikte faturalara yansıtılarak, 
halktan tahsil edilmektedir. Bedelini Hazine Müsteşarlığı’nın karşıladığı sokak aydın-
latması konusunda dağıtım şirketlerine davalar açılmış, şirket kasalarında milyonlar 
unutularak kamu kaynakları özel şirketlere hediye edilmiştir. Şirketlerin personel 
maliyetlerini azaltmak için tercih ettiği taşeronlaştırma uygulaması, çalışanlar açı-
sından iş güvencesini ortadan kaldırdığı gibi iş kazalarını ve yurttaşlarımızın uğradığı 
kazaları artırmış ve genel olarak hizmet kalitesinin de düşmesine neden olmuştur. 
Özelleştirme çalışmaları ile yaratılan ortam nedeni ile yaşanan elektrik kesintileri 
ve arızaları hayatı olumsuz etkilemeye başlamıştır. Tarımsal sulama sistemlerinin 
kesinti ve arızalardan etkilenmesi çiftçinin mahsulünün kurumasına neden olduğu 
gibi yurttaşların mutfak masrafının artmasına neden olmaktadır. 
Özelleştirme Değil Kamulaştırma
Özelleştirme ve piyasalaştırma politikalarının, su gibi, gıda gibi en temel ihtiyaçla-
rımızdan biri olan elektrik enerjisini sermaye birikim aracı olarak kullanılmasına ve 
dolayısıyla pahalılaşmaya neden olduğu gerçeğine rağmen, yeni sorunlara yol açacak 
şekilde özelleştirmelerde ısrar edilmesi ancak ideolojik körlük ile açıklanabilir.
Elektrik enerjisinin kesintisiz, kaliteli ve kolay erişilebilir bir şekilde yurttaşlara 
sunulması, bu hizmetlerin kamu hizmeti anlayışı ile yürütülmesi ve özel sektöre 
gelir aktaracak anlayıştan arındırılması gerekmektedir. Temel ihtiyaçlarımızdan biri 
olan elektrik enerjisinin kamu güvencesi ile sunulması, sektörde çalışanlara güvenli 
ve örgütlü bir çalışma ortamının sağlanması esas alınarak özelleştirme değil, pek çok 
ülkede gerçekleştirildiği gibi yeniden kamusal anlayışa dönülmesi gerekmektedir. 
Elektrik Mühendisleri Odası olarak bu ihaleleri de yakından takip edeceğimizi duyu-
ruyor ve kamuoyunu özelleştirmeler konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

09.08.2012
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19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü’nde Alanlarda Olacağız.... 

MESLEĞİMİZE, HALKIMIZA, 
ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ 

19 Eylül 1979 günü, mühendis, mimar ve şehir plancıları, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği (TMMOB)’nin çağrısıyla ekonomik, demokratik talepleri için ülke 
çapında bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirmişlerdi. Bu uyarı eylemine 49 ilde 
443 işyerinde mühendis ve mimarların yanı sıra işçi, teknik eleman, memur ve sağlık 
görevlilerinin de katılımı ile 100 bini aşkın kamu çalışanı katılmış, teknik eğitim gören 
öğrenciler de eylemi desteklemişlerdi.

19 Eylül 1979’da gerçekleşen eylem, TMMOB 41. Dönem Olağanüstü Genel Kuru-
lunda ve Birlik Yönetim Kurulunca alınan karar çerçevesinde 19 Eylül’ün “TMMOB 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” olarak kutlanması kararıyla 
iki yıldan beri kutlanmakta, anımsanmakta ve yeni sorunlarımızla bütünlenerek 
mücadele geleneğimiz sürdürülmektedir.

Günümüz koşullarında mimarlık, mühendislik, şehir plancılığı meslek disiplinleri 
daha komplike ekonomik, demokratik, mesleki, sosyal sorunlar yumağı içinde bulun-
maktadır. Bilim, teknoloji, Ar-Ge, inovasyon, sanayi, tarım, orman, enerji, ulaşım, 
madenler, tüm doğal kaynaklar, gıda, çevre ve kentleşme politikalarının dinamik 
gücü olması gereken mühendis, mimar, şehir plancıları, siyasi iktidarlar tarafından 
hep ikinci plana itilmiş, bazı alanlarda yetkiler uluslararası sermaye kuruluşlarına 
devredilmiş, bazı alanlar ise neredeyse ortadan kaldırılmıştır. Mühendislik, mimar-
lık, şehir plancılığı hizmetlerinin ana sektörleri kamusal fayda anlayışından çıkarılıp 
serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin arpalıkları haline getirilmiştir. Kentler 
rantlara göre şekillendirilmiş ve plansızlık egemen kılınmıştır.

Aynı zamanda çalışma yaşamının büyük kısmı işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin 
dışında tutulmakta, insanca barınma hakkı ve deprem gerçeğinin gerektirdiği yapı 
denetimi, enerji, tarım, orman, su kaynakları ve kentlerin yönetimi gibi alanlarda 
mühendislik-mimarlık-şehir plancılığının mesleki denetim ve bilimsel-teknik 
kriterleri devre dışı bırakılmakta, Kanun Hükmünde Kararnamelerle, yasa ve 
yönetmeliklerle yapılan düzenlemeler bilimsel-teknik mesleki gereklilikleri tas-
fiye etmektedir.

AKP iktidarının Birliğimiz ve Odalarımıza yönelik sınırlayıcı, tasfiye edici, toplum yaşa-
mını bilimsel teknik gerekliliklerin dışında rant amacıyla düzenleme işlemleri diğer 
iktidar icraatlarıyla bütünlenmekte, piyasacılığın ve gericiliğin bilim, teknik ve halk 
karşıtı çabaları ülkemizi sarmaktadır. Bu koşullarda siyasi iktidarın mesleğimize ve 
örgütümüze yönelik etkisizleştirme çabalarına karşı duruş bizler için bir görevdir.

TMMOB’ye bağlı biz aşağıda imzası bulanan Odalar, 19 Eylül Çarşamba günü, 
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ülke çapında TMMOB İl Koordinasyon Kurullarınca düzenlenecek olan dayanışma 
etkinliklerine örgütlü bir şekilde katılarak alanlardaki yerimizi alacağımızı kamuoyuna 
duyururuz.

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI-ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI-FİZİK MÜHENDİSLERİ 
ODASI-GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI-GEMİ MAKİNE İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI-GIDA 

MÜHENDİSLERİ ODASI-HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI-İÇMİMARLAR 
ODASI-JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI-JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI-KİMYA 

MÜHENDİSLERİ ODASI-MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI-MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI-
METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI-METEROLOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI-MİMARLAR 
ODASI-PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI-PEYZAJ MİMARLARI ODASI-ŞEHİR PLANCILARI 

ODASI-TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI-ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI-
18.09.2012

Savaş Bütçesi Elektriği Vurdu...

1 YILDA ELEKTRİĞE YÜZDE 32.6 ZAM
Enerji fiyatlarını hükümetin ihtiyaçları ve dağıtım şirketlerinin taleplerine göre 
şekillendiren AKP, yanlış enerji politikalarının yanı sıra Suriye başta olmak üzere 
Ortadoğu’da izlediği savaş politikası ve iç politikadaki Kürt açılımının bugün vardığı 
yüksek düzeyli çatışma ortamı sonucunda savaş bütçesi oluşturmaya başladı. Elekt-
rik fiyatlarına yapılan zamla Hükümet, hem vergi gelirlerini artırmayı, hem dağıtım 
şirketlerinin taleplerini karşılamayı hedeflerken, yeni dağıtım özelleştirmeleri için de 
karlı ortam yaratmaya çalışıyor. Tüm bu hedeflerin bedeli ise elektrik kullanıcısına 
pahalı elektrik olarak dayatılıyor.
1 Ekim 2012 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarife ile konut kullanıcılarının 
çıplak elektrik bedeli yüzde 12.65 artarken, tüketicinin kullanmadığı elektrik için 
ödemek zorunda kaldığı kayıp ve kaçak bedeline de 1 kilovat saat başına yüzde 9 zam 
yapıldı. Faturayı oluşturan diğer kalemlerdeki küçük ayarlamalarla ve vergi ile fon 
payları da dahil olmak üzere meskenler için yapılan zam oranı yüzde 9.8 oldu. 

Fon ve Vergiler Hariç  
(Dağıtım, İletim, Perakende, Kayıp-Kaçak Dahil)  

Tüketici Tarifeleri

1 kWh/kr
30 

Eylül 
2011

1 Ekim 
2011

1 Ocak 
2012

1 Nisan 
2012

1
Ekim 
2012

Ekim 
2012 

Zammı 
(%)

1 Yıllık 
Zam 
(%)

Sanayi (Orta 
Gerilim) 18,434 20,116 20,116 21,855 22,731 4,01 23,31

Sanayi (Alçak 
Gerilim) 19,522 21,479 21,479 23,687 24,626 3,97 26,15

Ticarethane 25,238 25,386 25,386 26,458 28,559 7,94 13,16

Diğer 1 20,316 24,159 24,159 26,458 28,559 7,94 40,57

Diğer 2 20,941 24,860 24,860 26,458 28,559 7,94 36,38
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Mesken 21,659 23,734 23,734 25,886 28,386 9,66 31,06
Şehit Aileleri ve 
Muharip/Malul 
Gaziler

13,872 13,884 13,884 13,893 13,998 0,76 0,91

K.Ö.İ. Mesken 20,078 23,734 23,734 25,886 28,386 9,66 41,38

Tarımsal Sulama 18,62 20,665 20,665 22,547 25,067 11,18 34,62

Aydınlatma 19,904 22,658 22,658 24,729 26,282 6,28 32,04

4 kişilik ailenin asgari tüketim standardı üzerinden 230 kilovat saat aylık tüketim ger-
çekleştirmesi durumunda; faturası 75.2 liradan 82.6 liraya yükselecek. Geçen yıl eylül 
ayında ise bir ailenin faturası 62.5 liraydı. Yani 1 yıl içinde yapılan elektrik zamlarıyla 
bir ailenin elektrik faturası, yüzde 32.6 zamlanarak, 20.1 lira kabardı. 
Harcamaları artan AKP Hükümeti, kaynağı yine dar gelirli kesimlerden çıkarıyor. Son 
1 yıl içinde elektriğe yapılan zam tablosuna bakıldığında AKP’nin hangi kesimi hedef 
aldığı net olarak ortaya çıkıyor. Elektrik dağıtım özelleştirmeleriyle birlikte sosyal 
desteklemeleri kaldıran Hükümet, son 1 yıl içinde elektrik fiyatlarına yaptığı zamlarla 
en çok sosyal devlet ilkesi kapsamında yapılan hizmetleri mağdur etti. Kalkınmada 
öncelikli illerde yaşayan insanların ev faturaları 1 yıl içinde yüzde 41.38 artırılırken, 
“Diğer 1” tarifesi kapsamında yer alan “hayır kurumları, dernekler, vakıflar, müze-
ler, resmi okullar, resmi yurtlar, resmi kurslar, spor tesisleri, resmi üniversiteler, 
resmi yüksekokullar, resmi sağlık kuruluşları, kültür balıkçılığı ve kümes hayvanları 
çiftlikleri”nin tarifesi de yüzde 40.57 artırıldı. “Diğer 2” tarifesi kapsamında yer alan 
içme ve kullanma suyu ile tarımsal amaçlı soğuk hava depolarının elektrik bedelleri 
de yüzde 36.38 oranında zamlandı. 
Sanayicinin faturası ise orta gerilim için yüzde 23.31, alçak gerilimden elektrik alan-
lar için yüzde 26.15 arttı. Tarife grupları içinde en düşük zammı da yüzde 13.16 ile 
ticarethaneler gördü. AKP Hükümeti, elektrik dağıtım özelleştirmeleriyle birlikte 
uyguladığı zam politikaları ile iktidar gücünü hangi kesimden yana kullandığını da 
göstermiştir. 2007 yılından bu yana yapılan fiyat ayarlamaları ile konut kullanıcıları ile 
sanayi kuruluşlarının elektrik bedelleri arasındaki makas giderek artırılmıştır. 2007 
yılında mesken ile sanayi (dağıtım sisteminden elektrik alan orta gerilim abonesi) 
arasındaki 0.9 kuruş olan fark, 2012 yılında 5.7 kuruşa yükselmiştir. Yani meskenler, 
2007’de sanayiden yüzde 7.7 daha pahalıya elektriği kullanırken, 2012 yılında yüzde 
24.9 oranında daha pahalı elektrik kullanır hale getirilmiştir. 
Asgari Ücretli Enerji Yoksulu Oldu
EMO’nun yeni tarife üzerinden yaptığı analizin sonuçları özetle şöyledir:
-Son 1 yılda gerçekleşen tüketici fiyatları artışı yüzde 8.8 iken; mesken abonelerinin 
elektrik faturası ise 1 yılda yüzde 32.16’lık artışla enflasyon oranını neredeyse 4 kat 
aşan düzeyde zamlanmış oldu. 
-Net asgari ücret son 1 yıl içinde yüzde 12.2 oranında artırılırken, asgari ücretle 
geçinen ailenin bütçesinde elektrik faturasının payı yüzde 9.48’den yüzde 11.16’ya 
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yükseldi. Böylece uluslararası literatürde enerji yoksulluğu için belirlenen yüzde 10 
sınırı da aşılmış oldu. 
-1 Ekim 2012 tarifede en yüksek zam yüzde 11.12 oranıyla tarımsal sulamaya yapıldı. 
Çiftçilerin yaz aylarında ödemekte ciddi güçlük çektikleri, yerel gazete haberlerine 
de sürekli yansıyan ödeme sorunlarını katmerlendirecek bu zamla birlikte tarımsal 
sulamaya yapılan 1 yıllık elektrik bedel artışı yüzde 34.6’ya ulaştı. 
-Son dönemde artan harcamalara karşın gelir kaynakları yetersiz kalan ve dolaylı 
vergiler başta olmak üzere yurttaşlardan yapılan kesintileri artırmanın çeşitli yollarına 
başvuran AKP Hükümeti, söz konusu elektrik zammıyla vergi gelirlerini de artıracak. 
Tüketimin yalnızca yüzde 24’ünü oluşturan konutlardan elde edilen KDV tutarı 2010 
yılı tüketimi baz alındığında dahi yıllık 200 milyon lira artacak. 
-En son açıklanan 2010 yılı elektrik tüketim verileri üzerinden, önümüzdeki 1 yıl 
içinde de konutların 41.4 milyar kilovat saat elektrik kullanacakları varsayılarak 
hesaplama yapıldığında, konut abonelerinden 1 yıl içinde 1.3 milyar lira daha fazla 
para toplanacak.
-Elektrik fiyatlarına yapılan yüksek zamlar başta su olmak üzere tüm yaşamsal ürün-
lerin fiyatlarında da artışa yol açacaktır.

Meskenlerde 230 kWh’lik  
Aylık Asgari Tüketim Faturası-TL

1 Nisan 
2012 1 Ekim 2012 Zam Oranı 

(%)

Tüketim 41,78 47,06 12,65

Perakende 0,92 0,91 -1,75

İletim 1,99 1,96 -1,73

Dağıtım 8,66 8,62 -0,50

Kayıp ve Kaçak Bedeli 6,18 6,74 9,00

Fon ve vergiler hariç fiyat 59,54 65,29 9,65

Enerji Fonu 0,48 0,54 12,18

TRT Payı 0,96 1,08 12,18

Bel. Tük.Ver. 2,40 2,69 12,18

KDV Öncesi Toplam 63,38 69,59 9,81

KDV 11,41 12,53 9,81

Toplam* 74,79 82,12 9,81

* Fatura başına 0.423 TL sayaç okuma bedeli ayrıca alınmaktadır. 

-AKP Hükümeti’nin 2008 yılında reform olarak sunduğu maliyet bazlı fiyatlandırma 
mekanizmasının, ancak fiyat artışlarını yansıtan fiyat inişlerini ise yok sayan bir oto-
matik zam enstrümanı olduğunun ifşa olmasının ardından artık sözü edilmez olduğu 
da bir gerçektir. Enerjide gerçekçi fiyat politikaları uygulanmalıdır. Sadaka kültürü 
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yerine elektrik alanında sosyal devlet ilkesinin gereği olan gerçekçi uygulamalara 
yönelinmelidir. Bu çerçevede kanayan bir yara haline gelen kayıp ve kaçak sorunu 
da toplumu kamplaştırarak değil, iktidarın yurttaşların refahı için var olduğu bilinci 
içerisinde çözülmelidir. 
-Bugün yapılan zamlar şaşırtıcı değildir. 1 Nisan 2012 tarihinde yaptığımız açıklamada, 
bugün yaşanan süreci aynen şu cümlelerle kamuoyuna duyurmuştuk: 
“Bugün, elektrik alanının piyasalaştırılması sonucunda oluşan karaborsa sistemi 
nedeniyle karşı karşıya kaldığımız bu yüksek oranlı elektrik zammına, yarın olası 
petrol ve doğalgaz krizleri sonucu yeni zam dalgaları ile tekrar maruz kalacağız. Petrol 
fiyatlarında yaşanan yükseliş ve doğalgaza dün (31 Mart 2012) yapılan yüzde 18.72 
oranındaki zam elektrik fiyatlarına önümüzdeki aylarda yansıtılacaktır.” 
Rekabetin mümkün olmadığı doğal bölgesel tekel olan dağıtım alanında yapılan özel-
leştirmelerin ucuzluk sağlayacağı iddiası çökmüştür. Derhal kamunun zararına olan 
piyasalaştırma uygulamalarından vazgeçilmeli; elektrik fiyatlarının ucuzlaması için 
üretim, iletim, dağıtım ve perakende olarak ayrıştırılan hizmetlerin bütünleşik bir yapı 
içerisinde sunumunu mümkün kılacak kamusal bir örgütlenmenin yaşama geçiril-
mesi gerekmektedir. Ancak böylesi bir uygulama ile ülkemizin de yerli kaynaklarının 
değerlendirilmesi, halkımıza ucuz elektrik sunulması mümkün olabilecektir. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

02.10.2012
 

PEŞKEŞ ÇEKİLME SIRASI KÜTAHYA-SEYİTÖMER’DE
Tüm dünyada enerji alanında yürütülen serbest piyasa uygulamaları sorgulanırken, 
enerji arz güvenliği sorunuyla karşı karşıya bulunan ülkemizde AKP Hükümeti, 
enerji alanında özelleştirmeleri sürdürmektedir. TBMM’de bir gece operasyonu ile 
torba yasanın içine termik santrallara kömür sağlayan 2172 sayılı yasa ile devletleş-
tirilen, daha sonra 2840 sayılı yasa ile devlet eliyle işletilecek madenler kapsamına 
alınan linyit sahalarının, 4046 sayılı özelleştirme yasası kapsamında özelleştirilmesini 
sağlayan bir hüküm konulmuştur. Bu hükümle; Türkiye Kömür İşletmeleri’nin 
(TKİ) işlettiği ve termik santrallara kömür sağlayan bütün linyit sahalarının, termik 
santrallar ile birlikte yerli-yabancı enerji tekellerine verilmesi amaçlanmıştır. 
TKİ’nin elinde bulunan bu linyit sahaları, yerli kaynak niteliğiyle ülkemizin enerji 
güvenliğinin stratejik teminatı durumundadır. Özelleştirme ile bu tek yerli teminat 
da ortadan kalkmış olacaktır. Yasanın çıkmasıyla birlikte, Türkiye’nin açık işletme 
yöntemiyle üretim yapılan ve en düşük maliyetli kömür sahalarından Seyitömer 
İşletmesi, Türkiye Kömür İşletmeleri’nden (TKİ) ayrılarak Elektrik Üretim A.Ş’ 
ye (EÜAŞ) bağlanmış ve özelleştirme çalışmaları başlatılmıştır. TKİ’ye ait kömür 
sahası ile EÜAŞ’e ait termik santral birleştirilip birlikte özelleştirilecektir. Söz 
konusu kömür işletmesinde (SLİ), 176 milyon ton görünür rezerv bulunmakta 
ve yaklaşık 8 milyon ton/yıl linyit kömürü üretimi yapılmaktadır. İşletmeye, 2011 
yılında 2.200.000 TL. yatırım yapılmış ve işletme 2011 yılında 160 milyon TL. kar 
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etmiştir. İşletmede 793 kişi çalışmaktadır. Santralda ise, 2011 yılında 3.896.000.000 
kW elektrik üretimi yapılmıştır. Santralda üretilen elektriğin üretim maliyeti yaklaşık 
5.8 cent/kWsaat civarındadır. Böyle verimli ve karlı işletmeler ne hikmetse !!! elden 
çıkarılmaya çalışılmaktadır. Bunun peşinden diğer kömür ve elektrik santrallarının 
satışı planlanmıştır.
Başta enerji alanında olmak üzere diğer sektörlerde de uygulanan neoliberal politika-
ların ve özelleştirmelerin; işsizliği, pahalılığı ve dışa bağımlılığı artırdığı, sanayileşmeyi 
engellediği, gelir dağılımını bozduğu, kamu kaynaklarının sömürgenlere aktarılma-
sının aracı olarak kullanıldığı defalarca görülmüştür. Kamu tekelinin yıkılarak yerine 
özel tekellerin oluşturulduğu bu sistemde halkımızın ve ülkemizin gelecekte daha ağır 
bedeller ödeyeceği bilinmelidir. Özelleştirmeler; ekonominin düzelmesine, devletin 
gelir elde etmesine olanak sunmadığı gibi daha az hizmet, daha fazla külfet ve daha 
fazla vergi olarak topluma dönmektedir. Şimdiye kadar yapılan özelleştirmelerde 
bunlar yaşanmıştır. Bugüne kadar yaşanan deneyimlerden ders alınarak, merkezi ve 
stratejik bir planlamayla geleceği kurgulayarak, ülkemizin özgün koşullarına uygun, 
insan odaklı ve kamu yararı öncelikli enerji politikalarının bir an önce hayata geçi-
rilmesi gerekmektedir.
Bu yanlış uygulamalara karşı mücadele etmek ve karşı durmak öncelikle bir yurtse-
verlik görevidir. Aşağıda imzası bulunan sendikalar ve meslek odaları, bu anlamda 
verilecek her türlü mücadeleye destek verecek ve içinde olacaktır. Ancak, bu müca-
delelerin başarılı olmasının yolu da tüm emek güçlerinin birlikte hareket etmesinden 
geçmektedir. Bu anlamda tüm örgütler sorumluluklarının bilincinde olmak durumun-
dadır. Bunun dışındaki davranışlar, sonuçta sermayenin yararına olacaktır.
Günümüzde enerjiye ulaşmak en doğal insani bir ihtiyaçtır. Ekonomik/sosyal kalkınma 
ve insanca yaşam için; güvenilir, ucuz ve temiz enerji arzı günümüzün en önemli 
sorunu haline gelmiştir. Elektrik alanında bugüne kadar sürdürülen özelleştirme 
ve serbest piyasa uygulamaları ülkemizi enerji sıkıntısı ve pahalı elektrik fiyatlarıyla 
karşı karşıya bırakmıştır.
Enerjinin temel bir insan hakkı olduğunun bilinciyle, kamu çıkarını savunmayı temel 
ilke olarak gören aşağıda imzası olan sendikalar ve meslek odaları, yeraltı ve yerüstü 
servetlerimizin talanına, enerji güvenliğimizin yok edilmesine ve ülkemiz enerji 
sektörünün dış kaynaklara bağımlılığının daha da artmasına yol açacak uygulamalara 
karşı mücadelesini sürdürmeye kararlıdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI-ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI-ELEKTRİK 
MÜHENDİSLERİ ODASI-FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI-GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI-GEMİ 

MAKİNE İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI-GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI-HARİTA VE 
KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI-İÇMİMARLAR ODASI-JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI-

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODA SI-KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI-MADEN MÜHENDİSLERİ 
ODASI-MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI-METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI-

METEROLOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI-MİMARLAR ODASI-PETROL MÜHENDİSLERİ 
ODASI-PEYZAJ MİMARLARI ODASI-ŞEHİR PLANCILARI ODASI-TEKSTİL MÜHENDİSLERİ 

ODASI-ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI-KESK – ESM-TÜRK ENERJİ SEN
04.10.2012
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ÜLKEDE, BÖLGEDE, DÜNYADA BARIŞ... 
BARIŞ HEMEN ŞİMDİ!

Bilindiği gibi başını ABD’nin çektiği emperyalist güçler ve onların Ortadoğu’daki 
taşeronları, Irak ve Libya’dan sonra Suriye üzerinde emperyalist tahakküm oluştur-
mak, sonrasında ise İran’a uzanan bir müdahaleyi gerçekleştirmek için aktif çaba 
içindedirler.

Suriye’de yaşanan iç savaş ve bu ülkeye yönelik askeri müdahalenin, bölgesel bir 
savaşın habercisi olduğu bilinmektedir. Tüm Ortadoğu savaşa, etnik, din ve mezhep 
çatışmalarına ve uzun erimli bir kaosa sürüklenirken AKP iktidarı ne yazık ki Tür-
kiye’yi bu girdabın içine çekmektedir.

Ortadoğu ve Arap ülkelerinin ‘modeli’ olma hevesindeki AKP, bu kirli oyunda ken-
disine verilen rolleri ve hatta çok daha fazlasını büyük bir hevesle yerine getirmekte, 
Suriye’deki iç savaşa ülkemizi dahil etmekte, Ortadoğu’da yayılan dinci, mezhepçi 
ve kaotik siyasi ortamını ülkemize taşımaktadır.

ABD ve Batı İttifakı ile Türkiye, Suudi Arabistan, Katar gericiliklerinin Suriye’ye karşı 
ileri karakolu durumuna getirilmiş, dinci gerici güçlerin Suriye’deki iktidara karşı 
savaşanın aktif bir tarafı durumuna düşürülmüştür.

Son zamanlarda Hatay’da yaşananlar ve Akçakale merkezli gelişen olaylar bu duru-
mun bir ürünüdür. Suriye’deki iç savaşın bir tarafına açık ve aktif destek sunan AKP 
iktidarı Akçakale’ye düşen bombalara altyapı ve ortam hazırlamış, Meclisten geçirdiği 
tezkere ile ülkemizi Suriye’deki iç savaşa fiili destek sunan durumdan savaşın çok 
daha açık tarafına dönüştürmüştür. Bunun en son göstergesi de 13 bölgenin sivillere 
kapatılması olmuştur.

Biz aşağıda imzası bulunan TMMOB’ye bağlı Odalar, Suriye, bölge ve Türkiye 
halkları arasında oluşturulmak istenen savaşa karşı halkların kardeşliğini savunuyor 
ve “Ülkede, Bölgede ve Dünyada Barış” isteminin yükseltmesi gerektiğini düşünü-
yoruz.

Şimdi zaman, kardeş, komşu halklar arasında emperyalist emellerle körüklenmeye 
çalışılan kin ve nefret söylemlerine, ırkçı/şoven, dinci/mezhepçi kışkırtmalara karşı 
inatla bir arada ve yan yana durmanın, savaş çığırtkanlarına antiemperyalist dayanış-
mayla dur demenin, “Yaşasın Halkların Kardeşliği”, “savaşa hayır”, “barış hemen 
şimdi!”demenin zamanıdır.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI-ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI-ELEKTRİK 
MÜHENDİSLERİ ODASI-FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI-GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI-GEMİ 

MAKİNE İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI-GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI-HARİTA VE 
KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI-İÇMİMARLAR ODASI-JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI-

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODA SI-KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI-MADEN MÜHENDİSLERİ 
ODASI-MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI-METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI-

METEROLOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI-MİMARLAR ODASI-PETROL MÜHENDİSLERİ 
ODASI-PEYZAJ MİMARLARI ODASI-ŞEHİR PLANCILARI ODASI-TEKSTİL MÜHENDİSLERİ 

ODASI-ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
05.10.2012
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ODALARDAN ORTAK HAREKET PROTOKOLÜ
Elektrik, İnşaat, Makine Mühendisleri ve Mimarlar Odası, meslek alanlarına ve kamu-
sal denetime yönelik yapılan saldırılara karşı mücadelenin daha etkin yürütülebilmesi 
için “Ortak Mesleki Uygulamalar ve Teknik İşbirliği Protokolü” imzalamışlardır. Bu 
kapsamda hem mesleki ve kamusal çıkarların bilimsel anlamda korunması, hem de 
bürokrasinin azaltılarak, gereksiz zaman kaybının önüne geçilmesi ve ilerleyen süreçte 
diğer Meslek Odaları’nın da katılımının sağlanması öngörülmektedir.

Ülkemizde son yıllarda sürdürülen yeniden yapılandırma çalışmalarında “çağdaş, 
katılımcı, çok sesli demokrasi”nin altı çizilirken, diğer taraftan meslek alanımıza 
yönelik “anti-demokratik, örtülü otoriter anlayış”ın altyapı çalışmaları sistemli bir 
şekilde sürdürülmektedir. Kentsel mekânın, yapılı ve doğal çevrenin oluşumuna yöne-
lik düzenlemeler, toplum yararı ve yaşam kalitesi üzerinden değil, “rant değerleri” 
üzerinden oluşturulmaktadır. Uygar ülke ölçütleri ve demokrasi ile bağdaşmayan, 
hukuka, Anayasa’ya ve ilgili yasalara açıkça aykırı, çağdışı bir anlayışın ürünü olan 
müdahaleler aracılığıyla küresel sömürü, rant ve çıkar politikalarının hiçbir engelle 
karşılamaksızın yaşama geçirilmesi için meslek alanımız da hızla kuşatılmaktadır. 

Bu süreçte, meslek Odalarının aydınlatıcı, eşitlikçi, kamu yararını ve meslek ahlakını 
vurgulayan sorumlulukları kritik bir önem taşımaktadır. Kentsel mekân “rant değer-
leri” üzerinden değil, toplum yararı ve yaşam kalitesi üzerinden değerlendirilmelidir. 
Meslek ilkeleri korunmalı, her alanda olduğu gibi, meslek alanlarımızda da çağdaş, 
demokratik bir Türkiye için mühendislik ve mimarlık alanında meslek onuru, bilimsel 
sorumluluk ve kamu yararı önceliği temelinde biraraya gelinmelidir. 

Amaçları arasında, “mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, ortak gereksi-
nimlerini karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere 
uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile 
olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere gerekli düzenlemeleri 
yapmak” olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) kurucu 
odalarından olan, Elektrik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makina 
Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası arasında “Ortak Mesleki Uygulamalar ve 
Teknik İşbirliği Protokolü” yapılmıştır. Protokolün kapsamını “sağlıklı kentleşme, 
nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihî ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi, 
meslek onurunun korunması, mesleğin geliştirilmesi ve kamusal hakların korunması” 
oluşturmaktadır. 

İmzalanan bu protokol ile meslek Odaları arasında teknik işbirliği zeminlerini gelişti-
rerek, sağlıklı kentleşme ve nitelikli bir yapılaşma faaliyeti için gerekli olan mimarlık 
ve mühendislik hizmetlerinin ilgili mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara 
uygun olarak yerine getirilebilmesini sağlamak; meslek onurunun korunması ve 
mesleğin geliştirilmesi için tarafların ortak sorumluluklarının tarih, kültür, doğa ve 
çevre değerlerine sahip çıkarak ve karşılıklı dayanışma içerisinde yerine getirilme-
sini sağlayarak, meslek mensuplarının faaliyetlerinde kamu yararının gözetilmesinin 
şartlarını oluşturmak amaçlanmaktadır.
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Protokol çerçevesinde, her bir yapı projesi üzerinde Odalar ortak veritabanı üzerin-
den birbirlerinin yaptığı işlemlerden haberdar olacak ve kendi iç işleyişlerinde diğer 
Odaların işlemlerini de dikkate alacaklardır. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI-İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI-MAKİNA 
MÜHENDİSLERİ ODASI-MİMARLAR ODASI-

18. 11.2012

EMO’dan Kamu Kurumlarına Uyarı...

TASARRUF CİHAZI KANDIRMACASINI DURDURUN
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), elektrik tasarruf cihazlarıyla halkın kandırıl-
masına karşı ilgili otoriteleri harekete çağırdı. EMO; “İnternet sitelerinden, elekt-
ronik ortamda yürütülen kampanyalara, cep telefonlarına gönderilen mesajlardan 
televizyonlara” kadar uzanan geniş bir ağ içerisinde pazarlanmaya çalışılan “sözde 
elektrik tasarruf cihazları” satışlarının durdurulması için; Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Reklam Kurulu ile Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu’na yazı gönderdi. 
EMO, elektrik fiyatlarına yapılan zamların ardından yeniden revaçta olan elektrik 
tasarruf cihazları aldatmacası konusunda ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulundu. 
İlgili bakanlık ve kamu kurumlarına 15 Ekim 2012 tarihinde gönderilen yazıda, 11 
Ocak 2010 tarihli açıklama ile kamuoyunu tasarruf cihazları aldatmacası konusunda 
EMO’nun uyardığı anımsatıldı. “Adı geçen ‘sözde elektrik tasarruf cihazları’ tamamen 
bir aldatmacadan ibarettir” denilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: 
“Büyük işletmelerde zorunlu olan kompanzasyon işlemi, elektrik akımının iş görme-
yen gücü (körgüç) olarak tanımlanabilecek ‘reaktif enerji’nin sisteme geri verilerek, 
toplam elektrik üretiminde yaratacağı gereksiz artış etkisini önlemeye yöneliktir. 
Öncelikle, mevcut mevzuata göre ‘mesken abonelerine, tek fazla beslenen abonelere, 
bağlantı gücü 9 (dokuz) kW’a (dahil) kadar olan abonelere’ reaktif enerji tarifesi uygu-
lanmadığının altı çizilmelidir. Yani bu abonelerin kompanzasyon yapmalarına gerek 
duyulmamakta, bu nedenle de bu sayaçlar reaktif enerji kaydetmemektedir. Elektrik 
tasarruf cihazı adı altında satışa sunulan bu tür aletler ise, zaten kayda girmeyen bu 
reaktif enerjiye yönelik küçük kompanzasyon aletleridir.
Konut ve küçük işyerlerine cihazın pazarlanmasında kullanılan yöntem de işte bu nok-
taya yöneliktir. Bir grup floresan lamba yakılmakta; sözde tasarruf cihazı takılmadan 
lamba devresindeki akım, pens ampermetre ile ölçülerek müşteriye gösterilmekte; 
ardından cihaz fişe takılmakta ve aynı noktadaki akım yine ölçülmektedir. Cihaz 
devrede iken bir miktar azalan akım değeri üzerinden halkın aldatılması desteklen-
mektedir. İşin püf noktası da buradadır. Azalan akım, fişe takılan noktadaki reaktif 
enerjinin cihazdan şebekeye verilmesi ile oluşmaktadır. Kirli bir kampanya ile pazar-
lanan bu cihazlar bu tip sayaçların kaydetmediği, bu nedenle de tüketim faturalarına 
yansımayacak olan reaktif kompanzasyon işlevi görmektedir.”
Sonuç olarak bu cihazların aktif enerjiden tasarruf sağlamasının mümkün olmadığı 
anlatılan yazıda, tüketicilerin kandırılmasının kamu otoritesi eliyle önlenmesi istendi. 
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Yazıda şöyle denildi:
“2010 yılı verilerine göre ülkemizdeki toplam 33,2 milyon aboneden 27,4 milyonunun 
meskenlere, 4,2 milyonunun da ticarethanelere ait olduğu (ki bunlarında büyük bir 
bölümünün 9 kW ve altında bağlantı gücüne sahip oldukları) ve farklı abone grubunda 
olup tek fazlı sistemden beslenen aboneleri de göz önüne aldığımızda hiçbir işe 
yaramayan ‘sözde’ tasarruf cihazlarının hangi amaçla pazarlandığı ortaya çıkmakta-
dır. Tüketicilerin kandırılmaya çalışıldığı bu ve benzer olaylarda kamu otoritesinin 
denetim görevini yerine getirmesi ve vatandaşın yanıltılarak dolandırmasına yönelik 
girişimleri engellemesi ve cezalandırması gerekmektedir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

19.10.2012

TEDAŞ Elektrik Kesintilerini, Yolsuzlukları ve Usulsüzlükleri Değil, 
Halkın ve Haklının Sesini Kesmeye Çalışıyor...

EMO, ESM VE TES-İŞ DİYARBAKIR 
YÖNETİCİLERİNE SÜRGÜN

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’de (DEDAŞ) usulsüzlük ve yolsuzlukların üzeri sürgün-
lerle örtülmeye çalışılıyor. Yaptığı usulsüz faaliyetleri müfettiş raporlarıyla tespit edilen 
ve haklarında TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nce suç duyurusunda bulunulan DEDAŞ 
yöneticileri makam koltuklarında oturmaya devam ederken, bölgedeki elektrik kesin-
tileri ve gerilim dalgalanmaları sorununu ortak basın açıklaması yaparak gündeme 
getiren demokratik kitle örgütleri hedef seçilmiştir.
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), KESK’e bağlı Enerji Sanayi ve Maden Kamu 
Emekçileri Sendikası (ESM) ile İnsan Hakları Derneği’nin Diyarbakır şubeleri ve Tes-
İş Diyarbakır 1 No’lu Şube’nin 25 Temmuz 2012 tarihinde yaptıkları ortak açıklama 
ile dile getirdikleri Diyarbakır başta olmak üzere bölgede yaşanan elektrik kesintileri 
ve gerilim dalgalanmalarına çözüm bulunması taleplerine sürgünle yanıt verildi. EMO 
Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Başkanı İdris Ekmen, Başkan Yardımcısı Murat 
Çelik, ESM Diyarbakır Şube Başkanı Alican Çetinkaya, TES-İş Diyarbakır 1 No’lu 
Şube Mali Sekreteri Hüseyin Pınar, EMO ve aynı zamanda ESM üyesi olan Uğur Yaka 
ile Onursal Turgut çalıştıkları Dicle Elektrik Dağıtım AŞ’den (DEDAŞ), 18 Ekim 
2012 tarihinde gerekçesiz olarak çeşitli illere tayin edildiler.
“İleri demokrasi”nin her geçen gün başka bir ileri örneğini yaşadığımız ülkemizde 
kamunun çıkarlarını korumak üzere hareket eden örgütler ve yöneticileri yalnızca fikir-
lerini beyan ettikleri için cezalandırılmışlardır. Hatta yapılan basın toplantısına dinleyici 
olarak katılanlar bile sürgün edilmişlerdir. Bu cezalandırmanın ardında Diyarbakır’da 
soruşturma ve suç duyurusu konusu olan ilişkileri gizleme telaşı yatmaktadır. 
AKP Hükümeti döneminde yanlış enerji politikalarının bedeli elektrik kullanıcılarına 
pahalı ve kalitesiz elektrik sunumu nedeniyle can ve mal kaybı olarak yansırken, çalı-
şanlar da liyakat esası yok sayılarak siyasal yandaşlık gözetilerek atanan yöneticilerin 



277

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
43. Dönem Çalışma Raporu

elinde pek çok baskıya maruz kalmaktadır. Hakkında TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı 
tarafından Savcılığa suç duyurusu yapılması ve disiplin cezası uygulanması istenen 
DEDAŞ yöneticilerinin bu denli koruma altına alınmasının nedenleri kamuoyuna 
açıklanmalıdır.
Liyakat esası gözetilmeksizin siyasal yandaşlıkla yapılan atamaların yanında hukuk 
kurallarını hiçe sayan yönetim anlayışı da yaşanan sorunların temelini oluşturmaktadır. 
Her seferinde hukukun ve yasal mevzuatın arkasından dolanılmakta, siyasal iktidar 
yargı kararlarını hiçe saymaktadır. Enerji alanı da bütünüyle denetimsizliğe mahkûm 
edilmiştir. Böyle bir ortamda usulsüzlük ve şaibelerin üzerine gidilmesi bir yana bunu 
gören ve uyaran örgütlerin üzerinde baskı uygulanmaktadır.
Yaşanan acı olaylardan ders çıkarılmamakta, kamu yararı esasıyla çalışanlar cezalan-
dırılmakta, ne yazık ki usulsüzlük ve çeşitli şaibeler aydınlatılmak bir yana sözü dahi 
edilemeden kapatılmaktadır. Usulsüzlüklere ve yolsuzluklara karşı verdiği mücade-
lede önce sürgünlere uğramış, ancak pes etmemiş olan Üyemiz ve TEDAŞ çalışanı 
Hasan Balıkçı’nın 10 yıl önce uğradığı hain saldırı sonucunda yaşamını yitirdiği 18 
Ekim gününde, DEDAŞ’ın EMO ve sendika yöneticilerini sürgün etmiş olması da 
ayrıca bizim için manidardır. Hasan Balıkçı’nın onurlu mücadelesinin izinde olan 
EMO’nun bu tür ilişkilere bugüne kadar göz yummadığı ve bundan sonra da göz 
yummayacağı bilinmelidir.
Bölgedeki enerji sorunu giderek artmakta, sorunların çözümü için uğraşmak yerine 
bu sorunların çözümü için çaba harcayan, bu sorunları dile getiren kişiler ve kurum-
lar cezalandırılmaktadır. Burada cezalandırılan yalnızca kişiler değil, bugüne kadar 
aldıkları tavırla kamu çıkarlarını korumaya çalışan emek ve meslek örgütleridir. AKP 
Hükümeti doğrudan hak arama mücadelesi yürüten demokratik kitle örgütlerini hedef 
almaktadır. Başbakan’ın 20 Ekim’de Elazığ’da yaptığı “Bu güzel ülkemizde işlerin 
artık geçmişle mukayese edilemeyecek derecede düzgün yürüdüğü ortada. Vicdan 
sahibi herkes artık bunu kabul ediyor. Türkiye’de herhangi bir hak mücadelesine 
şiddetle karşı çıkan bir hükümet vardır” açıklamasıyla ortaya koyduğu demokrasimizin 
“ilerlediği” bugünkü ortamda yalnızca şiddete başvuranlar değil, fikir beyanları ve 
her türlü hak mücadelesi cezalandırılmaktadır. Diyarbakır’da yaşanan bu sürgünler 
de faşizan bir yönetim anlayışının göstergesidir.
AKP Hükümeti’nin her alanda yürüttüğü piyasacı zihniyet; kamu kurumlarına 
dönük olarak önce kadrolaşma ardından kanun hükmünde kararnamelerle yeniden 
yapılandırma adı altında yürütülen uygulamalarla somutlaşırken, ülkenin kaynakları 
rant amaçlı olarak dönüşüme ve el değişimine tabi tutulmaktadır. Emek ve meslek 
örgütlerinin bu rant paylaşımına karşı her türlü platformda gösterdikleri dik duruştan 
rahatsız olunmaktadır. Sendikalar ve meslek örgütlerine yönelik olarak sistemli saldı-
rılar gerçekleştirilmektedir. İşte bu sürgünler de sistemli saldırıların bir parçasıdır. 
Kurumlardaki haksız uygulamalara karşı seslerini çıkaranların gözlerini korkutmaya 
yönelik alınan sürgün kararlarını kınıyor ve protesto ediyoruz. Kimsenin konuşma-
dığı; siyasal iktidarın her yaptığının, her dediğinin alkışlanarak göklere çıkarıldığı 
bir ortamın yaratılmasından amaçlanan nedir? Bugün gelinen noktada bu sorunun 
gerçekten sorulması gerekmektedir. 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı başta olmak üzere TEDAŞ ve DEDAŞ’ı derhal bu 
sürgün kararnamelerini geri almaya; çalışanların, emek ve meslek örgütlerinin sesini 
kısmaya çalışmak yerine ülkenin enerji sorunlarını çözmek, yolsuzluk ve usulsüzlükleri 
önlemek için mesai harcamaya çağırıyoruz. Diyarbakır Şubemiz nezdinde yapılan sal-
dırıyı tüm örgütümüze yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Bu tür saldırılar bugüne 
kadar EMO’yu yürüttüğü mücadeleden geri döndürememiş ve döndüremeyecektir. 
Ne bu saldırının ne de bundan sonra yapılacak baskı ve tehditlerin EMO’nun sesini 
kısamayacağını kamuoyuna duyuruyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

23.10.2012

ÖLÜMLERİ DURDURUN!
Cezaevlerinde, “anadilde eğitim, anadilde savunma hakkı ve Öcalan’a uygulanan 
tecridin kaldırılması” talebiyle yaklaşık 800 kişinin yürüttüğü açlık grevleri bugün 
50. güne ulaşmıştır. Açlık grevinde insan hayatı açısından kritik nokta geçilmiştir. 
Bundan sonrası ölümlere göz yumulması anlamına gelecektir. 

Yaşam hakkı, en temel insan hakkıdır. Taleplerini dile getirmek için bedenlerini ortaya 
koyan insanlara karşı duyarsız ve aşağılayıcı bir dil kullanmanın ne açlık grevindeki 
insanlara, ne topluma ne de Kürt sorununun çözümüne bir fayda sağlamadığı ve 
sağlamayacağı açıktır. Siyasal iktidarı bir an evvel gerekli diyalog ve çözüm ortamının 
sağlanması için çalışmaya davet ediyoruz. 

Göz göre göre gelmekte olan ölümlere karşı gerçekleştirilen protesto gösterilerine 
yapılan sert müdahaleleri kınıyoruz. Cezaevlerinde sürdürülen açlık grevlerine karşı 
yapılacak tecrit ve benzeri şiddet içeren müdahalelerin de çözüm getirmeyeceği konu-
sunda siyasal iktidarı uyarıyoruz. 2000 yılında yapılan, adı ironik biçimde “Hayata 
Dönüş” olan operasyonlarda yaşamını yitiren 32 insanın acısını bu toplumun hala 
yüreğinde taşıdığını hatırlatıyor, siyasal iktidarı insani bir sorumluluk içinde davran-
maya davet ediyoruz. Bir an evvel barışçıl çözüm ortamı yaratılması için demokratik 
kitle örgütlerinin arabuluculuk çağrılarına olumlu yanıt verilmelidir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

31.10.2012

Kar Marjı Yüzde 50 Yükseltilmesine Rağmen İhale Bedeli Yüzde 50 Geriledi...

ÖZELLEŞTİRMELERDE “DAMPİNG” DÖNEMİNE GİRİLDİ
Daha önce yapılan elektrik dağıtım özelleştirmelerinde oluşan ihale bedellerini öde-
meyen şirketler, yeni ihalelere yelken açtılar. Finansman sorunları gerekçe gösterilerek 
ödemeler yapılmamışken, ekonomik kriz ortamında ihaleler için uygun ortam olmadığı 
yönündeki uyarıları dinlemeyen AKP İktidarı, 2 yıl sonra yaptığı ilk dağıtım özelleş-
tirme ihalesinde yarı yarıya düşen fiyatlarla dağıtım bölgelerini şirketlere devretmeye 
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hazırlanıyor. Diğer taraftan yeni özelleştirme ihaleleri öncesinde şirketlerin talepleri 
doğrultusunda dağıtım bölgelerinden elde edilecek kar marjı yüzde 50 artırıldı. Şir-
ketlerin karında yapılan bu artış, doğrudan yurttaşların faturasını da artıracak. 
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ) özelleştirmesi dün (12 Kasım 2012) yine-
lendi. Antalya, Burdur ve Isparta illerinde faaliyet gösteren Akdeniz EDAŞ, yaklaşık 
1 milyon 670 bin aboneye hizmet veriyor. Akdeniz EDAŞ’ın özelleştirilmesine ilişkin 
7 Aralık 2010 tarihinde yapılan ilk ihalede en yüksek teklif 1 milyar 165 milyon dolar 
ile Park Holding, 1 milyar 128 milyon dolar ile Enerjisa ve 1 milyar 100 milyon dolar 
ile EMKAT OGG tarafından verilmişti. Bazı elektrik dağıtım bölgelerinde şirketler 
ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemelerine rağmen, teminatlar için ek süreler 
verilerek, ihale süreci ısrarla tamamlanmaya çalışılmıştı. 
Sorunlara Yeni Sorunlar Ekleniyor
Akdeniz EDAŞ ihalesinde en yüksek teklif Cengiz-Kolin-Limak Ortak Girişim 
Grubu tarafından 546 milyon dolar olarak verildi. Oysa bu rakam 2 yıl önce yapılan 
ihaledeki en düşük teklifin yarısına kadar bile ulaşmamaktadır. Bu “zararına satış” 
bir yana, son ihalede en yüksek rakamı veren ortak girişim grubunun elektrik dağı-
tım özelleştirmelerinin gediklisi konumunda olması dikkat çekicidir. Aynı grup daha 
önce de Uludağ ve Çamlıbel elektrik dağıtım bölgelerini devralmıştı. Cengiz-Kolin-
Limak Ortak Girişim Grubu, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Bölgesi’nin 
devri için de yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Aynı ortak girişim grubunun 
Toroslar EDAŞ ihalesinde de verdikleri teklife ilişkin ödemelerini yapmadıkları için 
teminatları yanmıştır. Bu ihalede yeterli finansman bulamadığı için yükümlülüklerini 
yerine getirmediği açıklanan bir gruba yeni bir dağıtım bölgesinin verilmesi mani-
dardır. Tüm bu gelişmeler, Özelleştirme İdaresi’nin ihale öncesinde yürüttüğü ön 
yeterlilik sürecinin en hafif deyimiyle gerçekçi ve kamu yararını gözetici olmadığını 
ortaya koymaktadır.
Yarı Fiyata Devir Kabul Edilemez
İki yıl önce yapılan ihale ile bugünkü ihaledeki en yüksek teklifler arasındaki fark 
619 milyon dolar olmuştur. Bu denli büyük bir fark, hiçbir ekonomik parametre ile 
açıklanamaz. Özellikle Fitch’in not artırımı ile piyasaların bayram ettiği; ülkemize 
para girişlerinin artacağı ve kredi musluklarının açılacağı açıklamalarının yapıldığı bir 
dönemde yapılan ihalede bu kadar düşük teklif gelmiş olması ayrıca değerlendirilmeye 
muhtaçtır. Bu ihalenin onaylanması halinde, Özelleştirme İdaresi ve AKP İktidarı, 
çöken özelleştirme programına suni teneffüs yaptırmak için “damping ihaleleri” 
düzenlemesi ile tarihe geçecektir. 
Özel sektöre devredilmeden önce kar garantili bir sistem kurulmuş, kayıp ve kaçak 
hedeflerinde yapılan revize ile şirketlerin elleri rahatlatılmış olması yetmemiş, yeni iha-
leler öncesinde şirketlerin karına kar katacakları yeni bir uygulamaya başvurulmuştur. 
Son ihaleler öncesinde dağıtım bölgelerinin cazibesini artırmak için, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu (EPDK) perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler için 2013-2015 
yıllarında geçerli olacak brüt kar marjı tavanını yüzde 2.33’den 3.49’a çıkardı. 2013 
yılbaşından itibaren Rekabet Kurulu koşulu gereği faaliyet ayrıştırması yapılacak olsa 
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bile dağıtım şirketleri ile aynı sermaye yapısına sahip perakende şirketlerinin brüt 
kar marjı yüzde 49.78 oranında artırılmıştır. Yani kar garantisi ile devredilen şirket-
lerin elde edeceği karın da yüzde 50 oranında artırılmasına rağmen, oluşan fiyat bir 
öncekinden yüzde 50 düşük kalmıştır. Elektrik faturası yoluyla yurttaşların cebinden 
daha çok para çıkacak olmasına rağmen, Hazine’nin kasasına konması hedeflenen 
para en az yüzde 50 azalmıştır.
İhaleler Yargı Yolunda
AKP Hükümeti, özelleştirme sürecini her türlü ekonomik parametreden bağımsız, 
bütçenin günlük nakit ihtiyacını gözeterek, kelimenin tam anlamı ile bir ideolojik 
körlük içinde sürdürmek istemektedir. Özelleştirilmek istenen dağıtım bölgeleri için 
verilen ilk teklifler de bu şirketlerin tekel konumları göz önüne alınırsa, ekonomik 
değerlerini yansıtmaktan uzaktır. Henüz iki yıl geçmeden ilk ihalede oluşan rakam-
ların yarı yarıya düşmesi ise akıl almazdır. Bu ihale önümüzdeki günlerde ikinci kez 
gerçekleştirilecek olan diğer ihalelerde de oluşacak fiyat düzeyleri hakkında ipucu 
vermektedir. Bu şartlar altında ihale düzenlemek ve bu ihalede oluşan rakamlara 
göre elektrik dağıtım bölgelerini devretmek, önemli ölçüde kamu zararı doğuracaktır. 
Elektrik Mühendisleri Odası olarak, kamu zararı doğuran bu ihalelere karşı da hukuki 
yollara başvuracağımızı kamuoyuna duyururuz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

13.11.2012

MESLEKLERİMİZE, ODALARIMIZ VE 
BİRLİĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

KAPALI KAPILAR ARDINDA HAZIRLIKLARI YAPILAN 
TMMOB’SİZ TMMOB YASASINI KABUL ETMEYECEĞİZ

Son yıllarda gündeme gelen Odalarımız ve üst Birliğimiz Türk Mühendis Mimar 
Odaları Birliği-TMMOB’nin mevzuatını düzenlemeye yönelik adımlar, bugün doğ-
rudan TMMOB Yasasını değiştirmeye yönelmiştir.
Anayasa’nın 123, 124 ve özellikle 135. maddelerinden hareketle yayımlanan 6235 sayılı 
TMMOB Yasasının değiştirilmesi yoluyla TMMOB örgütlülüğü ve mühendis, mimar, 
şehir plancılığı disiplinlerinin meslek örgütlülükleri, kapalı kapılar ardında yapılan 
hazırlıklarla tasfiye edilmek üzeredir. 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun ülkemizdeki bütün meslek 
kuruluşlarıyla ilgili 29.09.2009 tarihli, 799 sayfa ve 1.062 sayfa eki bulunan raporu-
nun Başbakanlığa gönderilmesinin ardından 2011 yılında çıkarılan birçok Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu yönetimi tekelci otoriter bir tarzda yeniden 
düzenlenmiştir. Bu kapsamda gerek mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri 
ve gerekse TMMOB mevzuatının Anayasa ve yasalara açıkça aykırılık oluşturacak bir 
şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu 
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düzenlemeler, Anayasa ve İdare Hukuku çerçevesinde merkezi idare ile özerk yerin-
den yönetim kuruluşları arasında olması gereken vesayet denetimini aşan, tekelci 
otoriter bir yönetim anlayışı ile bazı özerk kamu tüzelkişiliklerinin özerkliği ortadan 
kaldırılmış, bazıları da doğrudan bazı bakanlıkların bünyesine katılmıştır. 
Bugün ülkemizde egemen olan sermaye birikim politikaları, sanayide gerçekleşen 
dönüşüm, fason üretimin artması, 2B ile kamu arazileri ve kentsel dönüşüm süreçleri, 
bütün ülkenin imara açılması gibi rant yönelimli politikalar, mühendislik, mimarlık, 
şehir plancılığı hizmetlerini doğrudan olumsuz olarak etkilemektedir. Bu meslek 
disiplinleri ile kamusal hizmet ve kamusal mesleki denetim esaslı örgütlülüklerinin, 
şekli yapılara dönüştürülerek tasfiye edilmesi amaçlanmaktadır. Kamuoyuna tarafsız 
ve bilimsel temellerle gerçeklikleri aktaran; gerektiğinde etkin bir biçimde hukuk 
yolunu kullanarak yapılan yanlışlarla mücadele eden TMMOB’ye yönelik tasfiye 
politikaları da bu kapsam içindedir. 
Bu noktada öncelikle belirtmek isteriz ki, TMMOB Yasasını değiştirme ya da ortadan 
kaldırmaya yönelik girişimler mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerini 
kamusal niteliğinden arındırarak rant politikalarına açma amacını gütmektedir. Ayrıca 
hazırlanış süreci, şekli ve içerik itibarıyla TMMOB’siz TMMOB Yasası değişikliklerini 
yüz binlerce üyemizin ve bizlerin asla kabul etmeyeceği bilinmelidir. 
Yapılacak yeni değişikliklerle mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri ve 
ilgili meslek örgütleri, böl-parçala-küçült-yönet-etkisizleştir yaklaşımıyla demokratik 
ve merkezi yapılardan rekabetçi yerel yapılara dönüştürülerek merkezi kamu yöne-
timine bağlanacaktır. Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, bugüne kadar izin verme-
diğimiz siyasi iktidarların ve siyasi partilerin rant ve rekabet temelli müdahalelerine 
açık bir yapıya ve arka bahçelerine dönüştürülecektir. 
Diğer yandan belirtmek isteriz ki, mühendislik bilimleri ile mimarlık ve şehir plancılığı 
bilim ve disiplinleri, multi disipliner (çok disiplinli-çokbilimli) mesleki hizmetleri 
gerektirmekte ve gerek kendi içlerinde gerekse aralarında mesleki, bilimsel, teknik 
geçiş gereklilikleri bulunmaktadır. Dolayısıyla meslek alanlarının ve hizmetlerinin 
tarifi, sınırı ve ülke genelindeki ortak uygulamaları, ancak TMMOB’nin mevcut yapısı 
gibi bütünsel bir kurum tarafından gerçekleştirilebilir.
Bu nedenle meslek alanlarımızın ve aralarındaki ilişkilerin düzenlenmesi otoriter ve 
rekabetçi bir kanun yapma zihniyeti ve böl-parçala-küçült-aşırı parçalı yapıları yönet 
yaklaşımıyla düzenlenemez. Meslek alanlarımız ve aralarındaki ilişkilerin, bilim, teknik 
ve toplumsal yarar doğrultusunda ancak TMMOB ve Odalarımızın demokratik işleyişi 
içinde belirlenebilir, düzenlenebilir bir konu olduğu unutulmamalıdır. 
Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri gerçekte bilim, teknoloji, Ar-Ge, 
inovasyon, sanayi, tarım, orman, enerji, ulaşım, madenler, tüm doğal kaynaklar, gıda, 
çevre ve kentleşme politikalarının dinamik gücüdür, böyle olması gerekir. Ancak ne 
yazık ki bu gerçekler hemen hemen tüm siyasi iktidarlar tarafından hep ikinci plana 
itilmiş, bazı alanlarda yetkiler uluslararası sermaye kuruluşlarına devredilmiş, bazı 
alanlar ise neredeyse ortadan kaldırılmıştır. Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı 
hizmetlerinin ana sektörleri kamusal fayda anlayışından çıkarılıp serbestleştirme, 
özelleştirme, ticarileştirmenin arpalıkları haline getirilmiştir. Kentler, tarım arazi-
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leri, kamu arazileri, madenler, enerji ve tüm alanlar rantlara göre şekillendirilmiş ve 
plansızlık egemen kılınmıştır. 
Aynı zamanda çalışma yaşamının büyük kısmı işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin 
dışında tutulmakta, insanca barınma hakkı ve deprem gerçeğinin gerektirdiği yapı 
denetimi, enerji, tarım, orman, su kaynakları ve kentlerin yönetimi gibi alanlarda 
mühendislik-mimarlık-şehir plancılığının mesleki denetim ve bilimsel-teknik kri-
terleri devre dışı bırakılmakta, KHK’lerle, yasa ve yönetmeliklerde yapılan düzen-
lemelerle bilimsel-teknik mesleki gereklilikler tasfiye edilmektedir. Bu nedenle iş 
cinayetlerinden yapı denetimsizliğine, depremlerin toplumsal yıkımlara dönüşmesine 
dek bir dizi acı olay artık kanıksanır hale gelmektedir.
Bu koşullarda ülkemize, halkımıza, mesleklerimize karşı bilimsel-toplumsal sorumlu-
luklarımızı terk etmeyeceğimizi, TMMOB’siz TMMOB Yasasını değiştirmeye yönelik 
girişimlere karşı biz aşağıda imzası bulanan TMMOB’ye bağlı Odalarımız olarak, birlik 
içinde karşı çıkarak mücadele edeceğimizi, bağımsız ve demokratik meslek kuruluş-
larının tasfiyesine dur demenin kamusal bir görev olduğunu; iktidarın söz konusu 
girişimleri askıya alarak sesimize kulak vermesi gerektiğini kamuoyuna duyururuz.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI-ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI-ELEKTRİK 
MÜHENDİSLERİ ODASI-FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI-GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI-GEMİ 

MAKİNE İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI-GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI-HARİTA VE 
KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI-İÇMİMARLAR ODASI-JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI-

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODA SI-KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI-MADEN MÜHENDİSLERİ 
ODASI-MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI-METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI-

METEROLOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI-MİMARLAR ODASI-PETROL MÜHENDİSLERİ 
ODASI-PEYZAJ MİMARLARI ODASI-ŞEHİR PLANCILARI ODASI-TEKSTİL MÜHENDİSLERİ 

ODASI-ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
16.11.2012

Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele 
Günü’nde EMO’dan Uyarı:

KADINA ŞİDDET İÇSELLEŞTİRİLİYOR
Kadına yönelik şiddetin her geçen gün artan bir ivme kazandığı KARANLIK günler 
geçiriyoruz. Gazete ve televizyonlarda bir kadının dayağa maruz kaldığı, tecavüze 
uğradığı, hatta öldürüldüğü yönünde haberleri duymak artık hayatımızın SIRADAN(!) 
bir parçası oldu.
Suçluların ifşa edilmesi bile mağdur için yeterince zorlu bir süreç iken, ifşa edilenlerin 
cezalandırılmaması, adeta ödüllendirilircesine kollanması, mağdurun mercek altına alı-
narak bir kere daha mağdur edilmesi sayesinde kadın, şiddetin açık hedefi haline geldi. 
Hükümetin kadını bir birey olarak değil, “aile müessesesi”nin sadık bir hizmetkârı 
gibi görmesi nedeniyle gerek toplum yapımız, gerek yasalarımız, gerekse yargı kurum-
larımız kadına düşman oldu. 
Sağlık sistemimiz, hükümetin “kadını kürtaj ve sezeryan haklarından mahrum 
bırakma” politikasından cesaret alıp, kadınları normal doğuma zorladı. Pek çok 
kadın bu şekilde ya kalıcı hasarlara uğradı ya da hayatını kaybetti.
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Medyanın hükümete hoş görünmek adına bu eril yaklaşımları benimsemesi, des-
tekleyip topluma sunması ise sürecin tuzu biberi oldu. Artık, kadına yönelik şiddet 
haberleri bile, metalaştırılabilir oldu.

Aile hayatında, mesleki ve sosyal alanda taciz, tecavüz, fiziksel şiddet dışında bir de 
psikolojik şiddete maruz kalan kadın, sindirilmeye, eve kapatılmaya ve köleleştirilme 
çalışılmaktadır.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için basında boy boy elektronik kelepçe gibi uygu-
lamalar tanıtılırken, diğer taraftan hem hükümet hem de medya eliyle kadına karşı 
şiddetin içselleştirildiği bir süreç dayatılmaktadır. Elbette kadına karşı şiddetle müca-
dele edilebilmesi için yasalar bazında ve uygulamada kadınları koruyucu pek çok önlem 
alınması gerekmektedir. Ancak öncelikle toplumda bilinçlendirmenin gerekli olduğu, 
kadına karşı dinsel ve eril bir bakış açısından kurtulunması gerektiği açıktır. 

Kadın cinayetlerinin 2002-2009 yılları arasında yüzde 1400 oranında arttığı; resmi 
kayıtlara göre 2010 yılında erkekler tarafından 217 kadının öldürüldüğü, 164 kadının 
yaralandığı, 381 kadının tacize, 207 kadının da tecavüze uğradığı açıklanmıştır. Aile 
Bakanlığı’nın web sitesinde yer verilen en son 2008 yılı verilerine sahip araştırmaya 
göre de kadınların yüzde 41.9’unun yaşamının herhangi bir döneminde eşinden 
fiziksel şiddete maruz kaldığı, yüzde 13.7’sinin ise şiddete son 12 ay içinde karşı 
karşıya kaldığı belirlenmiştir.

Ülkemizde artan bu şiddet eğiliminin gerisinde “zihniyet” sorunu olduğu açıktır. 
Ne yazık ki eğitim ve sağlık gibi temel insan hakları alanlarından başlamak üzere 
pek çok alanda kadını ve sorunlarını yok sayan hatta şiddete maruz bırakılmasını 
meşrulaştırmaya çalışan bir anlayış egemen kılınmaya çalışılmaktadır. 

Biz kadınlar, buna sessiz kalmıyoruz, kalmayacağız! Evlerimizde, iş yerlerimizde, 
sokaklarda, mekânlarda var olma hakkımızı istiyoruz!

Dominik Cumhuriyeti’nde 1960 yılında Diktatör Trujilo’ya karşı mücadele eden 3 kız 
kardeşin tecavüz edilerek öldürüldükleri 25 Kasım tarihi 1999 yılında BM’nin aldığı 
kararla “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele 
Günü” kabul edilmiştir. Mirabal kız kardeşlerin özgürlük ve insan hakları için verdiği 
mücadele bugün şiddet gören kadınların mücadelesinin simgesi haline gelmiştir. 
Kadına yönelik şiddete karşı mücadele gününde, Elektrik Mühendisleri Odası ve 
Elektrik Mühendisleri Odası Merkez Kadın Komisyonu olarak, özellikle ülkemizin de 
içine çekilmeye çalışıldığı savaş ve şiddet ortamında en çok kadınların ve çocukların 
mağdur olduğunu hatırlatarak, Ortadoğu’da çalan savaş sirenlerine karşı durulması 
gerektiğini hatırlatıyoruz. 

Buradan bütün sorumlulara, hükümete, muhalefete, yargıya, medyaya, emek ve 
demokrasi örgütlerine sesleniyoruz:

KADINLAR VARDIR!
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 

MERKEZ KADIN KOMİSYONU
24.11.2012
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EMO, Perakende Satışta Şirketlerin Kar Marjını Yüzde 49.8 Artıran EPDK 
Kararının İptali İstemiyle Danıştay’a Başvurdu.

ELEKTRİK ŞİRKETLERİNE KAR KIYAĞI MAHKEMELİK
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) 
perakende satış lisansı sahiplerinin brüt kar marjını yüzde 2.33’ten yüzde 3.49’a 
çıkaran kararına karşı yargı yoluna başvurdu. Kararın yürütmesinin durdurulması 
ve iptali istemiyle Danıştay’a açılan davada, brüt kar marjında yüzde 49.8 artış yapan 
kararla yalnızca 2013 yılında tüketicilere 400 milyon TL’lik yük getirildiği hesabı 
ortaya konuldu. Bu artışın hukuki ve ekonomik bir dayanağı bulunmadığı anlatılan 
dava dilekçesinde, kar marjı artış kararının Anayasa’ya, 4628 sayılı Yasa’ya ve kamu 
yararına aykırı olduğu belirtildi. 
Tüm Tüketicileri Etkileyecek
EMO tarafından Danıştay’a 13 Aralık 2012 tarihinde açılan davada, brüt kar marjı 
artışının tüm tüketicileri etkileyecek bir karar olduğu anlatıldı. Brüt kar marjı 
tavanının Perakende Satış Hizmeti Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının 
Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında ortalama perakende enerji satış fiyatı 
tavanının (OPESFT) belirlenmesinde kullanıldığı belirtilerek, “Dolayısıyla tüm abone 
gruplarının net enerji ve kayıp/kaçak enerji bedellerine yansıtılan ve tüketicilerden 
özel şirkete aktarılan bir kar oranıdır” denildi. 
Elektrik Faturalarına 2013 Yılı Müjdesi: 400 Milyon Lira Zam
TEDAŞ’ın 2010 yılı verileri ve yüzde 7’lik resmi elektrik tüketim artış öngörüleri kullanı-
larak; tarife fiyatlarında hiç değişiklik yapılmayacağı varsayımıyla hesaplama yapıldığında 
dahi 2013 yılı için tüketicilere 400 milyon liralık ek yük getirildiği hesabı ortaya konuldu. 
“Dolayısıyla herhangi bir hukuki dayanağı bulunmayan ve zaten son derece yükselmiş 
olan elektrik enerji fiyatlarına, kullanıcılar aleyhine yeni bir kar artışı yapılmıştır” denilen 
dilekçede, mevcut tarife bileşenleri de anlatılarak, şu bilgilere yer verildi:
“2006-2012 yılları arasında uygulanan 2.33 oranı değişmemiş olsa bile; ortalama 
enerji alım fiyatının her artışında kar miktarı (bedeli) da doğru orantılı olarak zaten 
artmaktadır. Dolayısıyla yaşanan zamlarla artan kar miktarına ayrıca yaklaşık yüzde 
49,8 oranında yeni bir zam yapılması anlaşılır ve kabul edilebilir değildir.”
Özelleştirme İhalelerine Müdahale Edildi
Dağıtım şirketlerinin mevcut durumda perakende hizmetini de yürüttükleri, 2013 yılı 
başından itibaren perakende ve dağıtım hizmetlerinde özelleştirmeler için Rekabet 
Kurulu’nun ortaya koyduğu koşul gereği yaşanacak ayrıştırmanın mülkiyet değil 
hukuki bir ayrıştırmadan ibaret olduğu anlatılan dilekçede, brüt kar marjı artışının 
dağıtım özelleştirmelerini doğrudan etkileyeceği de ortaya konuldu:
“Dolayısıyla dağıtım özelleştirmeleri sürmekte iken yapılan dava konusu kar artışı, 
dağıtım şirketlerinin karlarında artış anlamı içermektedir. Geçmişte yapılan ihaleler 
ile sürmekte olan ihale süreçlerinde önem taşıyan kar unsurunun değişmiş olması, 
elektrik dağıtım ihalelerini rekabet açısından da etkileyecek niteliktedir. Daha önceden 
devredilen dağıtım kuruluşlarını alan şirketler için de yeni yüksek kar marjlarının 
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uygulanacak olması, geriye dönük olarak ihale koşullarının da değiştirilmesi anlamına 
gelmektedir ki, bu durumda gerçekleşen ihalelerde oluşan bedellerin düşük kalmış 
olması da düşünülebilir.”
Artışın Ekonomik Gerekçesi Yok
Elektrik dağıtım özelleştirmelerinin elektrik fiyatlarını fahiş ölçülerde artırdığına 
dikkat çekilen dilekçede, brüt kar marjı artış kararının ekonomik dayanaktan yok-
sunluğu da şöyle anlatıldı: 
“Son beş yıl içerisinde mesken aboneleri için yüzde 128.8 artış yaşanmıştır. Kalkın-
mada öncelikli illerdeki mesken abonelerinde ise bu artış oranı yüzde 144.7 olmuştur. 
Aynı dönemde enflasyon oranının üzerinde artış gösterdiği görülen elektrik enerjisi 
fiyatları şirketlerin kar miktarını da doğal olarak artırmıştır. Özelleştirme ve ser-
bestleştirme süreciyle birlikte elektrik sektöründeki tüm maliyetler tarifeler yoluyla 
tüketicilere yansıtılmış, dikey olarak parçalanan sektörde her aşamada faaliyet gösteren 
şirketlerin karları fiyatlara eklenmiştir. Bugün itibariyle ekonominin en dinamik ve 
karlılığı yüksek sektörü enerji sektörü olmuştur. Bütün fiyat artışları ve karlılık oran-
larına rağmen dağıtım şirketlerinin perakende satış faaliyetlerinden elde edecekleri 
karların yüzde 49.8 oranında artırılması için hiçbir gerekçe bulunmamaktadır...”
Anayasa ve 4628 sayılı Yasa’ya Aykırı
Elektrik Piyasası Kanunu’nda perakende satış tarifelerine ilişkin hükümlerde herhangi 
bir kar unsurundan söz edilmediği, ikincil mevzuatta da kar unsuruyla ilgili düzenle-
menin bulunmadığı, yalnızca tebliğ kapsamında formülasyon içinde kar marjı oranının 
belirlendiği ifade edilirken, bu oranın belirlenmesinde Anayasa ve yasalardaki genel 
düzenleyici kurallara uygun hareket edilmesinin zorunluluğuna işaret edildi. Anaya-
sa’nın “Cumhuriyet’in nitelikleri”, “Devletin temel amaç ve görevleri” ile “Tüketici-
lerin korunması” başlıklı maddeleri ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Yasası’nın amaç 
maddesi ve EPDK’nın görevleri arasında sayılan “Tüketicilere güvenilir, kaliteli, 
kesintisiz ve düşük maliyetli elektrik enerjisi hizmeti verilmesini teminen gerekli 
düzenlemeleri yapmak” biçimindeki yasa hükmüne atıfta bulunuldu. Dilekçede, “Bu 
yön itibariyle de yukarıda belirtmiş olduğumuz Anayasa ve Yasa hükümlerine uygun 
bulunmayan ve ekonomik herhangi bir gerekçesi açıklanmamış dava konusu kararın 
iptali gerekmektedir” denildi.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

20.12.2012

EMO 58 YAŞINDA
İlk Genel Kurulu’nu 26 Aralık 1954 tarihinde gerçekleştiren Elektrik Mühendisleri 
Odası (EMO), kuruluşunun 58. yılını mesleki ve toplumsal mücadelesini sürdürme 
kararlılığı içinde kutluyor. Mühendislik mesleğinin gelişimi ve bilimin kamu yararına 
kullanılmasında öncülük yapan EMO, önümüzdeki yıllarda da TMMOB ve bağlı odaları 
ile birlikte kamu yararını temel alarak bilimsel özgürlüğü rehber edinen bir anlayış 
içerisinde, onurlu yürüyüşüne ve dik duruşuna devam edecektir. 
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Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Haberleşme, Kontrol ve Biyomedikal 
mühendislerinden oluşan 45 bini aşkın üyesi, 14 şubesi, 112 il ve ilçe temsilciliği, 
170 işyeri temsilciliği, yüzlerce bilimsel yayını ve 200 çalışanı ile EMO, ülkenin her 
yerinde 1954’den beri emek, demokrasi ve mesleki mücadelesini sürdürmektedir.

TMMOB ve odalarının yürüttüğü mücadeleden rahatsız olan AKP iktidarı, hazırla-
dığı bir torba yasa taslağı ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 
Yasası’nı değiştirmeye hazırlanmaktadır. TMMOB ve Oda örgütlülüklerimiz kapalı 
kapılar ardında yapılan yasa değişikliği hazırlıkları ile yok edilmek, kamu yararına 
yerine iktidar yararını gözetmesi için ele geçirilmek istenmektedir.

TMMOB’yi parçalayarak yağma ve talan politikalarının engelsiz sürdürülmesine 
hizmet edecek olan bu tasarıyı, bilimin ve mühendisliğin halktan yana kullanıl-
masına yapılan bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Bu yaklaşım asıl olarak; siyasi 
iktidarın “ileri demokrasi” adı altında tek adam diktatörlüğü ile kurduğu; yağma, 
talan ve sömürüye dayalı düzende kendisine engel olarak gördüğü ve ele geçire-
mediği TMMOB ve Odaları işlevsizleştirip, etkisizleştirerek “kendinden yana bir 
örgüt yaratma”, yeniden yapılandırma ve böylece teslim alma amacını taşımaktadır. 
EMO’nun kurulduğu günden bu yana mesleğimiz ve meslektaşlarımızın haklarıyla 
ilgili yürütülen çalışmalar, günümüzün karmaşık piyasa yapısı içerisinde yeni boyutlar 
kazandığı gibi, daha yoğun uğraş gerektiren bir alan haline gelmiştir. Mesleğimizin 
uzmanlık alanlarındaki artış ile sektörde yaşanan değişim ve dönüşüm gibi pek çok 
faktör, Odamızın faaliyetlerinin de detaylanması ve meslektaşlarımızla aktif ortamlarda 
daha sık beraber olmayı gerektiren zorunluluklar doğurmaktadır. 

Bu çerçevede Odamızın yürütmekte olduğu kongre, sempozyum, çalıştay, forum gibi 
etkinliklerin sayısı 30’a yükselmiştir. Bu etkinliklerden Parlayıcı ve Patlayıcı Ortam-
larda Güvenlik (ATEX) Sempozyumu, Güneş Sempozyumu, Elektromanyetik Alanlar 
ve Etkileri Sempozyumu geçen çalışma döneminde ilk defa gerçekleştirilmiş; işçi 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalıştay, Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu 
da yine geçen dönem EMO faaliyetleri arasına katılmıştır. Bilim insanlarının, yüksek 
lisans düzeyinde öğrenim gören meslektaşlarımıza seminer verdiği Akademik Kamp 
da bu dönem ilk defa gerçekleştirilen etkinliklerimizden biri olmuştur. Gelecek yıl 
Türkiye’de ilk defa EMO tarafından Akıllı Şebekeler Sempozyumu düzenlenecek-
tir. 

Bugüne kadarki deneyim ve birikiminin ışığında EMO, önümüzdeki yıllarda da meslek 
ve meslektaş sorunlarının halkın sorunlarından ayrı tutulamayacağının bilinciyle 
çalışmalarını yürütecektir. Kuruluşunun 58. yılında Odamızın, özelleştirme ve yol-
suzluklara karşı mücadeleyi daha güçlü sürdürmeye çalışacağını; özgür ve demokratik 
bir Türkiye özlemiyle, emekten ve halktan yana mücadelesini sürdürmeye kararlı 
olduğunu ilan ederiz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

26.12.2012
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ÖZELLEŞTİRME KARARI GERİ ALINMALIDIR
Tüm dünyada enerji alanında yürütülen serbest piyasa uygulamaları sorgulanırken, 
AKP Hükümeti enerji alanında özelleştirmeleri sürdürmektedir. 28 Haziran 2012 
tarihinde TBMM’de bir gece operasyonu ile torba yasanın içine termik santrallara 
kömür sağlayan 2172 sayılı Yasa ile devletleştirilen, daha sonra 2840 sayılı Yasa ile 
devlet eliyle işletilecek madenler kapsamına alınan linyit sahalarının, 4046 sayılı 
Özelleştirme Yasası kapsamında özelleştirilmesini sağlayan bir hüküm konulmuştur. 
Yasanın çıkmasıyla birlikte, Türkiye’nin açık işletme yöntemiyle üretim yapılan ve en 
düşük üretim maliyetli kömür sahalarından Seyitömer İşletmesi, Yüksek Planlama 
Kurulu’nun 9 Eylül 2012 tarihli kararıyla Türkiye Kömür İşletmeleri’nden (TKİ) 
ayrılarak Elektrik Üretim A.Ş’ye (EÜAŞ) bağlanmış ve özelleştirme çalışmaları 
başlatılmıştır. Özelleştirme Yüksek Kurulu da; 30 Ekim 2012 tarih ve 2012/161 sayılı 
kararıyla, “Santral ile Santral tarafından kullanılan taşınmazların ve İşletme tarafından 
kullanılan taşınır ve taşınmazların “Varlık Satışı”, 2594, 31743 ve 200702650 No’lu 
Ruhsatlar ile bu Ruhsatların kapsadığı Maden Sahalarının “İşletme Hakkının Veril-
mesi” yöntemi ile bir bütün halinde özelleştirilmesine, Özelleştirme işlemlerinin 
31/12/2015 tarihine kadar tamamlanmasına” karar verilmiştir.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bu karar çerçevesinde vermiş olduğu özelleştirme 
ilanında Seyitömer Termik Santrali için son teklif verme tarihini de 20 Aralık 2012 
olarak belirlemiştir. Bugün de nihai pazarlık sürecinin bitirilmesi planlanmıştır.
Söz konusu kömür işletmesinde (SLİ), 176 milyon ton görünür rezerv bulunmakta 
ve yaklaşık 8 milyon ton/yıl linyit kömürü üretimi yapılmaktadır. İşletmeye, 2011 
yılında 2 milyon 200 bin TL yatırım yapılmış ve işletme 2011 yılında 160 milyon TL 
kar etmiştir. İşletmede 793 kişi çalışmaktadır.
Seyitömer linyit kömürüyle çalıştırılan santral; 4 ünite olmak üzere toplam 600 megavat 
(MW) kurulu güce sahip olup, 2011 yılında 3 milyar 896 milyon kilovat saat (kWh) 
elektrik üretmiştir. 2011 yılı itibarıyla ülkemizin toplam elektrik enerjisi üretiminin 
yüzde 1.71’i bu santraldan sağlanmıştır. Santralda üretilen elektriğin üretim maliyeti 
yaklaşık 5.8 sent/kWh civarındadır. Bugüne kadar yapılan özelleştirmelerde olduğu 
gibi böyle verimli ve karlı işletmeler ne hikmetse elden çıkarılmaya çalışılmaktadır. 
Bunun peşinden Kangal, Soma, Hamitabat ve diğer santralların satışının yapılması 
planlanmıştır.
Başta enerji alanında olmak üzere diğer sektörlerde de uygulanan neoliberal politika-
ların ve özelleştirmelerin; işsizliği, pahalılığı ve dışa bağımlılığı artırdığı, sanayileşmeyi 
engellediği, gelir dağılımını bozduğu, kamu kaynaklarının sermayeye aktarılmasının 
aracı olarak kullanıldığı defalarca görülmüştür. Kamu tekelinin yıkılarak yerine özel 
tekellerin oluşturulduğu bu sistemde halkımızın ve ülkemizin gelecekte daha ağır 
bedeller ödeyeceği bilinmelidir. Özelleştirmeler; ekonominin düzelmesine, devletin 
gelir elde etmesine olanak sunmadığı gibi daha az ve pahalı hizmet, daha fazla külfet ve 
daha fazla vergi olarak topluma dönmektedir. Tüketiciye daha düşük elektrik faturaları 
gelmeyeceği de bugüne kadar yapılan uygulamalardan bilinmektedir. Özelleştirme-
nin kaymağını yerli ya da yabancı sermaye yemektedir. Şimdiye kadar yapılan tüm 
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özelleştirmelerde bunlar yaşanmıştır. Bugüne kadar yaşanan deneyimlerden ders 
alınarak, merkezi ve stratejik bir planlamayla geleceği kurgulayarak, ülkemizin özgün 
koşullarına uygun, insan odaklı ve kamu yararı öncelikli enerji politikalarının bir an 
önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu yanlış uygulamalara karşı mücadele etmek 
ve karşı durmak öncelikle bir yurtseverlik görevidir.
Günümüzde enerjiye ulaşmak en doğal insani bir ihtiyaçtır. Ekonomik/sosyal kalkınma 
ve insanca yaşam için; güvenilir, ucuz ve temiz enerji arzı günümüzün en önemli 
sorunu haline gelmiştir. Elektrik alanında bugüne kadar sürdürülen özelleştirme 
ve serbest piyasa uygulamaları ülkemizi enerji sıkıntısı ve pahalı elektrik fiyatlarıyla 
karşı karşıya bırakmıştır.
Enerjinin temel bir insan hakkı olduğunun bilinciyle, kamu çıkarını savunmayı temel 
ilke olarak gören aşağıda imzası olan sendikalar ve meslek odaları, yeraltı-yerüstü 
kaynaklarımızın talanına, enerji güvenliğimizin yok edilmesine ve ülkemiz enerji 
sektörünün dış kaynaklara bağımlılığının daha da artmasına yol açacak uygulamalara 
karşı mücadelesini sürdürmeye kararlıdır. Hükümeti de bu yanlışlıktan dönmeye 
davet ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

TÜRK ENERJİ-SEN-ENERJİ SANAYİ VE MADEN KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI-ELEKTRİK 
MÜHENDİSLERİ ODASI-JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI-MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

28.12.2013

Elektrik Perakende Satış Şirketlerine Sağlanan Yüzde 50’lik Kar Artışının 
Bedeli Kamu Şirketi TETAŞ’a Yıkıldı...

AKP’NİN YENİ YIL ARMAĞANI: ELEKTRİĞE GİZLİ ZAM!
Bu yılki özelleştirme ihaleleri öncesinde elektrik dağıtım şirketlerinin tüketicilerden 
tahsil edecekleri kar marjının yüzde 50 arttırılması nedeniyle elektrik fiyatlarına yapıl-
ması beklenen zam, kamu elektrik toptan satış kuruluşu TETAŞ’ın üzerine yıkıldı. 
Türkiye elektrik tüketiminin yaklaşık yarısını sağlayan TETAŞ’ın elektrik satış fiyatı 
yüzde 14.8 oranında indirildi. Kuruluşu gereği kar ya da zarar etmemesi esas olan 
TETAŞ’ın yılbaşından itibaren geçerli olan fiyat indirimi, kullanıcıların tarifelerine 
yansıtılmadı. Böylece geçen yıl yüzde 32.16 zam gören mesken kullanıcılarının öde-
meye devam edecekleri yüksek bedeller içinden şirketlerin yüzde 50 artırılan kar 
payı garanti edildi. 
Resmi Gazete’de 29 Aralık 2012 tarihinde yayımlanan EPDK kararlarıyla; TETAŞ’ın 
birim kilovat saat elektrik satış fiyatı 20.80 kuruştan 17.73 kuruşa indirilirken, 1 Ekim 
2012’den itibaren uygulanan son kullanıcı tarife tablolarının ise yeni yılda aynen geçerli 
olacağı ilan edildi. 2011 yılı itibarıyla dağıtım şirketlerine 74.5 milyar kilovat saatlik 
elektrik satışı gerçekleştiren TETAŞ’ın yaptığı 3.07 kuruşluk indirimin tüketici tari-
felerinde de ciddi indirim sağlaması gerekiyordu. TETAŞ’ın satış fiyatlarıyla tüketici 
tarifelerindeki bedeller arasındaki ilişki dikkate alındığında, son kullanıcı tarifesinde 
yüzde 10-15 arasında indirim yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. TETAŞ’ın 
geçen yılın ilk 3 ayındaki fiyatı 16.71 kuruşken; mesken aboneleri için kayıp-kaçak, 



289

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
43. Dönem Çalışma Raporu

dağıtım, iletim ve perakende hizmet bedelleri ile sayaç okuma bedeli dahil fiyatın 
23.73 kuruş düzeyindedir. Bu fiyat ilişkisine göre TETAŞ’ın fiyatlarında yılbaşından 
itibaren geçerli olan yüzde 14.8’lik indirim, yılın ilk 3 ayı için meskenlerin tarifesine 
de yüzde 11.3’lük indirim olarak yansıtılmalıydı. 
Yapılmayan indirim nedeniyle yılın ilk çeyreğinde kullanıcılardan fazladan tahsil 
edilecek tutarın ne olduğuna bakacak olursak; TETAŞ’ın 2011 yılındaki 74.5 milyar 
kilovat saatlik elektrik satış miktarı üzerinden 3.07 kuruşluk fiyat indiriminin karşılığı 
hesaplandığında 2.3 milyar TL’ye ulaşılmaktadır. Bu fiyat indiriminin yalnızca yılın 
ilk 3 ayı için geçerli olacağı dikkate alındığında ise 575 milyon liralık fazladan tahsilat 
yapılacağı anlaşılmaktadır. 

Tarife Dönemi TETAŞ
(Kr/kWh) 

Perakende (Enerji) 
Satış Fiyatı
(Kr/kWh) 

Mesken Tarifesi 
Toplam Fiyatı

(Kr/kWh)
01.01.2012 - 31.03.2012 16,71 16,109 23,734

01.04.2012 - 30.06.2012 18,91 18,165 25,886

01.07.2012 - 30.09.2012 18,91 18,165 25,886

01.10.2012 - 31.12.2012 20,80 20,463 28,386

01.01.2013 - 31.03.2013 17,73 20,463 28,386

Adı maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizması olan otomatik fiyatlandırma süreci yine 
otomatik zam olarak işlemeye devam etmekte, indirimler tüketicilere yansıtılmaz-
ken, maliyet artışlarının tüketicilere eş zamanlı olarak yansıtılması için azami çaba 
gösterilmektedir. Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasında ocak ayı tarifesini 
enerji KİT’lerinin hükümetin Genel Yatırım ve Finansman Programı’nda belirlenen 
satış fiyatlarını uygulamaları öngörülmüştür. Yani TETAŞ üzerinden, hükümet eliyle 
kullanıcı fiyatları şirketler lehine manipüle edilmektedir. TETAŞ’ın toptan satış fiya-
tında yüzde 14.8 oranında indirim yapılmasına karşın bu indirim tüketici tarifelerine 
yansıtılmamış, aksine kamu şirketi olan TETAŞ üzerinden dağıtım şirketleri sahip-
lerine (2013’ten itibaren kurdukları perakende dağıtım şirketleri üzerinden) kaynak 
aktarımı yapılmaktadır. Perakende satış şirketlerinin brüt kar marjı oranında yüzde 
50’ye varan artışla yapılan değişiklik sonucu oluşan maliyetlerin tarifeler üzerinde 
yarattığı baskı, en azından yılın ilk 3 ayı için kamu kaynakları kullanılarak karşılan-
maya çalışılmaktadır. Odamız tarafından yargıya taşınan akıl almaz kar artışının her 
tarife döneminde benzer baskıyı yaratması da kaçınılmazdır. Özellikle TETAŞ’ın 
kar ve zarar etmemesi esası dikkate alındığında bu yükü ancak kendi maliyetlerinde 
indirim olduğu sürece karşılayabileceği açıktır. Büyük barajlardan ucuz elektrik alan 
ve sözleşme dönemlerinin sonlarına gelindiği için fiyatları düşen yap-işlet-devret ve 
yap-işlet santrallarından elektrik satın alan TETAŞ’ın karşılayamadığı noktada da 
yine zamlar devreye girecektir. 
Yurttaşlar sürekli tarife oyunlarıyla kandırılmaktadır. Bilimsel gerçekliğin temelini 
oluşturan rakamlar ve rakamlara dayalı maliyet esaslı fiyatlandırma mekanizması gibi 
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söylemler, ne yazık ki gerçekleri karartmak için kullanılmaktadır. Bu kadar karmaşık 
mevzuat ve hesaplamalar içerisinde yurttaşların doğru bilgilendirilmesi için çaba 
harcayan meslek örgütleri ise ne yazık ki “düşman” olarak ilan edilerek, yok edilmek 
istenmektedir. 
Bir an evvel bu kandırmacalara son verilmesini, özelleştirme ve serbest piyasa 
sürecinin yarattığı pahalı elektrik faturasının halka yıkılmasından ve bu yanlış enerji 
politikalarından 2013 yılında vazgeçileceği umuduyla yeni yılınızı kutluyoruz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

31.12.2012

AFŞİN-ELBİSTAN KÖMÜR OCAĞINDAKİ FACİADAN BU 
YANA İKİ YIL GEÇTİ

YETKİLİLER HALA NEDEN SUSMAKTADIR?
Ruhsat hukuku Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgili teşekkülü Elektrik 
Üretim Anonim Şirketi’ne (EÜAŞ) ait olan ve özel sektöre 25 yıllığına işletilmek üzere 
verilen Kahramanmaraş ili Afşin ilçesindeki Çöllolar kömür sahasında, 6 Şubat 2011 
ve 10 Şubat 2011 tarihlerinde iki kez şev kayması meydana gelmiştir. İlk olayda bir işçi 
yaşamını yitirmiştir. İkinci olayda ise bir maden mühendisi ve bir jeoloji mühendisi 
olmak üzere toplam 10 kişi kayan malzemenin altında kalmıştır. Bir işçinin cenazesi 
çıkarılmış, 9 kişiye ise hala ulaşılamamıştır. 
Meslek Odaları, değişik zamanlarda yaptıkları açıklamalarda konuyla ilgili olarak 
aşağıdaki tespitleri yapmıştır; “Linyit rezervlerimizin %46’sını oluşturan Afşin-
Elbistan Linyit Havzasında ekonomik olarak üretilebilecek 4,3 milyar tona yakın 
linyit bulunmakta olup, bu miktar, toplam 9450 MW gücünde termik santrallara 
karşılık gelmektedir. Odalarımız, madenlerimizin kaynak kaybına neden olmadan 
rasyonel olarak değerlendirilmesi için havzanın parçalara ayrılarak işletilmesi yerine 
bir bütün olarak değerlendirildiği havza madenciliğini savunmaktadır. Kaynak kaybı 
olmaması için, havza genelinde bir planlama ve işletmecilik politikasının oluşturulması 
zorunludur. Oldukça geniş bir alana yayılan linyit rezervlerinin doğal sınırlar yerine 
yapay olarak oluşturulmuş sektörlere bölünmesi bu açıdan da yanlış bir yaklaşımdır. 
Saha sınırlarının tam olarak belirlenmeden üretim projesi yapılması da çeşitli sorun-
lar yaratmaktadır. Bu çerçevede sahada kurulan ikinci termik santralın (B Termik 
Santralı) yer seçimi hatalı yapılmıştır. Söz konusu santral kömür rezervinin üzerine 
kurulmuş olup, önemli miktarda kömür rezervinin üretilmesi engellenmiştir. Tüm 
bu değerlendirmeler ışığında Elbistan havzasında bu güne kadar yapılan planlama 
hatalarından ve sorunlu işletme anlayışından vazgeçilmelidir. İnsanı merkezine 
almayan, maksimum üretim ve kâra odaklanmış, bilimsel ve teknolojik altyapıdan 
uzak, eğitimli işgücünün ve sendikalaşmanın olmadığı, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
önlemlerinin yeterince alınmadığı taşeronlaştırma uygulamaları ve işletme hakkı 
devri gibi özelleştirme politikaları terkedilmelidir.”
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Yetkililer, bu ciddi uyarılara kulak tıkamış ve yanlış uygulamalara devam edilmiştir. 
Ülkemizin en büyük kömür havzası yapay sektörlere bölünerek parçalanmış, bunun 
sonucunda kaynak kaybına neden olunmuş, özelleştirmenin yol açtığı olumsuzlukların 
yanı sıra denetim görevi yeterince yerine getirilmemiştir. Yaşanan iş kazası da bu 
yanlışlıkların bir sonucudur.
Bir kamu kuruluşu olan Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ) ana statüsünün 
amaç başlığı; “Kamu yararını gözeterek, kârlılık ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde; 
güvenli, sürekli, kaliteli, verimli, düşük maliyetli, çevreyi gözetir elektrik enerjisi üre-
timi ve satışı faaliyetinde bulunan Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin çalışma usul 
ve esaslarının belirlenmesidir.” şeklinde düzenlenmiştir. Yani kurumun asıl amacı 
elektrik üretmektir. Ancak kurum, kömür sahalarının ruhsat hukukunu alarak işlet-
mek ve işlettirmek gibi bir görevi de üstlenmiştir. EÜAŞ’ ın, çok riskli bir alan olan 
kömür madenciliği üretimi konusunda geçmişten gelen hiçbir deneyimi, birikimi ve 
yeterli kadrosu bulunmamaktadır. Hal böyleyken, toplam kömür rezervlerimizin yarıya 
yakınının ruhsatı bu kuruma devredilmiştir. Bu devrin asıl amacı, kömür sahalarının 
elektrik santrallarıyla birlikte yok pahasına daha kolay özelleştirilmesidir. Nitekim, iki 
yıl önce şev kaymalarının meydana geldiği Çöllolar kömür sahası 2007 yılında EÜAŞ 
tarafından, işletilmek üzere 25 yıllığına Park Holding’e devredilmiştir.
Özellikle 80’li yılların başından itibaren uygulamaya konulan özelleştirme, taşeron-
laşma, rodövans (kiralama) vb. gibi yanlış uygulamalar; kamu madenciliğini küçültmüş, 
kamu kurum ve kuruluşlarında uzun yıllar sonucu elde edilmiş olan madencilik bilgi 
ve birikimini dağıtmıştır. Yoğun birikim ve deneyime sahip olan kurum ve kuruluşlar 
yerine üretimin, teknik ve alt yapı olarak yetersiz, deneyim ve uzmanlaşmanın olmadığı 
kişi ve şirketlere bırakılması, buna ek olarak kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir 
biçimde yapılamaması cinayetlere dönüşen iş kazalarını artırmıştır.
Diğer taraftan, Afşin-Elbistan kömür sahası için; 03 Ocak 2013 tarihinde Türkiye 
ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında, 12 milyar dolar yatırımla 8 bin MW’lik 
elektrik santrali yapımını içeren bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmayla, havzadan 
toplam 85 milyon ton/yıl kömür üretilerek karşılığında da 45 milyar kWh/yıl enerji 
üretileceği açıklanmıştır. 
Aşağıda imzası bulunan meslek odaları, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yerli 
kaynaklarımızın ulus ötesi şirketler eliyle değil, kamu kuruluşlarımız tarafından 
kamu yararına kullanımına öncelik verilmesini talep etmekte, madenlerimizin kaynak 
kaybına neden olmadan rasyonel olarak değerlendirilmesi için havza madenciliğini 
savunmaktadır. Bu sayede; dışa bağımlılık azalacak, mevcut kaynağın tamamı değer-
lendirilecek ve tüketildiğinde yerine tekrar konulamayan madenlerimizden maksimum 
toplumsal fayda sağlanacaktır.
Ancak, kaynaklarımız üzerinde uzun yıllarla bağıtlanan anlaşmaların içeriğinin neler 
olduğunun ve kömür havzasının hangi şartlarda yabancı sermayeye verildiği konusunda 
kamuoyunun bilgilendirilmesi bir zorunluluktur.
Bu değerlendirmeler ışığında aşağıdaki soruların yetkililerce yanıtlanmasını kamuoyu 
adına önemli görmekteyiz: 
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-2 yıldır göçük altında olan 9 kişi unutulmuş mudur, 9 kişinin akibeti hakkında ne 
düşünülmektedir?

-11 maden emekçisinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili bu güne kadar hangi araştırma 
sonuçlarına varılmış ve ne gibi yaptırımlarda bulunulmuştur?

-Meslek Odasına “ticari sır” denilerek verilmeyen olay öncesi ve sonrasını gösteren 
teknik raporlar, bizlerle ve kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?

-Havzada gelecekte benzer iş kazalarının yaşanmaması için neler planlanmaktadır?

-Kaza sonrası durdurulan Çöllolar projesi hakkında ne düşünülmektedir?

-Ülkemizin en önemli doğal kaynaklarından olan Afşin-Elbistan linyit sahası, hangi 
şartlarla Birleşik Arap Emirlikleri’ne verilmiştir?

-Söz konusu anlaşmanın içeriği kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?

Bizler Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı ilgili meslek 
odaları olarak, gerek kömür madenciliğimizle ilgili yürütülen yanlış politikaların 
gerekse enerjide dışa bağımlılığı azaltma söylemleri altında bağımlılığımızı daha da 
artıran hükümetler arası anlaşmaların takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyor, 
sorularımıza cevap bekliyoruz.

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI-TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI-
TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI-TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

09.02.2013

EMO, Kamu Toptan Elektrik Satış Şirketinin Yaptığı Yüzde 14.8’lik Fiyat 
İndiriminin Elektrik Kullanıcılarına Yansıtılmamasına İtiraz Etti...

ELEKTRİKTE GİZLİ ZAM YARGIYA TAŞINDI
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), kamu toptan elektrik satış şirketi TETAŞ’ın 
Ocak 2013’ten itibaren geçerli olan yeni tarifesiyle elektrik satış fiyatında yaptığı yüzde 
14.8’lik indirimin dağıtım ve perakende satış şirketlerinin elektrik kullanıcılarına 
uyguladığı nihai tarifelere yansıtılmamasına itiraz etti. Türkiye’de tüketilen elektriğin 
yaklaşık yarısının sağlayıcısı konumundaki TETAŞ’ın fiyat indiriminin tüketicilere 
yansıtılmayarak dağıtım şirketlerinin, 2011 yılı verileri üzerinden yalnızca 3 ay için 
bile 575 milyon liralık fazladan tahsilat yapacağına dikkat çekildi. 
EMO tarafından 27 Şubat 2013 tarihinde Danıştay’a açılan davada, Ocak 2013 tari-
hinden itibaren geçerli olmak üzere açıklanan dağıtım ve perakende elektrik satış 
tarifelerine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) kararının iptali 
ve yürütmesinin durdurulması talep edildi. Dava dilekçesinde, söz konusu kararın 
yayımlandığı gün Resmi Gazete’de yer alan TETAŞ’ın fiyat indirim kararına dikkat 
çekilerek, bu indirimin kullanıcı tarifelerine yansıtılmamasının hukuka aykırı olduğu 
anlatılırken, kullanıcılar aleyhine yapılan uygulamanın ekonomik boyutu da ortaya 
konuldu. 
Dava dilekçesinde, “Tarifeyi belirleyen diğer unsurlarda herhangi bir artış olmadığı 
koşullarda, çıplak enerji bedelinde yaşanan düşüşün hiç olmamış gibi kabul edilerek, 
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tüketicilerin faturalarına yansıtılmaması açıkça hukuka ve kamu yararına aykırılık 
oluşturmaktadır” vurgusu yapıldı. Dilekçede, özetle şöyle denildi:
“TETAŞ’ın toptan elektrik enerjisi fiyatlarında yaşanan artış, maliyet bazlı fiyatlan-
dırma mekanizması uyarınca elektrik enerjisi tarifelerinde bir artışa neden olurken, 
aynı fiyatlarda meydana gelen düşüşün tüketiciye sunulan enerji fiyatlarına yansıtıl-
maması açıkça hukuka aykırılık taşımaktadır. Bu durum, Yüksek Planlama Kurulu 
tarafından belirlenen maliyet esaslı fiyatlandırma esaslarının yalnızca maliyetlerin 
artışında uygulanması, düşüş olması halinde tüketiciye yansıtılmaması şeklinde bir 
uygulamayı doğurmakta ve ülkemizdeki elektrik enerjisi fiyatları sürekli olarak artış 
göstermektedir.”
EMO’nun EPDK’nın kararlarının kullanıcılara yansımasına ilişkin yaptığı hesaplama 
da şöyle anlatıldı: 
“TETAŞ’ın geçen yılın ilk 3 ayındaki fiyatı 16.71 kuruşken; mesken aboneleri için 
kayıp-kaçak, dağıtım, iletim ve perakende hizmet bedelleri ile sayaç okuma bedeli 
dahil fiyatın 23.73 kuruş düzeyindedir. Bu fiyat ilişkisine göre TETAŞ’ın fiyatlarında 
yılbaşından itibaren geçerli olan yüzde 14.76’lık indirim, yılın ilk 3 ayı için örneğin 
meskenlerin tarifesine de yüzde 11.3’lük indirim olarak yansıtılmalıydı.
Lisans sahibi dağıtım şirketleri, tüketime sundukları elektrik enerjisinin yaklaşık 
yüzde 50’sini TETAŞ’tan temin etmekte, diğer yarısını ise Elektrik Üretim A.Ş. ile 
piyasadan karşılamaktadırlar. Dava konusu Kurul Kararının geçerli olduğu dönem 
içerisinde, Elektrik Üretim A.Ş. tarafından arz edilen elektrik enerjisi fiyatları ile 
piyasada oluşan enerji fiyatlarında da herhangi bir artış meydana gelmemiş, tüketime 
sunulan enerji bedelinin yarısını oluşturan TETAŞ fiyatlarında yüzde 14,76 azalma 
olmuştur. TETAŞ’ın 2011 yılı verileriyle yapılan hesaplamada 3.07 kuruşluk fiyat 
indiriminin karşılığı yıllık 2.3 milyar TL’ye ulaşılmaktadır. Bu fiyat indiriminin yal-
nızca yılın ilk 3 ayı için geçerli olacağı dikkate alındığında ise 3 aylık dönem için 575 
milyon liralık fazladan tahsilat yapılacağı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla toptan enerji 
fiyatlarında oluşan bu miktardaki düşüşten tüketiciler yararlandırılmamakta, enerjiyi 
tüketicilere arz eden dağıtım şirketlerinin gelirlerine eklenmektedir.”

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

28.02.2013

NEVRUZ/NEWROZ KUTLU OLSUN!
İyilik ve kötülüğün ezeli çatışmasında, insanlığın her zaman barıştan ve iyilikten yana 
tavır alması yolunda ezilenlerin isyanını simgeleyen Demirci Kawa Efsanesi’nin bugün 
de insanlığa, bölgemize ve ülkemize ışık tutması dileğiyle Nevruz/Newroz’u kutluyo-
ruz. Demirci Kawa’nın bir çocuğunu daha zalim hükümdara kurban vermemek için, 
Nevruz/Newroz olarak kutlanan bugün başlattığı başkaldırı destanı, ezilenlerin içinde 
barındırdığı mücadele tohumlarını kuşaktan kuşağa taşımaktadır. 
Emperyalizmin ülkemizin de içinde yer aldığı bölgede yürüttüğü, ana ekseni enerji 
paylaşım savaşı olan politikaları karşısında ezilen halkların mücadelesi daha da önem 
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kazanmaktadır. Bugün kutladığımız Nevruz/Newroz, bu savaşım içerisinde ezenlerin 
değil ezilenlerin yanında olma sorumluluğunu bizlere hatırlatmaktadır. Bu çerçevede 
ülkemizin dış politikada içine sürüklenmek istendiği savaş politikasını kabul etmek 
mümkün değildir. Nevruz/Newroz’un ortak bayram olduğu Ortadoğu’da barışın ege-
menliğini savunmak için “komşularla sıfır sorun” diye diye varılan “bütün komşularla 
kavga” politikasından vazgeçilmeli, hatta savaş çığırtkanlıklarına son verilmelidir. 
Ülkemizin içinde yer aldığı coğrafyanın bugüne kadar yaşadığı acı ve gözyaşı ortamına 
Nevruz/Newroz’un baharın tohumlarıyla umut ve ışığı getirmesini temenni ediyoruz. 
Kürt sorununda eşitlik ve özgürlük temelinde, demokratik bir zeminde barış ortamı 
yaratılmasını umut ediyoruz. Anadolu, Ortadoğu, Orta Asya ve Balkanlar’ın ortak 
günü olan Nevruz/Newroz’u kutlayan tüm halkların bayramını bu yıl da “demokrasi 
ve barış” özlemiyle kutluyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

21.03.2013

POSTA HİZMETLERİ KANUN TASARISI GERİ ÇEKİLSİN!
EMO, MMO ve Haber-Sen’in PTT’nin şirketleşmesi ve özelleştirilmesine 

karşı ortak düzenledikleri basın toplantısı 25 Mart 2013 tarihinde 
Mülkiyeliler Birliği’nde yapıldı. EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz 

Göltaş, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar ve Haber-
Sen Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Beytekin katılımı ile düzenlenen 

toplantıda okunan ortak basın açıklaması metnidir... 
Değerli Basın Emekçileri;
173 yıllık bir geçmişe sahip olan PTT, 5 Mart 2013 tarihi itibarıyla hükümet tarafından 
meclise verilen bir kanun tasarısıyla Anonim Şirket yapılmak istenmektedir. Yaklaşık 
3 yıldır kamuoyunun ve PTT emekçilerinin gündeminde olan tasarı, AKP hükümeti 
tarafından alelacele yasalaştırılmak isteniyor. Böylece ülkemizin en ücra köşeleri başta 
olmak üzere her köy, belde, mahalle, ilçe ve ilinde halka hizmet götüren, halkın itibarını 
ve güvenini kazanmış olan PTT, kamu hizmeti anlayışını terk ederek piyasalaşacaktır. 
Tasarının 1. maddesinin “tüm kullanıcılar için karşılanabilir bir ücret” hükümüne 
uygun olarak PTT sermayenin hırsına ve açgözlülüğüne terk edilecektir. Halk artık 
PTT hizmetlerinden parası oranında faydalanacaktır.
Biz bunları Telekom’un özelleştirilmesinden biliyoruz. Özelleştirme gerçekleşmeden 
önce kullandığımız kadar fatura ödüyorken, bugün Avrupa’nın en pahalı, dünyanın 
ise ikinci en pahalı internetini kullanıyoruz. Konuş-konuşma paket fiyatları tercih 
etmek zorunda bırakıldık. Yani özelleştirmeler sayesinde halk olarak hep soyulduk 
ve fakirleştik.
Değerli Basın Emekçileri,
AKP hükümeti bu adımla birlikte, sayısı yaklaşık 30.000 olan çalışanların iş güvence-
lerini ortadan kaldırarak, personeli, hiçbir kanunun sözleşmeli personel hükümlerine 
tabi olmaksızın, “idari hizmet sözleşmesi” ile istihdam etmek istiyor. Bundan sonra 
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işe alınacakların yani çocuklarımızın da yine güvencesiz olarak işe alınmalarını ve tüm 
haklarının kanunlarla değil, bir yönetmelikle düzenlenmesini planlıyor. Hepimizi ücretli 
köle yapmak istiyor. Bunun en canlı örneği şu anda PTT’de çalışan taşeron elemanları-
dır. Sayıları 15.000’e yaklaşan taşeron firma çalışanları güvencesiz, kıdem tazminatsız, 
asgari ücretle, 12 saat mesai ve tüm sosyal hakları kısıtlı biçimde çalıştırılıyorlar.
Kamunun malı olan PTT’nin şirketleştirilmesi, özelleştirilmesi sürecinin bir parça-
sıdır. Daha önce diğer kamu kurumlarında olduğu gibi, kamusal-toplumsal varlıklar 
önce şirketleştirilmekte, sonra özelleştirme, taşeronlaştırma vb. süreçlere tabi olmakta, 
birilerinin özel sermayesi haline getirilmektedir. Her fırsatta PTT’nin kalitesinden, 
etkinliğinden, sürekliliğinden, güçlü ve istikrarlı hizmetinden ve yatırımlarından 
bahseden hükümet yetkililerinin bugün bunların olmadığını bahane ederek kamu 
tekeli olan PTT’yi taşeron tekeli yapmak istemelerine, halkı müşteriye, çalışanları 
köleye çevirmeye yönelik bu tasarının kabul edilmesi mümkün değildir.
Değerli Basın Emekçileri,
Biz, PTT’de örgütlü sendika ve meslek odaları olarak bu tasarının derhal geri çekil-
mesini talep ediyoruz. PTT emekçileri olarak, ülkemizin ve halkımızın tamamen 
aleyhine olan bu tasarının geri çekilmesi ve yasalaşmaması, taşeron çalışanlar dahil 
tüm PTT emekçilerinin kadrolu ve iş güvenceli olarak istihdam edilmesi için yaşlısı-
genci, kadını-erkeğiyle tüm halkımızı, memuru, işçisi, posta dağıtıcısı ve mühendisiyle 
tüm PTT emekçilerini tasarının Mecliste görüşülmeye başlanacağı 27 Mart Çarşamba 
günü gerçekleştireceğimiz iş bırakma eylemine destek vermeye, o gün PTT’lere 
gitmemeye, bizimle birlikte alanlara çıkmaya çağırıyoruz.
KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA YA HEP BERABER YA HİÇ BİRİMİZ!

KESK/HABER-SEN-ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI-MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
25.03.2013

Türkiye’de Yaptığı Doktora Çalışması ile Bilim Gündemindeki Temel 
Sorunlardan Birine Çözüm Bulan Genç Bilim Adamlarına Verilen Serhat 

Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü Sahipleri Açıklandı...

2013 SERHAT ÖZYAR YILIN GENÇ BİLİM ADAMI 
ÖDÜLLERİ

Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne bu yıl ODTÜ Fizik Bölümü’nden 
Dr. Tahsin Çağrı Şişman “D-Boyutta Born-Infeld Kütleçekim Teorileri (Born-Infeld 
Gravity Theories in D-Dimensions)” başlıklı doktora çalışması ile değer bulundu. 
Bu yıl ayrıca Dr. Burcu Bekdeşer, Dr. Didem Gözüpek, Dr. Nalan Oya San, Dr. Fatih 
Şen ve Dr. Hilmi Yurdakul’a “Serhat Özyar Onur Ödülü” verileceği açıklandı. 
Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü, “ülkemizde bilimsel araştırmanın 
kurumsallaştırılması ve bilim gücümüzün inşası için, üniversitelerimizdeki doktora 
programlarının desteklenmesi ve ülkemizin bilim gündemiyle ilişkilendirilmesi” 
amacını taşımaktadır. Doktorasını Türkiye’de bir üniversitede tamamlamış, bu 
çalışmasıyla ülkemizin bilim gündemindeki temel sorunlardan birinin çözümüne 
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katkıda bulunmuş genç araştırmacılara verilen ödül için herhangi bir alan kısıtlaması 
bulunmamaktadır.
24 Nisan 2002 tarihinde yaşamını yitiren Bilim İnsanı Serhat Özyar’ın anısını yaşat-
mak amacıyla, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Bilim ve Ütopya Kooperatifi ile 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği (ODTÜ-ÖED) tarafından 
bu yıl 11.’si düzenlenen Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü Seçici Kurulu 
çalışmalarını tamamladı. 
Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü, bu yıl “D-Boyutta Born-Infeld Kütleçe-
kim Teorileri (Born-Infeld Gravity Theories in D-Dimensions)” başlıklı çalışması ile 
ODTÜ Fizik Bölümü’nden Dr. Tahsin Çağrı Şişman’a verildi. Seçici Kurul, ayrıca 
bu yıl beş doktora tezi sahibini ise “Serhat Özyar Onur Ödülü”ne değer buldu. İstan-
bul Üniversitesi Kimya Bölümü’nden Dr. Burcu Bekdeşer, “Biyolojik Örneklerde 
Reaktif Oksijen Türleri Süpürme Etkinliği Ölçümü için Spektrofotometrik Yön-
temler Geliştirilmesi”, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 
Dr. Didem Gözüpek “Merkezi Bilişsel Radyo Ağları için bir Çizelgeleme Modeli”, 
Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’nden Dr. Nalan Oya San, “Aerobik Bak-
terilerin Nikel Alaşımlarının Korozyonuna Etkisinin Araştırılması”, ODTÜ Anorga-
nik Kimya Bölümü’nden Dr. Fatih Şen, “Doğrudan Metanol Yakıt Pilleri için Yeni 
Karbon Destekli Pt ve Pt+İkinci Metal Nanoparçacıklı Katalizörlerin Hazırlanması 
ve Analizleri”, Anadolu Üniversitesi Seramik Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Hilmi 
Yurdakul, “Geçirimli Elektron Mikroskopi (TEM) Teknikleri ile SiAlON Esaslı Mal-
zemelerin Atomik Ölçekte Karakterizasyonu” başlıklı çalışmaları ile “Serhat Özyar 
Onur Ödülü”ne değer bulundular. 
Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü’nü ilk olarak 2003 yılında Meltem Turhan 
Yöndem ve Emrah Çakçak, 2004 yılında İlkay Bakırtaş ve Ceyhun Karpuz, 2005’de 
Tarık Eren ve Emel Özel, 2006 yılında Zeynep Akalın Acar, Nadir Toprak ve Cüneyt 
Berkdemir, 2007’de ise Hasan Oğul ve Umut Orguner, 2008’de Şirin Gülcen Eren, 
2009’da Mustafa Tamer Ayvaz, 2010’da Özgür Ergül, 2011 Önder Metin’e geçtiğimiz 
yıl ise Emine Pınar Karabulut, Serdar Sezer ve Hüseyin Çankaya doktora çalışmaları 
ile almışlardı.
Serhat Özyar Kimdir?
24 Nisan 2002 tarihinde yitirdiğimiz Dr. Serhat Özyar, bilimin ülke yaşamında maddi 
bir güç haline getirilmesine kendini adamış genç bir bilim insanıydı. Doktorasını 
ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamış olan Serhat 
Özyar, yaşamını yitirdiğinde aynı bölümde öğretim üyeliği yapmaktaydı. Etkin bir 
araştırıcı ve özenli bir öğretmendi. Bilimsel çalışmayı yalnızca uzmanları ilgilendi-
ren teknik bir uğraştan ibaret görmeyen, bilimsel yaklaşımın düşünsel yaşamın tüm 
alanlarına egemen kılınmasının gereğine ve önemine inanmış bir aydınlanmacıydı. 
Özyar, bilimi tüm yönleriyle ülke hizmetinde olmasını hedefleyen bütünsel bakış 
açısını hiçbir zaman terk etmedi.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

13.04.2013
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Akdeniz, Boğaziçi ve Gediz Elektrik Dağıtım Bölgeleri için 
Danıştay’a Başvuru...

YASAKLANMASI GEREKEN ŞİRKETLERE 
DEVİR YAPILAMAZ

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Akdeniz, Boğaziçi ve Gediz Elektrik Dağıtım 
A.Ş.’lerin (EDAŞ) özeleştirilmesine ilişkin yapılan ihalelere karşı, 18 Nisan 2013 
tarihinde Danıştay’a başvurdu. Daha önce yapılan ihalelerdeki yükümlülüklerini yerine 
getirmeyip, yasaklı duruma düşmesi gereken şirketlerin yeni ihalelere katılmalarına 
izin verildiğine dikkat çekilen dava dilekçelerinde, devir süresinin de belirsiz bıra-
kıldığı kaydedildi. 
Dava dilekçelerinde, özelleştirme işlemlerinin, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 
(ÖYK) 2 Nisan 2004 tarihli kararına dayandırıldığı belirtilerek, bu kararın yalnızca 
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (TEDAŞ) özelleştirme kapsam ve programına 
alınmasını içerdiği vurgulandı. Dağıtım şirketlerinin özelleştirme kapsamına alınması 
için ÖYK kararı alınmadığının altı çizilen dilekçelerde şöyle denildi: 
“Özelleştirilmesi hedeflenen dağıtım şirketleri için değil de, kamu adına dağıtım 
altyapısının mülkiyetini elinde tutmaya devam edecek, dolayısıyla varlığını kamu bün-
yesinde sürdürecek olan TEDAŞ hakkında verilmiş ÖYK kararına dayalı olarak yapılan 
dava konusu özelleştirme işlemi, 4046 sayılı Yasa’ya açıkça aykırılık taşımaktadır.”
“İhaleye Katılamazlar” 
İhale Şartnamesi’nde “ilgili mevzuat hükümleri gereği geçici veya sürekli olarak kamu 
ihalelerine katılmaktan men edilmiş olanlar”ın ihaleye katılamayacakları kuralına yer 
verildiğinin kaydedildiği dilekçelerde, Kamu İhale Kanunu’nda yer alan “üzerine ihale 
yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar 
hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelerden yasaklanacağı” 
şeklindeki hüküm de hatırlatıldı. 
Boğaziçi EDAŞ ve Akdeniz EDAŞ hisselerinin satılacağı duyurulan Cengiz-Kolin-
Limak Ortak Girişim Grubu ile Gediz EDAŞ hisselerinin satılacağı duyurulan Ener-
jisa ve Park Holding’in daha önce elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirme ihalelerine 
katıldıkları ve ihalelerin üzerlerinde kalmasına rağmen sözleşme imzalamaktan imtina 
ettiklerinin vurgulandığı dilekçelerde, şöyle denildi: 
“Herhangi bir kamu ihalesine katıldığı halde sözleşme imzalamaktan kaçınan şir-
ketlerin dava konusu ihaleye katılmaları yasaklanmışken, ihale konusu aynı olan bir 
başka ihalede bu kurala aykırı hareket etmiş olan şirketlerin ihaleye katılmış olması 
hukuka açık bir aykırılık taşımaktadır.”
“İmtiyaz Sözleşmesi Eksik” 
Kamu şirketlerinin hisse devri sonunda özel hukuk kurallarına tabii şirketlere 
dönüşeceğine yer verilen dilekçelerde, bu şirketlerle bir imtiyaz sözleşmesi imza-
lanmasının söz konusu olmadığı dile getirildi. “Elektrik Piyasası Yasası ile elektrik 
üretim ve dağıtım faaliyetlerinin özel kişilere gördürülmesinin düzenlenmiş olması 
ve EPDK’nın bu hizmeti yerine getirecek olan tüzel kişiliklere lisans veriyor olması, 
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bir kamu hizmeti olan elektrik dağıtım hizmetinin özel kişilere devredilmesinde 
imtiyaz sözleşmesi düzenlenmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır” denilen 
dilekçelerde konuya ilişkin Anayasa Mahkemesi kararına da atıfta bulunuldu. 
Danıştay’a Anayasa ile verilen “kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve söz-
leşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini bildirmek” görevinin, temel kamu hiz-
metlerinden olan elektrik dağıtım faaliyetlerinin, imtiyaz sözleşmesi yapılmaksızın 
özel kişilere devredilmesi ile engelleneceğinin vurgulandığı dilekçelerde, durumun 
Anayasa’ya ve kamu yararına aykırılık teşkil edeceğine dikkat çekildi. 
“Devir Süresi Belirsiz” 
Mevzuat hükümlerine göre işletme hakkı devrinin belirli bir süre için verilmesi ve bu 
sürenin ise en fazla 49 yıl olması gerektiğinin belirtildiği dilekçelerde, “Oysa yapılan 
ihale işleminde işletme hakkının ne kadar süreyle kullanılacağı belirlenmediği gibi, 
EPDK tarafından verilen lisanslar dışında süreye ilişkin herhangi bir belirleme de 
bulunmamaktadır” denildi. TEDAŞ tarafından özelleştirme öncesinde imzalanan 
işletme hakkı devir sözleşmelerinde ve Elektrik Piyasası Yasası’nda süreyle ilgili kesin 
bir düzenlemenin de bulunmadığının hatırlatıldığı dilekçelerde, “Özelleştirme sonu-
cunda özel sektöre devredilen işletme hakkının hangi süreyle uygulanacağı kesin bir 
şekilde belirlenmemiş olması nedeniyle, yapılan ihale işlemi yasal mevzuata aykırılık 
taşımaktadır” ifadesine yer verildi.
“Kazanan Başka Devir Alan Başka” 
İhale Şartnamesi’nde hisse satış sözleşmesinin belirlenecek süre için kurulacak olan 
ve teklif sahibinin sermayesinin yüzde 51’ne sahip olacağı bir şirket ile yapılmasının 
öngörüldüğüne işaret edilen dilekçelerde, Özelleştirme Yasası ve Özelleştirme Uygu-
lamaları’nda Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliği’nde ihale kararının ardından teklif 
sahibinin hisse yapısında değişiklik yapılabileceğine dair bir hüküm bulunmadığının 
altı çizildi. Dilekçelerde söz konusu Yönetmeliğin 19. Maddesi’nde teklif sahibiyle 
sözleşme imzalanmasının açıkça kural altına alındığı belirtildi. İhale Şartnamesi’nde 
yer verilen bu düzenlemenin ihale sürecini sakatlayabileceğinin vurgulandığı dilekçe-
lerde, daha önce gerçekleştirilen Meram EDAŞ’ın özelleştirilmesi ihalesinde birinci 
teklif sahibi ile üçüncü teklif sahibinin birleşmesine olanak tanıdığı hatırlatıldı. 
“Yeni Bedeller Düşük” 
Önceki ihalenin yapıldığı tarihten bu yana gerçekleştirilen mevzuat ve tarife deği-
şiklikleri ile elektrik dağıtım şirketleri lehine düzenlemeler yapıldığının kaydedildiği 
dilekçelerde, elektrik dağıtım şirketlerinin bürüt kar marjı tavanın yüzde 49,8 artırıl-
dığına yer verildi. “Şirketler lehine yapılan yeni teşvikler ile kar oranlarının artırılmış 
olması karşısında, önceki ihale ile dava konusu yapılan ihalede ortaya çıkan ihale 
bedelleri, ihale bedelinin düşük kaldığını göstermektedir. Yapılan ihale ile ortaya 
çıkan ihale bedeli, önemli bir kamu zararının doğduğunu göstermektedir” denilen 
dava dilekçelerinde, dava konusu işlemlerin iptali ve dava sonuna kadar yürütülmesinin 
durdurulması istendi.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

21.04.2013
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Çocuklar Kendilerini Cep Telefonlarının Zararlarından Nasıl Korur...

EMO’DAN ÇOCUKLARA 23 NİSAN HEDİYESİ
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Prof. Dr. Süleyman Daşdağ’ın çocuklara yönelik 
olarak yazdığı “Hey Çocuklar! Dalgalarla Dalga Geçmeyin” adlı eserini 23 Nisan’da 
yayımladı. Çocukları özellikle cep telefonu, bilgisayar, televizyon gibi elektronik cihaz-
ların zararlı etkilerinden korunmayı eğlendirerek öğreten kitap, EMO tarafından sınıf 
öğretmenlerinin başvurusu ile ücretsiz olarak dağıtılacak. 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı’nda görev yapan Prof. Dr. 
Süleyman Daşdağ’ın elektromanyetik alanların (iyonlaştırıcı radyasyonlar, iyonlaş-
tırmayan radyasyonlar, cep telefonları ve baz istasyonları, oldukça düşük manyetik 
alanlar) biyolojik etkileri konusunda çok sayıda bilimsel yayınları, makaleleri ve 
konferansları bulunmaktadır.
Kitabın önsözünde, elektrik alanlar, manyetik alanlar, iyonlaştıran veya iyonlaştırmayan 
ışınların sağlık üzerine etkilerine ilişkin ilginin her geçen gün artığına dikkat çeken 
Daşdağ, kitabının en önemli farkının, “çocuk sağlığı ve elektromanyetik kirlilik konu-
sunda, belki de dünyanın ilk kitap olması” olduğunu kaydediyor. Ebeveynlerin büyük 
bir bölümünün, çocukların cep telefonları, bilgisayarlar gibi elektronik cihazlara aşırı 
bağımlılığından şikâyetçi olduğunu vurgulayan Daşdağ, sağlıklı nesiller için duyarlılığı 
artırmak gerektiğini belirtiyor. 
Kitap “Elektromanyetik kirlilik ve sağlık” konusundaki temel bilgileri olabildiğince 
oyunlaştırarak, çocuklara aktarmayı hedefliyor. Kolay anlaşılabilir bir dille hazırlanan 
kitap, nelerden ne kadar endişe edilmesi gerektiğine çocukların veya ebeveynlerin karar 
verebilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Karikatürlere de yer verilen kitapta, “elekt-
rik”, “manyetik alan” konularındaki temel bilgileri aktardıktan sonra, sağlık üzerindeki 
etkileri değerlendiriliyor. Çocuklara elektromanyetik alan oluşturan cihazlara en fazla 
ne kadar yakınlaşmaları gerektiğinin öğretildiği kitapta, hikayelerle cep telefonu, baz 
istasyonu, televizyon, bilgisayar gibi cihazların doğru ve yanlış kullanımları şekillerle 
anlatılıyor. Elektromanyetik alanların yanı sıra güneşten yayılan ultraviyole ışınlarına 
ilişkin de uyarıcı bilgilere yer verilen kitapta, korunma yolları da anlatılıyor. 
EMO tarafından yayımlanan kitap öğrencilere 23 Nisan hediyesi olarak ücretsiz olarak 
sunulacak. Kitaplar, sınıf öğretmenlerinin emo@emo.org.tr adresine yapacakları baş-
vurusu ile stok imkanları kapsamında öğrencilere dağıtılacak. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
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23.04.2013

FAŞİZM TAKSİM’İ İŞGAL ETTİ
“İnşaat” bahanesiyle emekçilere yasaklanan Taksim, faşizmin işgaline açıldı. Ne 
yazık ki 1 Mayıs Birlik, Mücadele, Dayanışma Günü’nde İstanbul’da, en temel insan 
hakkı olan can güvenliğini yok sayan bir faşizm oyunu sergilendi. Adeta devlet eliyle 
“terör” uygulanan İstanbul’da yaşatılan polis şiddetini protesto ediyoruz. Emekçilere 
yönelik bu faşist saldırıları meşrulaştırmaya yönelik “Marjinal gruplar saldırıyordu”, 
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“Provokasyonları sendikalar önleyemezdi”, “1 Mayıs 1977’de yaşananlar yaşanabilirdi”, 
“Fevkalade orantılı müdahale gerçekleştirdik” söylemlerini kınıyoruz. 
“İleri demokrasi” havarisi kesilen AKP Hükümeti’nin emekçilerin en basit 1 Mayıs 
kutlama özgürlüğüne karşı tahammülsüzlüğü; İstanbul’da polis yığınakları eşliğinde, 
adı konmamış sıkıyönetim ilan edilerek, açıkça bir kez daha ortaya konulmuştur. 
İstanbul’daki polis şiddetini protesto ediyor; İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve 
İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile İçişleri Bakanı Muammer Güler’i istifaya 
çağırıyoruz. Polis şiddeti sonucunda ağır yaralanan Dilan Alp ve Meral Dönmez başta 
olmak üzere tüm yaralananların bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını diliyor, 1 Mayıs’ı 
Taksim’de kutlama özgürlüğünden feragat etmeyen tüm emekçileri selamlıyoruz. 
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EMO’nun Başvurusuna Yanıt Veren EPDK, Dağıtım Şirketlerini 
Sayaç Değişiminden Para Almamaları ve Zorunlu Olmadıkça Sayaç 

Değiştirmemeleri İçin Uyardığını Bildirdi...

SAYAÇ PARALARI GERİ ÖDENSİN!
Elektrik dağıtım kuruluşlarının özelleştirilmesiyle beraber yaşanan sayaç soygunu, 
şirketler neredeyse sayaç değişikliklerini büyük ölçüde tamamladıktan sonra durdu-
ruluyor. EMO olarak sayaç paralarının derhal geri ödenmesini talep ediyor, yurttaşları 
da haklarını aramaya davet ediyoruz.
Elektrik dağıtım kuruluşlarının özelleştirilmesinin ardından şirketler “Deli Dumrul” 
misali “köprüden geçenden 1, geçmeyenden 2 katı para kesme” uygulamasına başvu-
rarak; yurttaşları, yüksek bedeller ödeyerek elektrik sayaçlarını değiştirmek zorunda 
bırakmaktadırlar. 
Zorla sayaç değiştirtme uygulaması uzun zamandır yurttaşların tepkisine neden olma-
sına siyasal iktidar gereken düzenlemeyi zamanında yapmamıştır. Yoğun tepkiler üzerine 
sonunda 11 Eylül 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle 
“Dağıtım sistemine yeni bağlanacak olan müşterinin sayacının temini ve montajı ilgili 
dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından yapılır” hükmü getirildi. Başta Enerji Tabii 
Kaynaklar Bakanı olmak üzere tüm yetkililer de bu değişikliği kamuoyuna “sayaçlardan 
para alınmayacak” şeklinde müjdeli bir haber olarak sundular. Ancak bunun müjde değil, 
zoraki sayaç değişiminin tamamlanması için şirketlere zaman tanımaktan ibaret olduğu 
kısa sürede anlaşıldı. Çünkü uygulama 2013 yılsonunda devreye girebilecekti. 
Böylece eylül ayından itibaren şirketler sayaç değişikliklerine de hız verdiler. Örne-
ğin EnerjiSA, 2013 yılı başında yurttaşlara gönderdiği “Periyodik Muayene Zamanı 
Gelen Elektrik Sayacınız Hakkında” başlıklı yazılarla, “sayaçlarını değiştirirlerse 37.3 
TL+KDV, sayacı yurttaş kendisi temin edip değiştirmeyi dağıtım şirketi yaparsa 
sökme-takma bedeli olarak 21.5 TL+KDV, eğer mevcut sayaçlarını değiştirmeyi 
kabul etmeyip yönetmelik gereği ayar, kalibrasyon ve bakımını yaptırırlarsa en az 
65.80 TL+KDV bedel ödeyeceklerini” bildirmişti. 
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Resmi Gazete’de 30 Mart 2013 tarihinde yayımlanan yeni Elektrik Piyasası Kanunu 
ile sayaçların mülkiyetinin dağıtım şirketine devredilmesi ve sayaç değişimi ile bakı-
mından para alınmamasına yönelik düzenlemeyi dahi şirketlerin yok saydığı ortaya 
çıktı. Bunun üzerine Elektrik Mühendisleri Odası, 11 Nisan 2013 tarihinde Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) başvurdu. EMO, yeni Elektrik Piyasası 
Kanunu’na karşın hukuksuz bir şekilde bazı dağıtım şirketlerinin sayaç parası almaya 
devam ettiklerini bildirerek, gereken önlemlerin alınmasını istedi. 
EMO’ya 10 Mayıs 2013 tarihinde ulaşan yanıtında EPDK, tüm elektrik dağıtım 
şirketlerine 4 Nisan 2013 tarihinde gönderdikleri yazıyla sayaç değişiminde bedel 
alınmaması yönünde bildirim yaptıklarını açıkladı. EPDK’nın dağıtım şirketlerine 
gönderdiği yazıda, yeni Elektrik Piyasası Kanunu’yla dağıtım şirketlerine sayaçların 
bakım ve işletilmesine ilişkin getirilen sorumluluk ve sayaçların mülkiyetini dağıtım 
şirketlerine bırakan düzenleme anımsatılarak, şöyle denildi:
“Mezkur mevzuat çerçevesinde Kurumumuz tarafından uygulamaya ilişkin usul esas 
çalışması devam etmekte olup, söz konusu usul ve esas çalışması sonuçlandırılana 
kadar tüketicilerin sayaçlarının zorunlu olmadıkça değiştirilmemesi, değiştirilmesi 
zorunlu olan sayaçlara ilişkin ise yeni sayaçların mülkiyeti şirketinize ait olmak üzere 
temin edilmesi ve sayaç değişimi ile ilgili tüketiciden bedel alınmaması hususunda 
bilgilerinizi ve gereğinizi rica ederim. “
EPDK’nın da dağıtım şirketlerine yaptığı bildirim çerçevesinde;
- Öncelikle dağıtım şirketlerinin 30 Mart 2013 tarihinden itibaren sayaç değişimi 
yoluyla yurttaşlardan zorla aldıkları paraları derhal iade etmeleri, 
-EPDK’nın yalnızca uyarı yazısıyla yetinmeyerek, konunun takipçisi olması, dene-
timlerini sürdürmesi ve haksız uygulama yapan dağıtım şirketlerine yönelik gerekli 
idari yaptırımları uygulaması, 
-Siyasal iktidarın, yeni yasayla dağıtım şirketlerinin mülkiyetine bırakılan sayaçlara 
ilişkin olarak en azından özelleştirme sonrasında sayaçları zorla değiştirilmiş olan 
yurttaşlara sayaç paralarının geri ödenmesine yönelik düzenleme yaparak, sayaç 
soygununa göz yummaması gerekmektedir. 
Yoksa yapılan düzenlemenin göstermelik olmaktan öte bir anlamı olmayacak, hatta 
şirketlerin parasını yurttaşlardan alarak değiştirdikleri sayaçların mülkiyetine sahip 
olmaları sağlanmış olacaktır. Ayrıca siyasal iktidarı kayıp ve kaçak uygulamasında 
olduğu gibi “hokus pokus” yoluyla faturada yok ettiği bedeli şirketlere “piyasanın 
görünmez eliyle” garanti etme uygulamasına karşı da uyarmak istiyoruz. Yani mülkiyet 
TEDAŞ’a kalacak iddiasıyla şirketlere sayaç parası ödenmesine ya da sayaç bakım ve 
sayaç değişikliği bedellerini yurttaşlardan doğrudan almak yerine şirketlerin işletme 
giderleri içerisinde daha büyük bedeller olarak elektrik tarifelerine eklenmesine karşı 
da EPDK’yı yurttaşların haklarını korumaya çağırıyoruz. Hükümetin yaptığı son yasal 
düzenleme sayaç değişikliği ve bakım ücretlerine ilişkin şirketlerin uygulamasının 
“soygun” olduğunun açık kanıtıdır. Bu soygunun sorumluları düzenleme yaptık diye 
sorumluluktan kurtulamazlar. Yurttaşlardan alınan sayaç paraları geri ödenmelidir. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
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Savaş Çığırtkanlığı Yapan İktidar Reyhanlı’nın Hesabını Vermelidir...

SAVAŞA HAYIR!
Suriye’de yaşanan iç savaşın neredeyse dışarıdan paydaşı olan ve savaş çığırtkanlığının 
dozajını giderek artıran AKP iktidarının yarattığı bataklıkta insanlarımızın ölümüne 
tanıklık etmenin derin acısını duyuyoruz. 

Söylem-eylem zıtlığını politik çizgisinin temeli yaparak, mirasçısı olduğu ideoloji-
nin takiyeciliğini, otoriter iktidar arayışında bir aşama öteye taşıyan AKP’nin barış 
ve mazlumların hakları derken, savaşa koştuğu ve yeni mazlumlar yarattığı açıktır. 
“Komşularla sıfır sorun”dan tüm komşularla kavgaya varan dış politikası aracılığıyla 
sürdürdüğü savaş çığırtkanlığı ülkemizi bir bataklığın içine doğru çekmektedir ve bu 
bataklık sonunda canlarımızı yutmaya başlamıştır. Bir taraftan “büyük güç” hamaseti, 
diğer taraftan “büyük Osmanlı” pazarlamasıyla ülkemiz emperyalizmin taşeronluğuna 
soyundurulmaktadır. Adeta bir cephede savaşabilmek için diğer cephede barış ilan 
edilmeye çalışmaktadır. 

Yaşanan dehşet verici patlamalarla ilgili kafa karıştırıcı açıklamalar yapılmakta, siya-
sal iktidar peşinen saldırının sorumluluğunu “Suriye rejimine” atmış, Özgür Suriye 
Ordusu’nu aklama görevini üstlenmiştir. Ancak iktidar önce kendisinin hesap vermesi 
gerektiğini fark etmeli, sorumluluğu başka yerlerde arama kandırmacasından bir an 
evvel uzaklaşmalıdır. Saldırının tetikçileri değil, mimarlarıdır asıl sorumlu olanlar. 
Bu saldırılara neden olacak ortamı adım adım hazırlayan siyasal iktidar hesap vermek 
zorundadır. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Obama’nın Suriye’ye yönelik kırmızı çizgisinin 
çoktan aşıldığı, karadan operasyon yapılırsa Türkiye’nin destekleyeceğine (NBC 
Televizyonu sonradan sadece uçuş yasağına destek olarak düzeltti) yönelik açıklama-
larından 2 gün sonra ve ABD’ye yapılacak ziyaret öncesinde saldırının gerçekleşmesi 
elbette anlamlıdır.

Basın ve fikir özgürlüğü üzerinde her geçen gün baskı ortamını artıran, darbe dönem-
lerini aratan uygulamalara başvuran iktidar, hiçbir demokratik ülkede olmayacak bir 
uygulamaya daha başvurarak, haber alma özgürlüğünü engellemiştir. Bölgeden bir 
haber almak üzere tüm yurttaşlarımızın gözlerinin çevrildiği Reyhanlı’dan yapılacak 
yayınlara yasak koydurmuştur. Bu durum da ülkemizde yeşeren ileri demokrasi yala-
nında geldiğimiz noktayı göstermesi açısından iyi değerlendirilmelidir. 

AKP iktidarı Özgür Suriye Ordusu’na kucak açıp, kanatları altında koruma-kollama 
görevini üstlenirken, kendi insanlarının canını hiçe saymaktadır. Bölgede Suriyeli 
sığınmacılarla yurttaşlar arasındaki gerilim had safhaya varmıştır. Medeniyetlerin 
beşiği olarak görülen Hatay’da Suriye iç savaşıyla birlikte yaratılmaya çalışılan dini 
yapılanma ve mezhep ayrımcılığı da tehlikenin diğer boyutunu göstermektedir. 

Tarihin karanlık sayfalarına gömülmesi gereken din savaşlarının yeniden hortla-
tılmasına, din-mezhep-tarikat ayrımlarıyla insanlar arasında eşitsizlik ve ayrılıklar 
yaratılmasına karşı çıkıyor; kan ve gözyaşından başka hiçbir olumlu sonucu olmayacak 
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içeride ve dışarıda uygulanan “savaş” politikalarına derhal son verilmesi çağrısında 
bulunuyoruz. Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde yaşanan patlamalarda yaşamını yitiren 
yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralananların bir an önce sağlıklarına 
kavuşmalarını umut ediyor, Reyhanlı ve tüm Türkiye’ye geçmiş olsun diyoruz. 

Yaşasın Halkların Kardeşliği!
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

43. DÖNEM YÖNETİM KURULU
14.05.2013

Enerji Bakanı’nın Gündüz Düşleri: Ucuz Enerji Kullanıyoruz...

OECD’DE EN PAHALI 5. ÜLKEYİZ
Asgari ücreti son 5.5 yılda yüzde 84.4 artıran AKP Hükümeti, aynı dönemde elektriğe 
yüzde 128 zam yaptı. Avrupa Enerji Portalı verilerine göre, 27 AB ülkesi içinde elektrik 
fiyatları sıralamasında Türkiye ilk 5 değil, 13. sırada yer alıyor. Satın alma paritesine 
göre değerlendirme yapılırsa tablo daha da vahim bir noktaya geliyor: Türkiye, 22 
OECD ülkesi içinde 2012 verileriyle en pahalı 5. ülke. Oysa Türkiye, elektriğe özel-
leştirme amacıyla zamlar yapılmaya başlanmadan önce, yani 2007 yılında aynı ülkeler 
arasında 11. sırada yer alıyordu. 

Son 5.5 yılda konut kullanıcılarının elektrik tarifesine yüzde 128 zam yapan AKP iktida-
rının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AB’nin en ucuz elektrik kullanan 5 ülkesinden 
biri olduğumuzu iddia etti. Oysa hem Avrupa’nın Enerji Portalı verileri hem de OECD 
verileri, ne yazık ki Sayın Bakan’ın gündüz düşleri gördüğünü gösteriyor. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “27 AB üyesi ülkenin en ucuz elektrik 
fiyatlarının oluştuğu ilk 5 ülkesindeyiz, en ucuz doğalgaz fiyatlarının olduğu birinci 
ülkeyiz” açıklamasını yaptı. “Avrupa’nın Enerji Portalı”nda yer alan vergi ve giderlerin 
de dahil olduğu birim elektrik fiyat listesine AB üyesi olmayan Türkiye, Türkiye İsta-
tistik Kurumu’nun (TÜİK) verileri üzerinden dahil edildiğinde; 27 ülke arasında en 
ucuz 5 ülkeden biri değil, 13. sırada yer almaktadır. Kaldı ki bu tablo, satın alma gücü 
paritesi ya da kişi başına düşen gelir gibi ülkeler arasında gerçekçi bir karşılaştırmayı 
sağlayacak olan reel bir sıralama da değildir. 

AB Sıralamasında 13’üncüyüz

TÜİK’in tüketici fiyatları endeksi kapsamında değerlendirmeye aldığı madde fiyatları 
içerisinde yer alan ve faturayı esas alan (yani vergi, fon vs. her türlü bedel dahil) elektrik 
fiyatı, kilovat saat başına 36 kuruştur. AB ülkeleri için en son açıklanan verinin Kasım 
2012 olması nedeniyle Türkiye için de Kasım 2012 fiyat verisi, yine Kasım ayı ortalama 
Avro kuru (2.29 TL) üzerinden tabloya dahil edildiğinde, Türkiye AB Listesi’ne 15.19 
sentten (Avro) giriş yapmaktadır. Bu durumda Türkiye iddia edildiği gibi en ucuz 5 
ülkeden biri değil, ucuzluk sıralamasında 27 Avrupa ülkesi arasında 13’üncüdür. Kişi 
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başına düşen gelir düzeyleri ve satın alma güçleri de dikkate alındığında; ülkemiz 
13’üncü sırada yer alsaydı, anlamlı ve olumlu bir veri olarak değerlendirilebilirdi. 

En Pahalı 5. Ülkeyiz

Satın alma gücü paritesini dikkate alan verilere dayanan ülke sıralamasını ise 
çoğu gelişmiş AB ülkesinden oluşan OECD’nin verileri içerisinde bulabilmek 
mümkün. 2007 ve 2012 yılı itibarıyla verileri bulunan ülkelerden karşılaştırma 
yapabilmek için aynı ülkeler esas alınarak 22 ülke sıralandığında; Türkiye’de konut 
kullanıcılarının 2012 yılı itibariyle kilovat saat başına 30.51 sent (Dolar) fiyatla en 
pahalı elektrik kullanan 5. ülke olduğu görülmektedir. Satın alma gücüne göre 
olmayan, TEDAŞ’ın da elektrik dağıtım ve tüketim istatistiklerinde yer verdiği 
OECD sıralamasında ise Türkiye, yine 22 ülke içerisinde konut kullanıcılarına 
kilovat saat başına 18.47 sent (Dolar) fiyat üzerinden en ucuz elektrik sunan 6. 
ülke konumunda yer almaktadır. Yani satın alma gücü dikkate alınmadığında en 
ucuz 6. ülke görünen Türkiye, satın alma gücüne vurulduğunda en pahalı 5. ülke 
oluvermektedir. 

Türkiye, özelleştirmelere hazırlık amacıyla elektriğe zamlar yapılmaya başlanmadan 
önce, yani 2007 yılında aynı ülkeler arasında OECD sıralamasında en pahalı 11. ülke 
olarak yer alıyordu. Türkiye pahalılıkta bir an da 6 ülkeyi sollayarak 5. ülke olmuştur. 
Anlaşılacağı gibi AKP iktidarı döneminde elektrik fiyatları OECD ülkeleri arasında 
değil ucuzlamak, satın alma gücüne göre daha da pahalı hale gelmiş ve ülkemiz 
açısından ciddi bir enerji yoksulluğu ve yoksunluğundan söz edilmesi gereken bir 
döneme girilmiştir. 

Asgari Ücretin Yüzde 11’i Elektriğe

Net asgari ücreti 2007 yılsonundan bu yana yüzde 84.42 artıran AKP Hükümeti, aynı 
dönemde konut kullanıcıları için elektrik fiyatlarına yüzde 128 zam yaptı. 4 kişilik bir 
ailenin aylık 230 kilovat saatlik tüketim için ödediği fatura 2007 yılsonunda 36.4 TL 
iken, Mayıs 2013 itibarıyla 83 TL’ye yükseldi. Yani 5.5 yıllık süre içinde özelleştirme 
amacıyla şirketlerin taleplerini karşılamak üzere elektrik fiyatlarına o kadar yüksek 
oranlı zamlar yapıldı ki, elektriğe toplamda yapılan yüzde 128’lik zam oranı aynı 
dönemde gerçekleşen yüzde 50.75’lik tüketici fiyatları endeksi artışını dahi katla-
yarak aştı. Bu zamlar sonucunda 4 kişilik bir ailenin asgari tüketimi için öngörülen 
230 kilovat saatlik elektrik faturasının, net asgari ücret içindeki payı yüzde 8.67’den 
yüzde 10.75’e yükseldi. 

İnsanların gerçek yaşamda karşılaştıkları sorunlara yüz çevirerek rakamların bir 
yüzünü kamuoyuna sunmaları, ne bir siyasetçiye ne teknik insanlar olarak görülen 
mühendislere ne de bilimsel verilerle uğraşan uzmanlara yakışmaz. Ayaklarımızın 
yere basması; istatistik verilerini de teknoloji kullanımında olduğu gibi bilimsel etik 
anlayışla değerlendirmek ve insandan yana hizmet üretebilmek için kullanmamız 
gerekmektedir. 
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AB-Mesken Kullanıcıları KDV-Fon-Giderler Dahil Toplam Fiyat-Kasım 2012

Ülkeler Fiyat (kWh başına Avro)

28 Danimarka 0.30217

27 Almanya 0.25983

26 Güney Kıbrıs 0.23274

25 Belçika 0.23006

24 İtalya 0.21707

23 Hollanda 0.21272

22 İrlanda 0.20659

21 Avusturya 0.20103

20 İsveç 0.20092

19 İspanya 0.19488

18 Portekiz 0.18605

17 Slovakya 0.17265

16 Malta 0.17144

15 Lüksemburg 0.16800

14 Macaristan 0.16157

13 Türkiye 0.1572

12 Finlandiya 0.15614

11 İngiltere 0.15470

10 Slovenya 0.15399

9 Çek Cum 0.14870

8 Polonya 0.14478

7 Fransa 0.14269

6 Yunanistan 0.13294

5 Letonya 0.13099

4 Litvanya 0.12730

3 Romanya 0.10721

2 Estonya 0.10615

1 Bulgaristan 0.08406
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Satın Alma Gücüne Göre OECD Konut Elektrik Fiyatı-Ülke Sıralaması

MWh-Dolar 2007 2007 
Sıralaması 2012 2012 

Sıralama

Norveç 87,894 22 85,694 22

ABD 106,511 20 118,483 21

Güney Kore 123,307 18 128,442 20

İsviçre 102,189 21 134,429 19

Meksika 137,92 16 141,893 18

Fransa 127,882 17 158,561 17

Finlandiya 112,821 19 161,368 16

Yeni Zelanda 145,86 15 200,65 15

İngiltere 158,283 14 204,708 14

Japonya 172,888 13 212,589 13

Hollanda 242,594 2 222,172 12

Şili 233,228 4 226,96 11

Avusturya 179,827 12 233,005 10

İrlanda 185,468 10 251,679 9

Çek Cumhuriyeti 212,262 9 281,966 8

Danimarka 227,45 7 282,193 7

İtalya 230,113 6 283,79 6

Türkiye 183,146 11 305,148 5

Portekiz 236,41 3 326,923 4

Polonya 226,425 8 328,466 3

Almanya 231,265 5 329,697 2

Macaristan 263,242 1 362,537 1

OECD Avrupa 179,523 236,575

OECD Toplam 135,089 164,572

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
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TÜRKİYE, AKP FAŞİZMİNE DİRENİYOR
Taksim Gezi Parkı’nın Alışveriş Merkezi’ne dönüştürülme girişimini protesto 
edenlere yönelik AKP’nin insanlık dışı müdahale ve saldırısı, tüm Türkiye’yi ayağa 
kaldırdı. Protestolar kentlere yayıldı. Ancak halkı yok sayan iktidar, polis saldırısını 
protesto eden başta Ankara, İzmir, Antalya olmak üzere çok sayıda kentte yurttaşlara 
da aynı şiddetle karşılık verdi.

Ağır polis şiddeti nedeniyle yurttaşlarımız yaralanırken; gösteri, toplanma ve ifade 
özgürlüğüne yönelik müdahaleler, askeri darbe dönemlerini aratırcasına iletişim ve 
ulaşım özgürlüğünün kesilmesine kadar uzandı. Kentlerde adeta adı konulmamış 
sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.

AKP’nin ileri demokrasi ve açılım görüntüsü altında giderek yaygınlaştırdığı faşi-
zan uygulamalar; din referanslı toplumsal yaşama ve özel yaşama müdahale eden 
icraat ve düzenlemeleri ile kol kola giren yandaş sermayesine rant aktarma süreci 
halkı isyan ettirdi. İktidara geldiği günden bu yana bir kesimin mağduriyetinden 
ve yaşam özgürlüğünden dem vuran AKP, insanların havasına, suyuna, ülkesine 
sahip çıkma arayışını yok saymakla kalmayıp, ağır bir şiddet ve korku ortamı yara-
tarak her türlü muhalefetin sesini kesmeye çalışıyor. Bu hedefini gerçekleştirmek 
üzere iktidarın ilk yıllarında “muhafazakar demokrat” söylemiyle pazarlanan AKP 
iktidarının askeri vesayeti kaldırma, derin devleti çökertme gibi “ileri demokrasi” 
olarak gösterilen adımların ardında kendi derin devletini kurma sürecine girdiği, 
bugün yaşanan cemaat ve AKP kavgasından, Uludere ve Reyhanlı katliamlarından 
gün yüzüne sızıyor.

Önce yaptığı kanuni düzenlemeler ve kadrolaşmalar yoluyla devletin kurumlarında tek 
seslilik yaratan AKP, üniversitelerden yargıya varıncaya kadar özerk olması gereken 
kurumları daha da iktidara bağımlı hale getirirken; medya ve iş dünyası üzerinde de 
görünüşte hukuki, gerçekte gayri meşru yollarla hakimiyet kurarken; sendika, meslek 
örgütleri ve demokratik kitle örgütlerini de hareket edemez noktaya getirmeye çalıştı. 
Ancak bu kadar baskı ve korku ortamına karşın Taksim Gezi Parkı’na sahip çıkanlara 
yönelik yapılan müdahale bir kıvılcımın yanmasını sağladı. 

Elektrik Mühendisleri Odası olarak, iktidarın polis eliyle uyguladığı şiddeti protesto 
ediyor; insanların toplanma, gösteri ve ifade özgürlüklerine, iletişim ve ulaşım özgür-
lüklerine yapılan tüm müdahaleleri kınıyoruz. Demokratik haklarına sahip çıkan, 
suyunu, havasını ve yaşam hakkını savunan insanları selamlıyoruz.

Her Yer Taksim, Her Yer Direniş! 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

43. DÖNEM YÖNETİM KURULU
01.06.2013
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Gücünüz Halkı Sindirmeye Yetmeyecek...

DEVLET TERÖRÜNÜ DURDURUN, 
ZORBALIĞA SON VERİN

Taksim’de Gezi Parkı’nı korumak için yapılan gösterilerin şiddet ile bastırılması 
nedeni ile ülke genelinde düzenlenen protestolarda polisin sergilediği acımasız tutum 
tüm yurttaşları kaygılandıracak boyutlara ulaştı.

Polisin uyguladığı vahşet ve zorbalık, kent meydanlarına, revir hizmeti sunan meslek 
odalarımıza, kahvelere, işyerlerine, evlerin içine dek uzanmış durumda. TMMOB 
genel merkezinin bulunduğu binanın önüne de onlarca gaz bombası atıldı ve bir 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi ayağına isabet eden gaz bombası ile yaralandı. Durum 
öylesi bir noktaya ulaştı ki, halkın insani yardım ve dayanışma duygularının karşılığı 
gaz bombaları oluyor. Restoran ve kafeler basılarak, içeride oturanlar dövülüyor, cop-
lanıyor. En demokratik hakkı olan gösteri yapma hakkını kullanan insanlara suçlu 
muamelesi yapılıyor. Ülkemiz adeta bir gaz cumhuriyetine dönüştürüldü.

Yaşlılar, küçük çocuklar, hamileler dâhil herkes gaz bombalarını soluyor. Görülüyor 
ki “orantılı güç kullanımı” sözü bir saçmalığı ifade ediyor, iktidarın gözü dönmüş 
zorba zihniyetini perdelemek için kullanılıyor. Devlet terörünün şimdilik görünen 
sonucu, İstanbul ve Hatay’da iki yurttaşımızın ölümü, Ankara’da bir yurttaşımızın 
beyin ölümü, binlerce gözaltı ve binlerce yaralı olmuştur. AKP’nin son dönemde 
4+4+4 formülü ile eğitim sistemini bir gecede gericileştirme girişimleri, insanların 
yaşam biçimlerine ve tercihlerine ait düzenlemeler yapılmaya çalışılması, kaç çocuk 
yapılacağından 1 Mayıs’ın nasıl kutlanacağına varana kadar hayatın her alanını tek 
başına şekillendirme isteği halkımızın kaygılarını ve tepkilerini artırmıştır. AKP 
iktidarının Cumhuriyet değerleri ve laikliğe yönelik sürekli saldırıları ve hakaretler 
halkın “artık durun” demesine yol açmıştır. AKP iktidarının eğitim, sağlık, ulaşım, 
enerji, gıda, kent, imar/yapı politikaları bir bütün olarak halka “artık yeter” dedirt-
miştir. Halkın itirazının artık sadece “Gezi Parkı” kapsamında olmadığı, yaşamın her 
alanında var olan dayatmalara karşı olduğu görülmelidir.

Emekten yana bağımsız ve demokratik bir Türkiye mücadelesi, 12 Eylül’den sonra en 
büyük liberal ve gerici saldırıyı bu dönemde yaşamıştır. Bu dönemde yasama organı 
adeta AKP’nin bir komisyonuna dönüştürülmüş, başkanlık sistemi tartışmaları ve yeni 
anayasa girişimleri, bir diktatörlük inşaa etme noktasına kadar vardırılmıştır. AKP ve 
lideri yaşadığımız çağın benzer diktatörlüklerinin tüm özelliklerini politikalarında bire 
bir barındırmaktadır. Meclis’te gece yarıları toplumsal denetim ve tartışma mekaniz-
malarından kaçırılarak yasal düzenleme yapmayı alışkanlık haline getiren AKP, mevcut 
sayısal gücünü toplumu kuralsızca yeniden şekillendirmek için kullanmaktadır. AKP 
iktidarı meslek alanlarımızı ilgilendiren birçok düzenlemeyi mühendis, mimar ve 
şehir plancılarını yok sayarak hayata geçirmiştir. Bugün kendisine biat etmeyen tüm 
demokratik kitle örgütleri gibi TMMOB örgütlülüğü de ağır saldırı altındadır.
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En ufak itiraza karşı siyasal güç kullanmayı alışkanlık haline getiren AKP, kendisinin 
yandaşı haline getirdiği kolluk gücü ile günlerdir yaşam alanlarımıza gaz bombaları 
yağdırmaktadır. Yaşamına yitiren ve yaralananların tam sayısının bile belirlenemediği 
bu vahşeti toplum vicdanı ve tarihin belleği unutmayacaktır. Yurttaşların can güvenliği 
bizzat kendilerini korumakla görevlendirilenler tarafından tehdit edilmektedir. AKP 
lideri kendisine oy verenleri sokağa dökme tehdidi ile gelişen toplumsal muhalefeti 
bastırmak istemektedir.

Ne yazık ki sergilenen bu açık hukuksuzluğa karşı ne savcılar harekete geçmiş, ne 
de “milyonlarca yandaşını” sokağa dökmekle tehdit eden AKP liderinin üslubunda 
en ufak bir değişiklik olmamıştır. AKP’nin, toplumun birçok kesimi tarafından 
geliştirilen eylemlerde sağduyusunu yitirdiği ve polise verdiği talimatlarla ülkemizi 
kaosa sürüklediği ortadadır. Ülkesini Ortadoğu’da savaşın eşiğine getiren ve kendi 
halkını acımasızca gaz bombasına boğan AKP sözcülerinin tahripkâr üslubuna karşı 
tüm halkımızı sağduyulu davranmaya ve yaşam alanlarımızı korumak için direnmeye 
çağırıyoruz.

İktidar olanaklarına tutunan AKP’nin gücü, halkı biber gazı ile sindirmeye yetme-
yecektir. Biz TMMOB’ye bağlı bütün Odalar olarak iktidarın bu terör ve zorbalığını 
kınıyor, protesto ediyor ve halkımızla birlikte artık durun, bu zorbalığı durdurun 
diyoruz. İktidarı ve emniyet yetkilerini, halkımıza karşı geliştirilen acımasızca saldı-
rılara son vermeye çağırıyoruz.

Unutulmamalıdır ki “Hiçbir iktidar halkına düşman olamaz. İktidar halka düşman 
olursa, halk iktidara direnir.”

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖLAY 
ŞAKİROĞULLARI-ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI BARAN 

BOZOĞLU-ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI CENGİZ 
GÖLTAŞ-FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDULLAH 

ZARARSIZ-GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI FERAMUZ AŞKIN-GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

PETEK ATAMAN-HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI ERTUĞRUL CANDAŞ-İÇ MİMARLAR ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

LEVENT TÜMER-İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI TANER 
YÜZGEÇ-JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞEVKET 

DEMİRBAŞ-JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI DÜNDAR 
ÇAĞLAN-KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET 

BESLEME-MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET 
TORUN-MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ EKBER 
ÇAKAR-METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNÇAY 
ŞULAN-METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI SITKI 

ERDURAN-MİMARLAR ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI EYÜP MUHCU-PETROL 
MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET KUL-PEYZAJ MİMARLARI 

ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI GAYE ÇULCUOĞLU-ŞEHİR PLANCILARI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI NECATİ UYAR-TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM 

KURULU BAŞKANI MELİKE ANIL BİNGÖL-ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI DR. TURHAN TUNCER 

04.06.2013
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TAKSİM’DEN HATAY’A HER YER DİRENİŞ
Taksim Gezi Parkı direnişiyle başlayan barışçıl protesto gösterileri, siyasal iktidarın 
anti demokratik otoriter tutumunu inatla sürdürmesi ve polisin aşırı şiddet kullanması 
nedeniyle ülkenin dört bir yanına yayılmıştır. Bütün ülke 10 gündür bir özgürlük 
direnişine tanık olmaktadır. Bu direniş, kendinden olmayanı yok sayan, çizilen tek tip 
insan profiline girmeyeni ötekileştiren, her tür hak talebini yoğun baskı ve şiddetle 
susturmaya çalışan, savaş politikalarıyla yaşam hakkını yok sayan, insanları yaşam 
tarzlarından dolayı aşağılayan, gündelik hayatın her noktasını kendi ideolojisine göre 
dizayn etmeye çalışan AKP iktidarına karşı halkın var olma halidir.
Ülkemizin yaşamakta olduğu bu kritik süreçte, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu olarak Antakya’ya gelerek meslektaşlarımızla ve Antakya halkıyla buluştuk. 
EMO Yönetim Kurulu olarak halkın protestolarının her yerde sürdürüldüğü bu 
süreçte, Antakya’da toplanmamızın özel anlam ve önemi bulunmaktadır.
AKP iktidarının uzun bir süredir yürüttüğü tehlikeli ve tedirgin edici ülke içi politi-
kaların yanında, akıl almaz dış siyasetinden de özel olarak etkilenen Antakya halkının 
yerel ve özel sorunlarını yerinde görmek ve bu sorunlara dikkat çekmek istiyoruz.
İktidarın son dönemlerdeki politikalarının merkezine oturtmuş olduğu mezhepçi 
söylemin, özellikle Alevi yurttaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı bölgelerde haklı bir 
tedirginlik ve endişeye yol açtığını görüyoruz. Aynı mezhepçi yaklaşımla belirlenen 
komşumuz Suriye’ye yönelik savaş politikalarıyla birlikte ele alındığında, AKP ikti-
darının maceralarının Antakya’yı yaraladığına ve derin acılara sevk ettiğine tanıklık 
ediyoruz. Bütün ülkede bizzat iktidar eliyle yaşatılan ayrımcı politikaların, Antakya 
halkını daha da derinden tedirgin ettiği ve gelecekleri açısından endişelendirdiği bir 
ortamla karşı karşıyayız.
Antakya’da görüştüğümüz meslektaşlarımız ve yurttaşlarımızın tedirginliğinin, iktida-
rın baskıcı uygulamalarının ötesinde, Suriye’de yürütülen anlamsız savaş politikasının 
somut uzantısı olan El Kaide unsurları ile savaş araçlarının bölgedeki varlığından, 
ayrımcılığın körüklenmesine yönelik gerçekleştirilen ve onlarca yurttaşımızın ölümüne 
neden olan saldırılardan, aralarında iki metropolitin de bulunduğu insan kaçırma 
olaylarından, kamu görevlilerinin halka yönelik uzlaşmaz tutumlarından dolayı daha 
da katlanarak büyüdüğüne tanıklık ettik.
Antakya’daki uygulamaların, kamu ve özel sektörde çalışan yurttaşlarımızın iş yaşa-
mındaki konumlarına kadar ayrımcılık uygulanması şekline dönüştürüldüğünü, 
kamu kurumlarında uygulanan ve AKP’li olmayanların dışlanmasına yönelik çalışma 
anlayışının Antakya yöresinde özel sektör kurumlarında da olağan çalışma yöntemi 
olduğunu, kurumlarda kendilerinden olmayanlara dönük uygulamaların ağır ve sis-
tematik bir mobbing şekline dönüştüğünü gördük.
Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olarak, Reyhanlı’da gerçekleşen ve 
kamuoyunda pek çok soru işareti barındıran saldırı olaylarında yaşamını kaybeden 52 
yurttaşımızın ve barışçıl protesto gösterilerinde polisin uyguladığı aşır şiddet sonucu 
yitirdiğimiz Abdullah Can Cömert’in ailesine, yakınlarına ve tüm Antakya halkına 



311

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
43. Dönem Çalışma Raporu

baş sağlığı diyoruz. Ayrıca bu olaylar sırasında yaralanan tüm yurttaşlarımıza da acil 
şifalar diliyoruz.
Antakya’da ülkemiz adına büyük bir umut kaynağı oluşturan gözlemimiz ise AKP 
iktidarı tarafından özel olarak yürütülen tahrik edici politikalara karşı, Antakya halkının 
bütün sağduyusu ile hiçbir oyuna gelmemeye dönük özel ve özenli çabasıdır. Başta 
siyasi iktidar olmak üzere, tüm kamu kurumları ve kamu görevlilerini, Antakya halkının 
endişelerini görmeye, ayrımcı ve tahrik edici politika ve uygulamalardan vazgeçmeye 
çağırıyoruz. Bir hoş görü kenti olan Antakyamızın acilen savaş unsurlarından arın-
dırılması, halkın yaralarının sarılması, yurttaşlarımız arasında zaten var olan dostluk 
ve kardeşlik duygularına uygun bir havanın hakim kılınması gerekmektedir. Aksi 
halde ülkemizin geleceği açısından onarılmaz yaralar açacak bu gelişmelerin tarihsel 
sorumluluğu, bu politikaları uygulayanların alnında bir damga olarak sonsuza kadar 
var olmaya devam edecektir.
Taksim direnişi sonrasında yurt çapına yayılan protestolarda AKP iktidarının 
uyguladığı savaş çığırtkanlığına karşı duruşun etkisi açıktır. “Reyhanlı’yı unutma” 
sloganlarıyla bu tepki ortaya konulurken, iktidarın halen halkın uyarılarını dikkate 
almaması kaygılarımızı artırmaktadır. Böyle bir ortamda tüm yurt çapında yaşanan 
haklı direniş, Antakya’da çok daha büyük bir anlam ifade etmektedir. Ancak bu ger-
çeği de görmezden gelen iktidarın sert müdahaleleri sonucu Abdullah Can Cömert 
yaşamını yitirmiştir. İktidarın halkın kendini ifade etme özgürlüğüne saygı göstermesi, 
polis şiddetine acilen son vererek, haklı taleplerine yönelik somut adımlar atması 
gerekmektedir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

06.06.2013

Onbinlerce Öğrencinin Emeği Heba Ediliyor, Teknik Öğretmenlere 
Ortaöğretim Düzeyinin Altında Sorularla Mühendislik Kapısı Aralanıyor...

GEL VATANDAŞ, BEDAVAYA MÜHENDİSLİK BURADA!
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), mesleki eğitim ihtiyacını ve teknik öğretmen gerekli-
liğini hiçe sayarak, öğretmen olarak yetiştirilen teknik insanlara mühendislik unvanı 
dağıtmaya kalkıyor.
Demokratik taleplerin yurt çapında yükseldiği bir dönemde tüm gözler Gezi Parkı 
özelinde ülkemizdeki demokrasinin varlığına odaklanmışken; böyle bir ortamda kamu 
yararını yok sayan uygulamalar gözlerden kaçırılarak hayata geçirilmeye çalışılıyor. 
İktidar, bir yandan tüm eğitim sistemini özelleştirmeye dönük politikası kapsamında 
teknik eğitimin değerini de yok sayarak işverenlere bırakmaya hazırlanırken; diğer 
yandan teknik öğretmenlerin işsizlik sorununu, onlara da mühendis unvanı vererek, 
mühendislik mesleğine tahvil etmeye kalkıyor. 
YÖK, teknik öğretmenlere mühendislik unvanı almalarını sağlayacak sınav duyurusu 
yaptı. Bu duyuru kapsamında sayılarının 72 bin olduğu söylenen teknik öğretmenlere 
mühendis unvanı almak için başvuru hakkı veriliyor. EMO’nun mesleki alanlarıyla ilgili 
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“Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektrik Öğretmenliği, Elektronik Öğretmenliği, 
Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enerji 
Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği, Telekomünikasyon Öğretmenliği” mezunlarına 
da mühendislik unvanı verilmesinin yolu açılıyor. 

Torba Yasalardan Sonra Torba Sınav Dönemi
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 7 Haziran 2013 tarihli “Teknik 
Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı (2013-Mühen-
dislik Tamamlama): Başvuru İşlemleri ve Örnek Sorular” başlıklı duyurusunda örnek 
sorulara da yer verildi. Bu sorular incelendiğinde, değil mühendislik, değil üniversite 
sınavları, ortaokul öğrencilerine bile haksızlık edecek kadar basit, seviye belirleme 
sınavlarının da altında kalacak kolaylıkta sorularla mühendislik unvanının dağıtılacağı 
görülmektedir. Ayrıca farklı mühendislik disiplinlerine yönelik ayrı sınav yapılma-
ması, tüm mühendisliklerin aynı “torba sınav” içinde değerlendirilmeye kalkılması 
da bilimsel açıdan itirazımızı haklı kılan diğer bir nedendir.

Bu duyuru, iktidara yakın gazeteler aracılığıyla konjonktürel olarak da “ideolojik bir 
çarpıtma” içerisinde 28 Şubat rövanşı olarak sunulmaktadır. Meslek liselerine yönelik 
üniversite sınavlarına giriş konusundaki kısıtlama ayrı bir konu olmakla birlikte; şimdi 
28 Şubat mağduriyetinin giderilmesi olarak sunulan sınava olanak sağlayan düzenle-
menin zaten 1992 yılından beri yürürlükte olduğunu hatırlatmak isteriz. Ancak “28 
Şubat’taki mağduriyeti önlemekten” kastedilen teknik yeterliliği ölçmeyecek basitlikte 
sorular yöneltilerek, neredeyse tüm teknik öğretmenlere haksız bir şekilde mühen-
dislik unvanı dağıtmaksa; o zaman bilimsel olarak açıklanması mümkün olmayan, 
EMO’nun da bilimsel anlamda karşı çıkma nedenini açık eden tam bir “rövanşist” 
uygulamadan söz etmek mümkündür. 

Mevcut koşullarda 1992 yılından beri yürürlükte olan “Teknik Öğretmenler İçin 
Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetme-
liği” kapsamında Üniversitelerarası Kurul tarafından ilgili mühendislik fakültelerine 
hazırlatılan yeterlilik sınavından 100 üzerinden en az 50 alanların puanlarına göre 
kontenjan dahilinde 2 yarı dönemlik tamamlama mühendislik programına girmeleri 
öngörülmektedir. Ancak bu sınavları bugüne kadar kazanabilen aday sayısının yüzler 
basamağıyla sınırlı sayılarla ifade edilirken, bugün ortaokul seviyesinde sorularla 72 
bin teknik öğretmene unvan dağıtılmaya kalkılmaktadır. Bu uygulama açıkça eğitimde 
eşitsizlik ve adaletsizliktir. 

“Bedava unvan” dağıtımı uygulaması bilime ve mühendislere, hatta bırakın üni-
versiteye hazırlanan öğrencileri, SBS’ye girmiş ortaokul öğrencilerine de büyük bir 
haksızlıktır. Bu haksızlığı teknik öğretmenlerin içine itildikleri işsizlik sorunuyla 
kabul edilebilir hale getirmek de mümkün değildir. Ülkemizde işsizlik çok ciddi 
bir sorundur. Bu sorunu yaratan, teknik eğitim fakültelerini kapatarak teknik öğret-
menlerin istihdam alanlarını yok eden siyasal iktidar, teknik öğretmenler nezdinde 
yarattığı mağduriyeti yeni mağduriyetler yaratarak “sözde çözmeye” kalkmaktadır. 
Bunu mühendislerin kabul etmesini beklemek; bilimsel ve teknik olarak da, kamu 
yararı açısından da, çalışanların hakları açısından da akıl dışıdır. 
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Yine mevcut yönetmeliğe göre 2 yarı dönemi kapsayacak olan tamamlama eğitimi-
nin teknik eğitim fakültelerinde verilmesi gerekmektedir. Ama iktidar ve YÖK bu 
fakülteleri kapattıklarını sanırız unutmuşlardır. Dolayısıyla ortada bu eğitimi verecek 
kurum dahi bulunmamaktadır. 
Bugüne kadar üniversite mezunlarının “sınıf öğretmeni” olmasına ya da belli bir 
temel bilim alanında eğitim görmüş olanların kendi dallarında branş öğretmeni 
olmasına; tamamlayıcı olarak “pedagojik eğitim” görmeleri koşuluyla olanak tanın-
mıştır. Bu tür uygulamalar bile eleştirilmekle birlikte “öğretmen açığı” nedeniyle 
kamu nezdinde kabul görmüştür. Ancak ülkemizde mühendislik mesleğinde açık 
söz konusu değilken böylesi bir uygulamaya başvurulmaktadır. Üstelik işvereninden 
işadamına, bürokratından uzmanına kadar herkesin ülkenin kalkınması için mesleki 
eğitimin öneminden söz ettiği bir ortamda mesleki eğitimi yok etmekle kalmayıp, 
mühendislik mesleğinin de içini boşaltmaya dönük bir uygulama yürürlüğe konulmak 
istenmektedir. Kaldı ki en son 2009 yılında öğrenci alan teknik eğitim fakültelerinin 
taban puanları ile mühendislik fakültelerinin taban puanları karşılaştırılırsa da yapılan 
haksızlığın boyutu açıkça ortaya çıkmaktadır. Hem Elektrik Mühendisliği hem de 
Elektrik Öğretmenliği bölümleri olan Kocaeli Üniversitesi’ne üniversite sınavı başarı 
sıralaması dikkate alınarak bakıldığında; 2009 yılında Elektrik Mühendisliği Bölü-
mü’ne 46 bin 900, Elektrik Öğretmenliği Bölümü’ne ise 115 bininci sıradan öğrenci 
kaydı yapılmıştır. Görüldüğü gibi aynı üniversitenin mühendislik bölümüne, şimdi 
mühendislik unvanı verilmek istenen teknik öğretmenlerden 2.5 kat daha yukarıda 
bir başarı sırasıyla öğrenciler girebilmiştir. 
Alınan mühendislik tamamlama sınavlarına ilişkin karar tamamen göstermelik olup, 
YÖK’ün bu kararını yeni mağduriyetler yaratmadan derhal geri alması gerekmek-
tedir. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

12.06.2013

GECEYARISI DARBESİ MÜHENDİSLERİ 
ENGELLEYEMEYECEK!

TBMM’de 9 Temmuz 2013’te gece yarısı önergeyle görüşülmekte olan Torba Yasa 
içerisine meslek odalarımızı, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı ilgilendiren kimi 
hükümler eklenmiştir. AKP iktidarının demokrasi karşıtı uygulamalarının yeni bir 
örneği olan bu yasa hükmüyle, Odalarımızın mesleki denetim yapma yetkileri ortadan 
kaldırılmak istenilmekte, serbest müşavir mühendislik ve büro tescil belgesi verme-
sine yönelik mevzuatı yok sayılmaktadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ve yasa önerisinin görüşülmesi 
sırasında iktidar milletvekilleri tarafından yapılan konuşmalarda, mesleki denetim 
uygulamasının mimar ve mühendisler tarafından istenmediği, çok sayıda şikayete 
neden olunduğu ve haksız olarak alınan denetim bedelinin ortadan kaldırıldığı iddia 
edilmektedir. Çeşitli nedenlerle mesleki denetim uygulamasına karşı olan meslek-
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taşlarımızın bulunması, demokratik bir ortamda son derece olağan bir durumdur. 
Ancak serbest çalışan meslektaşlarımızın mesleki faaliyetlerinin bir güvencesi olan 
ve kamusal denetim sağlanan mesleki denetim uygulamasının meslektaşlarımızın 
onay ile yürütülmektedir. Bu yönde Odamıza ulaşan ve halen ulaşmaya devam eden 
yüzlerce imzalı başvuru metni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmiş olmasına 
rağmen, meslektaşlarımızın iradesi yok sayılmıştır.
Suskun Kalmayacağız 
Diğer yandan meslek örgütlerimiz kendi üyelerinden elde ettiği gelirler dışında hiçbir 
kaynaktan yardım almamaktadır ve hiçbir zaman kamu kaynağı da kullanmamıştır. 
Odalarımızın bütün iktidarlardan bağımsız olarak sözünü söylemesi ve tavrını ortaya 
koyabilmesi adına titizlikle uyulan yardım almama ilkesi, bundan sonra da Odaları-
mızın temel duruşu olacaktır. Odalarımız bağımsızlığını yitirmeyecek, meslektaşları-
mızla, onların tek birleşik örgütü arasına hiçbir güç de giremeyecektir. Odalarımızın 
her kademesindeki yöneticilerinin herhangi bir ücret almaksızın gönüllü olarak bu 
görevlerini yürüttükleri de herkes tarafından bilinmektedir. Bu gerçeğe rağmen, 
TBMM çatısı altında “vekil” olarak bulunan bazı kimselerin TMMOB’yi bir gelir 
kapısı gibi göstermesi karşısında suskun kalmayacağız.
Denetim Faaliyetlerini Engelleyemezler
Gece yarısı operasyonuyla Odalarımıza yapılmak istenen darbe hukuksuzdur. 
Meslek örgütü olarak Anayasa, kuruluş yasası olan 6235 sayılı TMMOB Yasası ve 
yine Anayasa’nın 124. Maddesinden aldığımız yetkiyle yürürlüğe koymuş olduğumuz 
yönetmeliklerimizi yok saymak hiç kimsenin haddine olmadığı gibi buna kimsenin 
gücü de yetmeyecektir. Odalarımızın mevzuatı ve uygulamaları halen yürürlüktedir. 
İmar Yasası’na eklenen bir paragraflık madde de mesleki denetim uygulamamız başta 
olmak üzere hiçbir faaliyetimizi engellemeyecektir.
Gece yarısı TMMOB ve Odalarımıza karşı yapılan operasyonun asıl anlamı, demokratik 
topluma yapılan bir saldırı niteliği taşımasıdır. Uzunca bir süredir meslek odalarımızın 
ve diğer tüm demokratik kitle örgütleri yok sayılmaktadırlar. Varlığımızı doğrudan ilgi-
lendiren bir konuda gece yarısı getirilen bir önergeyi hırsla, hınçla, kinle yasalaştırmak, 
AKP İktidarı’nın demokrasiyi rafa kaldırdığının göstergesidir. Artık bundan sonra bu 
siyasal iktidardan demokratik adımlar beklemenin, mesleğimiz, meslektaşlarımız ve 
kamu yararına düzenleme yapacağı sanısına kapılmanın yeri yoktur.
Odalarımızın, demokratik bir şekilde meslektaşlarımızın kararıyla yürürlüğe koymuş 
olduğu uygulamaları “25 oda yöneticisinin işi” olarak gösterme telaşına düşen iktidar 
sahiplerine, meslektaşlarımızın gerçek duruşunu göstermek de kaçınılmaz olmuştur. 
Önümüzdeki süreçte tüm meslektaşlarımız, bizlerle birlikte aynı sorunları yaşayan 
diğer meslek örgütleri ile demokratik kitle örgütleri ve duyarlı toplum kesimleriyle 
hukuki ve demokratik mücadelemizi beraberce vereceğiz. Odalarımızın mevzuatına, 
kararlarına, uygulamalarına, sözüne karşı iktidar tarafından yürütülen yok etme çaba-
sını boşa çıkartacağız.
AKP İktidarı TBMM’yi adeta bir parti komisyonu gibi çalıştırmakta, düzenlemelere 
muhalefet partilerinin etki etmemesi için her türlü önlemi almaktadır. AKP millet-
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vekilleri işaret ile oy veren görevlilere dönüştürülmüştür. Var olan hali ile TBMM’ye 
olan toplumsal güven yok olmuş, vekil imzaları bile tamamlanmadan verilen önergeler 
torbanın içine katılarak, mühendislerin yıllar içinde demokratik mekanizmalar içe-
risinde geliştirdiği mevzuat yok sayılmaya çalışılmıştır. Madem bizleri yok saydılar, 
biz de kendimizi, üyelerimizin gücü, bilimin ve tekniğin gücü ile sokakta-mahke-
mede-şantiyede-çalışma alanlarında var etmeye devam edeceğiz. Bu daha başlangıç, 
mücadeleye devam! 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

11.07.2013

TAKSİM DAYANIŞMASI ÜYELERİNE YÖNELİK 
HAKSIZ YARGILAMA SÜRECİNİ KINIYORUZ!

Gezi Parkı’nda filizlenen ve kadınların verdiği can suyuyla büyüyüp koca bir çınara 
dönüşen halk direnişi boyunca yaşadığımız hukuksuzluklar, Taksim Dayanışması 
üyelerinin gözaltına alınmasıyla katlanarak artmıştır. Arkadaşlarımız hakkında haksız 
yere soruşturma açılmış,hukuka aykırı şekilde sorgulama ve ev aramaları yapılmıştır. 
Özellikle art niyetli davranılmış, gözaltı süreleri kasıtlı olarak uzatılmıştır.

Arkadaşlarımızın mahkeme kararıyla “serbest bırakılması” mutluluk vericidir. Ancak 
bizler bunu bir “bırakılma” kararı olarak görmüyoruz. Zaten özgür olması gereken 
arkadaşlarımıza en doğal haklarını iade etmek, yargı açısından bir başarı olarak 
değerlendirilmemelidir.

Demokratik haklarını kullanarak toplumsal muhalefetin bir parçası olan pek çok 
arkadaşımız gibi, Taksim Dayanışması üyelerinin de özgürlükleri gasp edilmiştir. 
Aralarında odamızın ilk kadın şube başkanlarından biri olan Beyza Metin arkadaşı-
mızın da bulunduğu Taksim Dayanışması üyelerini gözaltına almak, gözaltında kötü 
muameleye ve art niyetli tehditlere maruz bırakmak, ancak ve ancak tek bir amaca 
hizmet etmektedir: Devlet düşünen, düşüncelerini ifade eden, muhalefet eden halkı 
sindirmeye çalışmaktadır.

Sanılmasın ki, demokratik haklarımızı kullanmaktan feragat edeceğiz!

Sanılmasın ki, halen haksız yere içeride tutulan arkadaşlarımızı yalnız bırakacağız!

Sanılmasın ki, Gezi Direnişi boyunca kaybettiğimiz Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah 
Cömert, Ethem Sarısülük, Medeni Yıldırım’ı ve Ali İsmail Korkmaz’ı unutacağız!

Devlet şunu bilmelidir ki, meclisteki gece yarısı operasyonlarıyla ya da hukuksuz 
gözaltılarla odamızın ve birliğimizin hiç bir üyesi sindirilemez. TMMOB çatısı altında, 
biz EMO Merkez Kadın Komisyonu üyeleri olarak, haklı davamızı sürdüreceğimizi 
basına ve kamuoyuna duyuruyoruz.

GEZİ TUTSAKLARI ONURUMUZDUR!
EMO KADIN KOMİSYONU

12.07.2013
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EMO, Mevzuat Labirenti Yaratan EPDK’yı Kamu Adına Uyardı…

MEVZUAT ÇARŞAFA DOLANDI
AKP Hükümeti’nin yasama yetkisini yürütmeye devreden yetki yasaları; yetki yasa-
larına dayanılarak çıkarılan ve birbirini yok sayan kanun hükmünde kararnameleri; 
torba yasaları; hatta torba maddeleri, torba fıkraları ile hukuk alametifarikası, “Balık 
baştan kokar” misali ikincil mevzuata da sirayet etti. Kişilere özel, günü birlik düzen-
lemeler; yargı kararlarını uygulamamak için çıkarılan hileli, hülleli maddeler; “Ben 
yaptım oldu” anlayışının eseri yap-boz hükümleri; birincil mevzuatın uygulamasını 
sağlamak ve kolaylaştırmak üzere çıkarılması gereken ikincil mevzuata da taşınıyor. 
Arapsaçına dönen yönetmelik, tebliğ, kurul kararları, hatta ne tür mevzuat olduğu 
dahi anlaşılamayan hukuk metinleri yürürlüğe sokuluyor.
Kendi mesleki alanında yaşanılan hukuksuzluklara karşı mücadele yürüten Elektrik 
Mühendisleri Odası (EMO), ikincil mevzuatta yaşanan kargaşaya karşı da Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nezdinde kamu adına uyarı görevini yaptı. 
EMO’nun EPDK’ya 3 Temmuz 2013 tarihinde gönderdiği yazıda, “Genel olarak 
EPDK ikincil mevzuatına EPDK internet sayfası üzerinde yer verilmesinde yaşanan 
düzensizlik yanında, bazı düzenlemelerde içerik, biçim ve yayımlanması aşamala-
rındaki düzensizlikler, bu düzenlemelere ulaşım, anlama ve hangi konuda hangi 
kuralın uygulandığının bilinmesi bakımından da ilgililerin zorlanmasına neden 
olunmaktadır” denildi. 
Yazıda örnek olarak sunulan mevzuat düzenlemeleri şöyle:
-EPDK’nın İnternet sitesinde yayımlanan 20 Eylül 2012 tarihinde 4033 sayılı Kurul 
Kararı ile 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere serbest tüketicilerin elektrik 
tedarikçisini bırakarak dağıtım şirketlerinden elektrik satın almaları durumunda satış 
fiyatının nasıl hesaplanacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu karar yürürlüğe girme-
den 18 Aralık 2012 tarihinde alınan 4190 sayılı Kurul Kararı ile yürürlükten kaldırılmış; 
sıfır bakiye düzeltme kalemi, yenilenebilir enerji fiyatları, gün öncesi fiyatı ve brüt kar 
marjı tavanı gibi tarife tespitinde esas alınan parametrelerden tamamen vazgeçilip, 
perakende satış için öngörülmüş tarifenin yüzde 15 cezalı uygulanmasını isteyen düzen-
lemeye geçilmiştir. Yine yürürlük tarihi 1 Ocak 2013 olarak belirlenen bu karar ise 25 
Aralık 2012 tarihli 28508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ceza öngören karar, 
yürürlüğe girdikten 5 ay sonra sessiz sedasız bir şekilde 23 Mayıs 2013 tarihli 4419 sayılı 
Kurul Kararı ile yine yürürlükten kaldırılmış, yerine de bir düzenleme yapılmamıştır. 
Bu son karar İnternet sitesinden bulunup açıldığında üst bilgi olarak 28 Mayıs 2013 
tarihli 28660 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtilmesine karşın, Resmi Gazete’de 
yayımlanmamıştır. Böylece Resmi Gazete’de yayımlanmayan bir Kurul Kararı, Resmi 
Gazete’de yayımlanan bir Kurul kararı ile kaldırılıp yeniden düzenlenmiş, ancak bu 
da Resmi Gazete’de yayımlandığı iddia edilmesine karşın yayımlanmayan bir Kurul 
Kararı ile kaldırılmıştır. Büyük sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu serbest tüketiciler 
ile dağıtım şirketleri ve elektrik üreticisi konumundaki tedarikçiler olmak üzere 3 ayrı 
çıkar grubunun EPDK’yla karşılıklı paslaşmalarına dönen mevzuat maçında yenen var 
mı bilinmez ama kaybedenin hukuk ve kamu olduğu açıktır. 
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-“Kaçak ve Usulsüz Elektrik Enerjisi Kullanılması Durumunda Yapılacak İşlemlere 
İlişkin Usul Ve Esaslar” başlıklı 622 sayılı Kurul Kararı 29 Aralık 2005 tarihinde alın-
mış ve 31 Aralık 2005 tarihli 26040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Kararla 
yürürlüğe konulan usul ve esasların son haline ulaşmak olanağı bulunmadığı gibi, 
yapılan değişiklikler de ancak Kurul kararlarının taranmasıyla bulunabilmektedir. 
Resmi Gazete’de ilk yayımlanmış olduğu şeklinin 3. ve 4. maddelerinde “Karar” 
olarak geçen düzenleme, 25 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik 
düzenlemesinin 2. Maddesi’nde “Yönetmelik” olmakta, 3. Maddesi’nde ise “usul ve 
esas” olarak yer almaktadır. Elektrik enerjisi kullanan herkesi ve bu alanda bilirkişilik 
yapan kişileri doğrudan ilgilendiren bu ikincil düzenlemenin hangi düzenleme sını-
fında yer aldığı anlaşılamadığı gibi, Kurum internet sayfasında bulunulamamasından 
şikayet edilmektedir.
EPDK’nın da Kafası Karıştı
Yaşanan mevzuat kargaşası öyle bir düzeye gelmiştir ki artık ikincil mevzuat yapıcı 
konumundaki EPDK’nın kendisi de hangi karara dayanarak hangi düzenlemeyi yap-
tığını karıştırmıştır. Brüt Kar Marjı Tavanı ile ilgili EMO tarafından açılan davaya 
EPDK’nın savunmasında, dava açılan kararın yayımlandığı tarihte yürürlükte olmayan 
bir formülasyon dayanak olarak sunulmuştur. EPDK’nın 30 Aralık 2012 tarihinde 
yayımlanan tebliğdeki formülasyonu dayanak olarak sunarken, açılan davanın 19 Ekim 
2012 tarihli kararla ilgili olduğuna dikkat çeken EMO, mahkemeye sunduğu yanıtında 
oluşan kargaşayı şöyle açıkladı:
“Böylece herhangi bir yasal dayanağı bulunmayan dava konusu işlemin tek hukuksal 
dayanağı olan Tebliğ’in de dava konusu işleme dayanak teşkil etmediği görülmekte-
dir. Davalı EPDK’nın keyfi bir işlemle dava konusu işlemi tesis ettiği, müvekkil Oda 
tarafından yapılan basın açıklaması ve açılan dava sonrasında yeni bir formül üretilerek 
Tebliğ haline getirildiği ve dayanak olarak da bu Tebliğ’de yer alan formülasyonu 
gösterdiği anlaşılmaktadır.”
Tüketici Hakları Deyince EPDK Anlamadı
EPDK, EMO’nun dilekçesindeki tüketicilerin korunmasına yönelik Anayasal ve yasal 
hükümlere atıfta bulunan bölümle brüt kar marjı arasında “bir ilişki kuramadığını 
ve hangi amaçlarla bu hususlara değinildiğinin anlaşılamadığını” mahkemeye bil-
dirmiştir. EPDK’nın kamu haklarını yok sayan bu tutumu ne yazık ki hukuk devleti 
değil kanun devleti arayışına denk düşmektedir. EMO da EPDK’ya yanıtında hukuk 
devletini şöyle savunmuştur: 
“EPDK’nın tarife oluştururken göz önünde bulundurması gereken Anayasal ve 
yasal düzenlemelere dava dilekçemizde neden yer verildiğinin anlaşılmamış olması, 
kararların oluşturulması sürecinde bu kurallara uyulmadığını göstermektedir. Tarife 
oluşturmak için ayrıntılı yasal hükümlerin bulunmadığı, EPDK’nın ikincil mevzuatının 
da yetersiz ve sürekli olarak değişikliğe uğratıldığı bir uygulama sürecinde, alınan 
kararların herhangi bir hukuksal ilke, kamu yararı ve ölçüte uymaksızın oluşturulması; 
şirketlerin temsilcileri dışındaki kesimler dışlanarak, tüketici örgütlerinin görüş ve 
önerilerini dikkate almadan faaliyet gösteren Kurum’un, Anayasal ilkeler ile hukuk 
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düzenini oluşturan, toplumsal adaleti sağlayan kurallardan bahsedilince anlamaması 
da şaşırtıcı bulunmamaktadır.”
Ne yazık ki ülkemizde gözaltılar, cezaevleri, mahkeme salonlarında aranan adaletin, 
daha hukuk metinlerinin düzenlenmesi aşamasında yok edildiğine tanık oluyoruz. 
Hukukun “genellik, soyutluk ve süreklilik” olarak sıralanan temel ilkeleri yerle bir 
olurken; ileri demokrasi adı altında “sandık diktatörlüğü” dayatılması gibi, yasal ancak 
meşru olmayan düzenlemelerle hukuk değil kanun devletinin kök saldığı bir adalet 
düzeni yaratılıyor. Dar çıkar gruplarının değil, kamunun haklarının ön planda tutul-
ması gerekliliğini hatırlatıyor, tüm kurumları görevlerini demokratik hukuk devleti 
çerçevesinde şeffaf ve kamu yararını gözeterek yürütmeye davet ediyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

28.07.2013

Savaşsız ve Sömürüsüz Bir Dünya İçin Nükleer Silahlanmaya Hayır!

HİROŞİMA, NAGAZAKİ UNUTULMADI
6 Ağustos 1945 günü sabah saat 8.15’de Japonya’nın Hiroşima kentine ve 3 gün sonra 
da Nagazaki’ye atılan atom bombası, çıkarları söz konusu olduğunda, emperyalist 
ülkelerin dünyayı ve insanlığı göz ardı edebileceklerini, gerekirse en vahşi yöntemleri 
o “ileri” teknolojileri ile uygulayabileceklerini gösterdi. 

Sabah atılan bomba kent nüfusunun sokakta en yoğun olduğu saate denk getirilerek 
ölü sayısını yükseltecekti. Hiroşima’da 120 bin, Nagazaki’de 75 bin kişi öldü. Son-
raki yıllarda ise ölümler, sakatlıklar, kanser çığ gibi büyüdü. Dünya’ya kimin patron 
olduğunu göstermek için gösteri büyük olmalıydı. 

Nükleer silahlar bugüne kadar Hiroşima ve Nagazaki dışında kullanılmamış olsa da 
üretilmeye, denenmeye, daha yıkıcı hale getirilmeye ve böylece dünya barışını ve dün-
yamızı tehdit etmeye devam ediyor. Nükleer silah denemeleri atmosferde, yeraltında 
ve su altında yüzlerce kez yapıldı. Nükleer denemeler genellikle de fakir halkların, 
sesini çıkartamayan, gözden uzakların yaşadıkları bölgelerde yapıldı.

Nükleer silahlanma yarışı atom bombası atılmasından itibaren hızla arttı. Günümüzde 
24 binin üzerinde nükleer silah (ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Hindistan, 
Pakistan, İsrail, Kuzey Kore) bulunmaktadır. Bu silahların tahrip gücü 1945 yılında 
Hiroşima’ya atılan bombanın 400 bin katıdır. 2011 yılında, askeri harcamalar 1.63 
trilyon ABD Doları’nı bulmuştur. Bu silahlanma yarışı insanlığın üretimini savaşa 
kanalize etmekte; eğitim, altyapı ve sağlık hizmetlerinden yoksun bir çok coğrafyayı 
kurtaracak birikimler silahlanma bütçelerine aktarılmaktadır.

Kapitalizm krizlerini savaşlarla aşmaktadır. Coğrafyamızda yaşananlar ise Neo-
Osmanlı düşleri kuran AKP Hükümeti’nin art arda uygulamaya koyduğu çılgın 
projelerinden birinin de bölgemizde yaşanan savaşların destekçisi olmak, halkları 
birbirine düşürme görevini yürütmek olduğu görülmüştür. Dünyanın her yerinden 
gelen paralı askerlere topraklarını kullandırtan, her türlü destek sağlayan hükümet 
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kendi halkına ise gözdağı vermektedir. AKP’nin savaş politikaları, bölgesinde güçlü 
ülke olma hayalinin arkasında yatan o doymak bilmez kar hırsı, büyüttüğü sermayeye 
yeni talan alanlarını açmak zorunda olmasındadır. 

Nükleer teknolojiye sahip olma miti altında nükleer silahlanma amacını gizleyen 
iktidarlar, nükleer enerjiyi de bu perdelenen hayalperestliğin meşru görünmesi için 
kullanmaktadırlar. AKP Hükümeti’nin Akkuyu’da yapılması planlanan santrale ilişkin 
düşleri de bizleri korkutmaktadır. Kirli enerji olan nükleer enerjiye bel bağlanması 
hükümetin düşlerinin de kirli olduğunu göstermektedir. Bu kir giderek tüm alanlara 
yayılmakta, insan yaşamını yok sayan bir düzeye ulaşmaktadır. Halkın yaşam alanlarına 
ilişkin görüşleri bile, sandığa indirgenen ileri demokrasi anlayışında kendisine yer 
bulamadığı gibi büyük bir şiddetle yok edilmeye çalışılmaktadır. Gezi Direnişi’ne 
hükümetin uyguladığı polis şiddeti artık en temel itirazlara ilişkin tahammülün 
kalmadığını, gencecik canlara sokak ortasında kıyacak kadar gözü dönmüş hırslara 
sahip olunduğunu göstermiştir. 

Doğaya ve onun parçası olan insanlığa yapılan saldırılar, elbet doğanın ve onun parçası 
olan insanlığın tepkisiyle karşılaşacaktır ve karşılaşmıştır.

Gezi Direnişi göstermiştir ki her zaman umut vardır. Savaşsız ve sömürüsüz bir 
dünyayı yaratmayı ancak bizler başarabiliriz. Onların tek renkli dünyalarına karşı biz 
daha renkli, daha yaratıcı ve daha çoğuz. 

Her yer Taksim, her yer direniş!
NÜKLEER KARŞITI PLATFORM SEKRETARYASI

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
04.08.2013

ORTADOĞU’DAKİ KATLİAMLAR DURSUN!
Ülkemizin de içinde yer aldığı Ortadoğu Bölgesi, son yılların en kanlı ve çok boyutlu 
çatışmaların yaşandığı tarihi bir dönemin içinden geçmektedir. Ne yazık ki yaşanan 
çatışma ortamının; kapı komşularının birbirine düşman edildiği, sivillerin hedef 
alındığı ve binlere varan can kayıplarının yaşandığı savaş koşulları yarattığını kay-
gıyla izliyoruz. 
Etnik, dinsel, mezhepsel hatta aynı mezhebin farklı inanış kollarının birbirleriyle 
çatıştığı insanlık tarihinin yüz karası dönemlerini anımsatan bu savaş ortamında sivil 
halka yönelik katliamlar gerçekleştirilmektedir. İster Mısır’da olduğu gibi askeri, ister 
Rojova’da olduğu gibi dinsel silahlı yapılanmaların yaptığı katliamlar kabul edilemez. 
Suriye’de uzun zamandır devam eden iktidar mücadelelerinde son olarak yaşanan çok 
sayıda çocuğun öldüğünü gösteren görüntülerin kamuoyu ile paylaşıldığı kimyasal 
silah saldırısını da kimden gelirse gelsin şiddetle kınıyoruz. 
Ülkemiz kendi sınırları içerisinde bir arada yaşam kültürünü yerleştirerek demokrasi 
yolunda daha ileri adımlar atması beklenirken, tam tersine Ortadoğu’da laik ve demok-
rat kimliğiyle öncü olabilecek kimliğini de kaybetmektedir. Ne yazık ki AKP iktidarı 
döneminde yürütülen Büyük Ortadoğu Projesi eksenli, Osmanlı hayaliyle bezeli neo-
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liberal ve savaş çığırtkanı dış politika ile Ortadoğu’da ülkemiz tamamen yalnızlaşmış 
ve “değerli yalnızlık” kibri içine bizzat iktidarın eliyle sıkıştırılmaktadır. 
Elbette bu katliamlar karşısında insanlığın sessiz kalması kabul edilemez. Ancak 
katliamlara karşı yeni katliamlar yaratılmasına neden olacak çatışmacı söylem ve 
tutumların da kabul edilemez olduğu açıktır. Sınırların yeniden çizildiği, kartların 
yeniden karıldığı gibi insanlığın acılarından uzak emperyalist çıkarların çatışmasını 
açığa çıkaran değerlendirmelerle anılan bu dönemde tüm halklara ve devletlere büyük 
sorumluluk düşmektedir. 
Irk, din, mezhep ve etnik ayrımların körüklenmesinin bugüne kadar insanlığa kan ve 
gözyaşından başka bir şey getirmediği açıktır. İnsanlığın demokratik değerler etra-
fında birleşerek Ortadoğu’nun yeniden kan gölüne dönüştürülmesine dur demesi 
gerekmektedir. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

23.08.2013

SURİYE’DE SAVAŞA HAYIR!
Ülkemiz hızla bir savaş bataklığına çekilmek istenmektedir. AKP iktidarının yürüttüğü 
savaş çığırtkanlığı giderek tehlikeli bir hal almaya başlamıştır. Sonunda ABD Başkanı 
Barak Obama, Suriye’ye 1 ay içinde müdahale olacağını açıklamıştır. Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ise gönüllü olarak savaş istediğini zaten açıklamış ve Meclis’i de yok 
sayarak hareket etmeye kararlı görünmektedir. 
Yeni Osmanlıcılık ve ümmet hayaline dalmış olan siyasal iktidar, mezhep tabanlı 
bir savaş çığırtkanlığıyla Suriye’ye müdahale edilmesi için Birleşmiş Milletler kararı 
olmasa bile Amerika ve İsrail ile birlikte Suriye’ye saldırmaya hazırlanmaktadır. 
Ülkemizin güneyinden savaş hazırlıklarına ilişkin haberler geçilirken, insanlarımızın 
tedirginliği her geçen gün artmaktadır. 
Suriye’de ve Ortadoğu’da katliamların durdurulması insanlığın ortak talebi olmalıdır. 
Ancak küresel emperyalist politikalara taşeronluk yaparak halkları birbirine kırdırmaya 
dönük, gerici bir savaşın başlatılması yolunda cengaverliğe soyunmanın insanlığa 
kan ve gözyaşından başka bir şey getirmeyeceği açıktır. Siyasal iktidarı bir kez daha 
savaş çığırtkanlığından vazgeçmesi ve Suriye’ye yapılacak saldırıdan uzak durması 
konusunda uyarıyoruz. 
Ülkemizde kalıcı barış ortamının sağlanması için gerekli somut adımları atmaya-
rak çözüm sürecini de tıkamaya çalışan siyasal iktidar, Suriye için de barış sözünü 
dillendirmemektedir. Bugüne kadar Suriye ile ısrarla yürütülmeyen görüşmelerin 
yapılması ve kanlı emellerden vazgeçilmesini talep ediyoruz. Hele hele kimyasal 
silah kullanımı konusunda ortalık halen toz dumanken, kimin yaptığı belirsizliğini 
korurken, böylesi bir savaşın içine ülkemizin “gönüllü” olarak sokulmaya çalışmasını 
kabul etmiyoruz. İnsanların canları üzerinden yürütülen devletlerin prestij, onur ve 
gurur süslü kirli politikalarının gerçekliğine de inanmıyoruz. Daha fazla masumların 
ölmesine yol açacak olan savaşa “hayır” diyoruz. Irk, din, mezhep ve etnik ayrımların 
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körüklendiği savaşların değil, demokratik değerler etrafında birleşilerek halkların 
kardeşliğini savunmanın tam zamanı diyoruz. 

Irak’ın işgalinde de kimyasal silah yalanının gerekçe olarak kullanıldığını bütün 
uluslararası toplum biliyor olmasına rağmen, bugün Suriye’ye saldırı için de aynı 
gerekçenin kullanılıyor olması karşısında işgal amaçlı provakasyonlara karşı halkımızı 
uyanık olmaya çağırıyoruz. Bu kirli yalanlar ve provakasyonlar, yalnızca dış politikada 
değil, Gezi olaylarında olduğu gibi ülkemizde de gençlerimize karşı kullanılmaktadır. 
Halkımız kin ve nefret tohumlarıyla birbirlerine düşürülmeye çalışılmakta, siyasal 
iktidar yıllardır sürdürdüğü mağdur edebiyatına devam edebilmek için yalanların 
arkasına sığınmaktadır. Acı gerçek, ormanına, parkına, üniversitesine, suyuna, 
doğasına sahip çıkmaya çalışan gençlerimizin acımasızca iktidarın şiddetine maruz 
kaldığıdır. İktidarın “Eylül sendromu” korkusu içinde ODTÜ’de yarattığı kaba şiddet 
ortamını ve öğrencilerin haklı protestoları üzerinden türbanlı öğrencilere yönelik 
saldırı olduğu gibi yalanlar üretenleri kınıyoruz. Gözaltındaki gençlerin bir an evvel 
serbest bırakılmasını, Ankara’nın nefes alanı ODTÜ ormanına dokunulmamasını 
talep ediyoruz. Yalanların gerçekleri örtmeye gücü yetmeyecektir. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KOORDİNASYON KURULU

07.09.2013

Çevresel Etkileri Nedeniyle Akkuyu NGS Yapılmamalıdır

GÖSTERMELİK ÇED SÜRECİNE HAYIR!
Ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, nükleer gerçekler gizlenemiyor. “Kontrol altına aldık” 
dedikleri Fukuşima’da nükleer sızıntı devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında insan-
lar, korku ve tedirginlikle Japonya’daki “nükleer sızıntı” haberlerini okuyor. İnsanlık, 
yaşanan nükleer felaketin daha da büyümesinden endişeleniyor.

Evet, biz de tedirginiz, endişeliyiz. Tedirginliğimiz sadece Fukuşima’da yaşanan 
nükleer sızıntıdan ibaret değil. Üzerinde yaşadığımız topraklarda Fukuşima inşa 
ediliyor; nükleer tesis kuruluyor. Artık tehlike Fukuşima kadar “uzak” olmayacak. 

2011 yılında Japonya’da yaşanan Fukuşima Nükleer Santral Kazası’nın etkilerinin 
artarak devam ettiği haberlerinin geldiğini bugünlerde sessiz sedasız yapılan top-
lantılarla ülkemiz ve coğrafyamızdaki diğer halklar çok uzun yıllar korkulu rüyalar 
görmeye itilmekte. 

Olası bir nükleer kazanın etkisini hiç bir Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu 
engellememiştir; hiçbir ÇED Raporu’nda nükleer santral kazalarının gerçek riskleri 
anlatılmamaktadır. Tam tersine nükleer santralların güvenli olduğu yalanı söylen-
mektedir. Nükleer kazaların olduğu santrallar kurulurken de bu tür raporlarda hep 
güvenli oldukları söylenmiştir. 

Kaldı ki Türkiye’de siyasal iktidar Akkuyu Nükleer Santralı’nı ÇED sürecinden muaf 
tutmak için her türlü yola başvurmuştur. Son olarak 5 Nisan 2013 tarihinde ÇED 
Yönetmeliği’ne eklenen geçici bir madde ile değil projelerin inşaat sürecine başlamış 
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olması, 1997 tarihinden önce planlama aşamasını geçmiş olması durumu bile ÇED 
sürecine gerek olmadığı yönünde karar vermek için yeterli sayılmıştır. Türkiye ÇED 
dışında tutmaya çalışmasına rağmen uluslararası zorunluluklar nedeniyle Rus şirketi 
ÇED sürecini yürütmektedir. Bu durum bile ülkemizdeki ÇED sürecinin göstermelik 
olduğunu ortaya koymaktadır. Gizli kapılar ardında yürütülen pazarlıklar ve özellikle 
dış politika kapsamındaki konjonktürel değerlendirmelerle ÇED sürecinin bir zaman 
kazanma süreci olarak işletildiği bile düşünülebilir.

Zaten Akkuyu Nükleer Santralı’na ilişkin ÇED süreci de bugüne kadar demokratik 
bir şekilde işletilmemiştir: 29 Mart 2012 günü santralın yapılmak istendiği Büyüke-
celi Beldesi’nde yapılan sözde halkın katılımı toplantısında halkın protestoları gör-
mezden gelinmiş, gerçekte yapılamayan toplantı yapılmış ve halkın görüşü alınmış 
gibi gösterilmiştir. Madencilik, hidroelektrik santralları (HES), termik santral ve 
benzeri doğaya olumsuz etkiler içeren her türlü projede ÇED toplantıları “Halkın 
görüşlerini alırım, bildiğimi okurum” anlayışıyla gerçekleştirilmekte; demokrasicilik 
oyunu oynanmaktadır. Halktan kaçırılarak, yaşam alanları üzerinde çok uzun yıllar 
etki bırakacak, hükümetler arası anlaşmalar ile gündemimize sokulan nükleer sant-
ral konusunda İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nun sağlıklı bir değerlendirme 
yapacağı da kuşkuludur. 

Akkuyu Nükleer Güç Santralı, Radyoaktif Atık Depolama Tesisi, Rıhtım, Deniz Dolgu 
Alanı ve Yaşama Merkezi projesine yönelik ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme 
Komisyonu toplantısına sadece kamu kurumları ve santralı yapacak şirketin davetli 
olması, hükümete bağlı bürokratlar tarafından yönetilen bu kamu kurumlarının 
görüşlerinin tarafsızlığı hakkında da derin endişeleri beraberinde getirmektedir.

ÇED Değil, Nükleere Methiye

Hazırlanan ÇED Raporu’na göre “ÇED Olumlu” belgesi verilemez. Her ne kadar 3 
bin 130 sayfa gibi oldukça kabarık bir metin olmasına rağmen, incelendiğinde, metnin 
kurum görüşleri taranarak verilen görüşler dışında, nükleere övgü düzen metinlerin 
eklektik olarak yan yana getirilmesinden ibaret olduğu görülmektedir.

Raporda yer alan nükleer santralların doğal ve ekolojik etkileri, depremsellik, radyas-
yon etkileri, nükleer atıklar, sosyoekonomik etkiler, insan sağlığı ve maliyet analizi 
bölümleri onlarca eksikliği içinde barındırmaktadır. Bu haliyle rapor sadece nükleere 
övgü düzmekten öteye gitmemektedir. Maalesef insanların nükleer santrallara ilişkin 
kaygılarını derinleştirmektedir. 

Akkuyu için 1976 yılında alınan yer lisansının günümüzde geçerliliği bulunmamakta-
dır. Yer lisansı olmayan Akkuyu Nükleer Santralı için gerçekte halk katılım toplantısı 
da yapılamamıştır. Hiçbir analiz, hiçbir değerlendirme nükleer santraları çevreye 
uyumlu hale getiremeyeceğinden, ÇED olumsuz kararı verilmeli ve nükleer santral 
yapımından vazgeçilmelidir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

01.10.2013
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ÖĞRETMENLERE YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ!
Ankara sokakları bu hafta sonu ne yazık ki yine şiddet görüntülerine sahne oldu. Kamu 
Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Eğitim-Sen’in “Meslek 
Onurumuza ve Haklarımıza Sahip Çıkmak, Toplumsal Yaşamda ve Eğitimde Yaşa-
nan Dayatmalara Hayır Demek İçin; 23 Kasım’da Ankara’dayız” çağrısıyla Kızılay’da 
toplanan binlerce eğitim emekçisine uygulanan polis şiddetini kınıyoruz. 
Ülkemizde hak arayan insanların maruz bırakıldığı şiddet, kamu vicdanını derinden 
yaralamaktadır. Her geçen gün dozu arttırılan polis müdahaleleri, devlet eliyle terör 
aşamasına ulaşmıştır. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz eğitimcilere kalkan eller, 
kamuoyu vicdanında isyan yaratmıştır. Nitekim polis saldırısı sırasında çevredeki 
yurttaşlar dahi “Öğretmenime dokunma” sloganlarıyla tepkilerini dile getirmişlerdir. 
Buna rağmen polis, ara sokaklarda öğretmenleri kovalamayı sürdürmüştür. 
Eğitimcilerin Milli Eğitim Bakanlığı önüne yürüyüp taleplerini dile getirmelerine izin 
verilmemesi anlaşılır değildir. Anayasal demokratik haklarını kullanan yurttaşları-
mızdan altısı, tazyikli su, biber gazı ve gaz bombalı müdahalede yaralanmıştır. Başta 
yaralılar olmak üzere tüm eğitimcilerimize geçmiş olsun diyor, AKP Hükümeti’nin 
öğretmenlere yönelik saldırısını protesto ediyoruz.
Bugüne kadar AKP Hükümeti’nin yaz-boz tahtasına dönen uygulamalarla hem eğitim-
cileri, hem aileleri mağdur eden eğitim politikalarını ve gerici-faşist eğitim modelini 
reddediyor; eğitim alanının bir siyasal partinin devşirme aracı yapılamayacağının altını 
çiziyoruz. Cemaat-iktidar kavgasına öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın kurban edil-
mesine karşı çıkıyor; eğitimde özelleştirme ve güvencesiz çalışmaya yönelik girişimlere 
karşı eğitimcilerimizin haklı taleplerinin yanında yer alıyor; tüm çocuklarımızın eşit, 
özgür ve parasız eğitim hakkının korunmasını istiyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
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25.11.2013
 

“Toplumsal Etkileri Çerçevesinde Enerji” Ana Temasıyla Yapılacak...

9. ENERJİ SEMPOZYUMU PROGRAMI BELİRLENDİ
TMMOB adına Elektrik Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilen Enerji Sem-
pozyumu bu yıl “Toplumsal Etkileri Çerçevesinde Enerji” ana temasıyla yapılacak. 
Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Konferans Salonu’nda 12 
Aralık Perşembe günü başlayacak ve 3 gün sürecek olan 9. Enerji Sempozyumu’nun 
programı belli oldu. 
Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede yaşanan yoğun karmaşa ve enerji pazarlıkla-
rının gündem oluşturduğu günümüzde Enerji Sempozyumu’nun açılış bildirisi de 
Gazeteci-Yazar Faik Bulut’un sunacağı “Enerji ve Savaş” başlığına ayrıldı. İlk gün 
açılış konuşmaları ve açılış bildirisinin ardından öğleden sonra “Enerji Ekonomisi” 
ana başlığı altında 2 bölümden oluşan oturum gerçekleştirilecek. EMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş’ın yöneticiliğini yapacağı ilk oturumda Neşe Özgen 
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“Enerji Politikalarında Yeni Bir Konumlanma: Irak Kürdistanı ve Enerji Politikala-
rıyla İmtihanı”, Dr. Baha Kuban “Bütün Elektrik Üretim Araçları Halka! Dünyada ve 
Türkiye’de Enerji Kooperatifleri”, Prof. Dr. Aziz Konukman “10. Plan’da Öngörülen 
Enerji Politikaları” başlıklı sunum yapılacak. 
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Musa Çeçen’in başkanlığında gerçekleş-
tirilecek olan oturumun ikinci bölümünde ise Turhan Çakar “Enerji Politikalarının 
Toplumsal Etkileri ve Tüketici Hakları”, Şayende Yılmaz “Enerji Ekipmanlarının 
Yerli Üretimi”, Kemal Ulusaler “Toplumsal Etkileri Çerçevesinde Enerji” başlıklı 
sunumlarını gerçekleştirecekler. 
Sempozyum ikinci gün çalışmaları sabahtan “Enerji Verimliliği”, öğleden sonra ise 
“Enerji ve Çevre” başlıklı oturumlarla devam edecek. Makina Mühendisleri Odası 
Sekreteri Ercüment Ş. Cervatoğlu’nun yöneteceği ikinci günün ilk oturumunda, Betül 
Akyürek, Fehmi Görkem Üçtuğ, Tuğçe Gürbüz, Olcay Buğu Bekdikhan’ın ortak 
çalışması “İstanbul Metrobüs Hattında Elektrikli Otobüslerin Kullanımının Fizibilite 
Analizi” sunulacak. Oturumun ikinci bildirisi Dr. Wietze Lise’nin “Türkiye’deki 
Enerji Verimliliğinin Bir Değerlendirmesi” olacak. A. Berk Kurtuluş da “Farklı Giriş 
ve Çıkış Sıcaklıklarındaki Radyatörlerin Isıl Performans ve Maliyet Açısından Karşı-
laştırılması” konulu bildirisini sunacak. Oturumun son sunumu ise Emre Metin ve 
Yücel Tekin’in “Enerji Verimliliği Sürecinin Değerlendirilmesi” konusuna ayrıldı. 
Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baran Bozoğlu’nun yöneteceği 
öğleden sonraki “Enerji ve Çevre” oturumunda ise Prof. Dr. Alaeddin Bobat “HES 
Projelerinde Çevresel Etkiler”, Yusuf Gürsucu “Enerji, Kimin İçin ve Neye Rağmen!”, 
Av. Fevzi Özlüer ve Sinan Erensü “Sınıf, Mekan ve Müşterekler... HES ve Termik Kar-
şıtı Hareketin İmkan ve Sınırlarını Tartışmak”, Av. Mehmet Horuş “ÇED RAPORU: 
Hukukla Bilimin Mutsuz Evliliği” başlıklı sunumlarını yapacaklar. 
Sempozyumun son gün programı kapsamında “Yenilenebilir Enerji Kaynakları”, 
“Enerji Özelleştirmeleri ve Serbestleştirme Uygulamaları” başlıklı iki oturumun 
yanı sıra Prof. Dr. İzzettin Önder ve Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse’nin katılacağı 
“Yeni Dünya Düzeninde Uluslararası İlişkiler Bağlamında Enerji Ekonomisi” başlıklı 
söyleşi ile “Nükleer Enerji Paneli” düzenlenecek. 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Kübülay Özbek’in yöneteceği “Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları” oturumunda ilk bildiri “Türkiye’de Lisanssız Enerji Üretiminin Fizi-
bilite Analizi: Müstakil Bir Ev İçin Rüzgar Türbini-Güneş Paneli Hibrit Sistemi 
- Olcay Buğu Bekdikhan, Fehmi Görkem Üçtuğ, Betül Akyürek ve Mert Efe Çelik’in 
çalışmasına, ikinci bildiri de “Kapasite Faktörü Analizi Kullanılarak Rüzgar Türbini 
Seçimi” başlıklı İlker Mert, Cuma Karakuş ve Bahattin Tanç’ın ortak çalışmasına 
ayrıldı. İsmail Küçük ise “Su mu? Enerji mi? Ya da Ne?” başlığı altında oturumun 
son sunumunu yapacak.
Sempozyum Yürütme Kurulu Üyesi Cemalettin Küçük’ün yöneteceği “Enerji Özel-
leştirmeleri ve Serbestleştirme Uygulamaları” başlıklı son oturumda ise Dr. Özlem 
Döğerlioğlu Işıksungur tarafından “Elektrik Piyasasında Mevzuat Değişikliği Sonrası 
Ortaya Çıkan Hukuki Yapı”, A. Uğur Gönülalan tarafından “Türkiye Petrol Sektörün-
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deki Özelleştirmelerin Yurt İçi Ve Yurtdışı Arama Üretim Faliyetlerinin Geleceğine 
Etkilerinin Değerlendirilmesi”, Olgun Sakarya tarafından “Enerji Özelleştirmeleri 
ve Serbestleştirme Uygulamaları” başlıklı bildiri sunulacak.
9. Enerji Sempozyumu, TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Hüseyin Yeşil tarafın-
dan yönetilecek olan “Nükleer Enerji” paneliyle kapanacak. Panelde, Prof. Dr. Hasan 
Saygın “Sürdürülebilir Enerji Politikaları Ve Nükleer Enerji”, Özgür Gürbüz “Çevreci 
nükleer santral olur mu?” sunumu yaparken, Nedim Bülent Damar ve Erdal Apaçık 
ise EMO Nükleer Enerji Raporu üzerine sunumlarıyla panele katılacaklar.
Sempozyuma ilişkin ayrıntılı bilgilere www.tmmobenerjisempozyumu.org adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
07.12.2013

 
SİNOP NÜKLEER KARŞITI PLATFORM KURULDU

Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) sekreteryasını yürüttüğü Nükleer Karşıtı 
Platform, Sinop’ta yeniden örgütlendi. Yaklaşık 55 sendika, demokratik kitle örgütü ve 
siyasi partinin içinde aktif olarak yer alması beklenen Sinop NKP’nin kuruluşu EMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş’ın katılımıyla ve kitlesel basın açıklamasıyla 
kamuoyuna duyuruldu. Sinop NKP, halkla birlikte mücadele vurgusu yaparken, EMO 
43. Dönem Enerji Çalışma Grubu Nükleer Enerji Alt Çalışma Grubu tarafından 
hazırlanan EMO Nükleer Enerji Raporu’nun ilk tanıtımı da Sinop’ta yapıldı.
KESK Eğitim Sen Sinop Şubesi’nde 8 Aralık 2013 tarihinde düzenlenen basınla sohbet 
toplantısında konuşan EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, Sinop’ta uzun 
erimli bir mücadele sürecinin yürütüldüğünü, 26 Nisan 2006 tarihinde Türkiye’nin 
en büyük çevre mitinginin yapıldığını anımsatarak, Sinop’ta nükleer santral kurma 
girişimlerinin hızlandırıldığı bu dönemde mücadelenin yükseltilmesinin önemine 
dikkat çekti. Göltaş, sadece yerelde bir mücadelenin yeterli olmadığını; Akkuyu ile 
birlikte düşünülerek, nükleer santral konusunda enerji politikalarındaki yanlışlık da 
ortaya konularak mücadelenin örgütlenmesi gerektiğini kaydetti. 
EMO’nun Aralık 2013’de yayımlanan Nükleer Enerji Raporu’nun ilk tanıtımını da 
Sinop’ta yapan Cengiz Göltaş, NKP mücadelesinin ne sadece teknik, ne de ekonomik, 
ne de yerel bir çalışma olmayacağını vurguladığı konuşmasında Gezi Parkı ve Gerze 
Termik Santral karşıtı mücadelelere de atıfta bulundu. Mücadelenin başarılı olması 
için gerici-faşist-piyasacı anlayışla mücadeleyi de kapsaması gerektiğini kaydeden 
Göltaş, ocak ayında NKP’nin ortak bir eşgüdüm toplantısı ve kongre yapmasını da 
önerdi. Göltaş, Japon Meclisi’nde Türkiye’de Japonların nükleer santral kurmasına 
karşı geliştirilen refleks konusunda bilgi verirken, Japonya’nın nükleer karşıtı hare-
ketinden katılımların sağlanacağı bir etkinliğin Sinop’ta gerçekleştirilmesine destek 
vereceklerini de ifade etti. 
Sinop NKP Dönem Sözcüsü Zeki Karataş, örgütlenmenin yeniden canlandırılması 
konusunda gelişmeleri aktarırken, Sinop’ta ocak ayından itibaren gerçekleştirmeyi 
planladıkları etkinlikler hakkında bilgi verdi. Toplantıya kişisel ya da çeşitli kurumlar 
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adına katılan temsilciler de söz alarak hem nükleer santral konusunda teknik sorular 
sordular, hem de mücadelenin geliştirilmesine yönelik öneriler dile getirdiler. Öne-
riler kapsamında halkla kurulacak iletişimin geliştirilmesinin yanı sıra istihdam ve 
ekonomik canlanma konusunda Sinop’ta yapılan propagandaya karşı halka gerçeklerin 
anlatılmasının önemi üzerinde duruldu. 
EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, sorular üzerine, nükleer teknolojinin, 
tıp, tarım gibi alanlarda kullanılmasına yönelik bir itiraz olmadığını; nükleer silahlanma 
ve nükleer santrala karşı olunduğunu vurguladı. Enerji kaynaklarında tek bir kaynağın 
ön plana çıkarılmasına yönelik itirazın haklılığına da dikkat çekti. Dünyanın vazgeçtiği 
nükleer santralların ülkemize pazarlanmasına itiraz edildiğini anlatan Göltaş, enerji 
verimliliği üzerinde durarak, ülkemizin ikinci el elektronik ürünlerin çöplüğü haline 
getirilmek istenmesine de itiraz etti. Göltaş, çılgın tüketim felsefesine itirazın da 
nükleer santral karşıtı mücadelenin parçası olması gerektiğini anlattı.
Sohbet toplantısının ardından Sinop Uğur Mumcu Meydanı’nda toplanan nükleer 
karşıtları, sloganlar ve alkışlarla tepkilerini dile getirdiler. Kanser sonucu yaşamını 
yitiren nükleer santral karşıtı mücadelecilerin de isimlerinin yazıldığı dövizlerle 
meydanda yerlerini aldığı kitlesel basın açıklaması sırasında, katılımcılar “Nükle-
ere inat, yaşasın hayat”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz”, 
“Radyasyondan ölüyoruz, Sinop’ta nükleer santral istemiyoruz”, “Nükleer santral 
istemiyoruz” sloganları attılar. Sinop NKP adına Dönem Sözcüsü Zeki Karataş 
tarafından meydanda yapılan kitlesel basın açıklamasında, Çernobil ve Fukuşima 
nükleer santral kazalarının yarattığı felakete dikkat çekilirken, Japon teknolojisine 
yönelik övgüyle ileri sürülen nükleer santral tezlerinin de Fukuşima’yla çöktüğüne 
işaret edildi. “Fukuşima’dan sonra nükleer yanlıların sarılabilecekleri bir yalan da 
kalmadı” denilen açıklamada, kirli enerji politikalarına karşı duruşun sürdürüleceği, 
bilimsel bilgiler ışığında kamuoyunun bilgilendirileceği sözü verilerek Sinop NKP’nin 
kuruluşu ilan edildi. Sinop NKP adına yapılan açıklamanın ardından söz alan EMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş da katılımcıları selamlarken mücadelenin 
sürdürüleceği vurgusunu yaptı. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
09.12.2013

Sinop NKP’nin açıklamasının tam metni şöyle: 

ŞİMDİ MÜCADELE ZAMANIDIR!

SİNOP NÜKLEER SANTRAL İSTEMİYOR!
Ülkemizde siyasi iktidarlar 40 yıldır bir nükleer masalın peşinden gitmekteler. Akkuyu, 
Sinop ve İğneada 1970’li yıllarda nükleer santral için seçilen bölgelerdi. O yıllardan 
bu yana teknoloji değişti, araştırma ve inceleme yöntemleri değişti. Yaşanan kaza-
larla nükleerin inandırıcılığı kalmadı. Ancak değişmeyen tek şey siyasi iktidarların ve 
lobilerin rant ve kar hırsı! Kamusal kaynaklara yönelik talan sürüyor. Mevcut siyasi 
iktidar da karanlık lobilere sözünde ısrarcı davranıyor. Özellikle Başbakan ve yatırımcı 
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Bakanlar Türkiye’de nükleer santral yapılmasını teknolojik ilerleme ve medeni dünyaya 
entegre olmak olarak sunuyorlar. 
Hâlbuki geçen süre zarfında yaşanan kazalar, “güvenilir nükleer” mitini tüm dün-
yada yerle bir etti. Çernobil’in sonuçlarını hepimiz biliyoruz. Fukuşima’nın sonuçları 
ortada: Adeta Japonya’nın çehresi değişti. Çernobil kazası sadece Çernobil’in değil 
Avrupa’nın, Karadeniz’in kaderini etkiledi. Kazadan önce Çernobil’in sokaklarında 
çocuklar oynuyordu. Tabiat, ağaçlar, hayvanlar her şey olması gerektiği gibiydi. Oysa 
son 27 yıldır Çernobil ve civarı tüm yaşamın sona erdiği ıssız bir bölge haline geldi. 
Mart 2011 yılında Fukuşima nükleer felaketinden sonra yaşananlar... Japonya nükleer 
santral patlaması ve ardından radyasyon seviyesinin yükselmesi, nükleer santralların 
dünyamızı hızlı bir şekilde yok edeceğini bir kez daha gösterdi. 
Bireysel olarak dahi nükleeri desteklemek, karşı durmamak, adımıza verilen karar-
ları kabullenmek veya önemsememek hayatımızda, gelecek nesillerimizde çok büyük 
değişikliklere sebebiyet verecektir. 
Sevgili basın emekçileri, değerli Sinoplular; 
Türkiye ile Japonya arasında Sinop / İnceburun mevkiine Fukuşima benzeri kazaların 
yaşanabileceği santral üniteleri kurulması konusunda ön anlaşma 29 Ekim 2013 günü 
İstanbul / Dolmabahçe Sarayı’nda; Tayyip Erdoğan ile Japon Başbakanı Shinzo Abe 
arasında imzalandı. Ve her iki ülkenin meclislerinde görüşülmesi için çalışmalar 
hızlandırılmaya çalışılıyor. Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz günlerde “nükleer ihraç 
anlaşmaları” nedeniyle Japonya Meclisi de karıştı. Ocak ayında Erdoğan’ın Japonya 
ziyaretinden önce tartışılması planlanan yasa teklifi Haziran 2014’e ertelendi. Abe 
ile Erdoğan arasında imzalanan anlaşmaya göre; Türk tarafı bedelsiz olarak; Sinop 
İnceburun Mevkii’ni Japon ve Fransız şirketlerine devredecek. Santralın, yardımcı 
tesislerinin ve üretilecek elektriğin sahibi; Japon-Fransız Konsorsiyumu olacak.
Söz konusu anlaşmaya göre de projenin yaklaşık; 22 milyar ABD Doları’na mal olması 
beklenmekte olup, en pahalı enerjiyi üretecektir.
Nükleer santralin artan enerji ihtiyacı nedeniyle zorunlu olduğunu ifade eden siyasi 
iktidara buradan sesleniyoruz. 
Ülkemizde “Enerji Krizi” yoktur. “Enerji Yönetimi Krizi” vardır.
Türkiye’nin öz kaynakları kamusal bir hizmet anlayışı ile yönetildiğinde, demokratik 
ve katılımcı planlamayla çevreye uyumlu teknolojilere yatırım yapıldığında, Türkiye 
hiçbir zaman enerjisiz kalmayacaktır. Yıllarca söyledik: Öz kaynaklar açısından var olan 
kurulu enerji kapasitesi yeterlidir. Yeni yatırımlar bir yana Türkiye’de enerji tasarrufu 
ve verimliliği ile ciddi paralar harcamadan ve çevreyi kirletmeden elektrik talebinin 
karşılanması mümkündür. Bilimsel çalışmalar göstermektedir ki; ülkemizde %30’lara 
varan enerji tasarrufu potansiyeli bulunmaktadır. Bunun %15’lik bölümü ise sadece 
bilinçli kullanım ve sağlıklı planlama ile karşılanabilecek durumdadır. 
Nükleer santralların siyasi iktidar tarafından güvenilir, gerçekçi ve sürdürülebilir 
olduğu iddia edilmektedir. Ancak; Three Mile Island/ ABD, Çernobil/ Ukrayna ve 
Fukuşima/ Japonya kazaları göstermektedir ki nükleer santrallar güvenilir değildir. 



TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

328

43. Dönem Çalışma Raporu

Başbakan bu kazaları “tüp patlaması” ve “uçak kazalarıyla” benzeştirmektedir. Bu 
tutum, hepimizin hayatını ilgilendiren bir konuda iktidarın ne denli ciddiyetten uzak 
olduğunu göstermektedir. Hepiniz hatırlayacaksınız. Eskiden nükleer yanlıları derlerdi 
ki: “Evet biz de Rus teknolojisine, geri teknolojiyle yapılan nükleere karşıyız, ama 
Japon teknolojisinde risk sıfır!” 
Fukuşima’yla bu tez de çöktü. Fukuşima’dan sonra nükleer yanlılarının sarılabile-
cekleri bir yalan da kalmadı! 
Sevgili arkadaşlar, değerli basın emekçileri,
Nükleer santralların zararı tek kaza riskiyle de sınırlı değildir: Nükleer santrali bugün 
kapatıyoruz deseniz bile, binayı ve atıkları yok edemiyorsunuz. Sorunlar hep önümüzde 
ve gelecek yıllara miras olarak kalmaktadır.
Yaşadığımız çevre bizlere geçmiş nesillerden miras değil, gelecek nesiller için 
emanettir. Bu emanete sahip çıkmak zorundayız. Yaşam alanlarımıza sahip çıkmak 
zorundayız. 
Bizler ne Sinop’ta ne Türkiye’de ne de Dünya’nın herhangi bir yerinde nükleer santral 
istemiyoruz. Doğası, turizmi, yeşili ve mavisi ile Sinop bu ülkenin ender yörelerinden 
birisidir. Bu yöreye nükleer santral düşünen zihniyet doğa katilidir. 
Buradan Sinop’u nükleer ve kirli enerji santrallarıyla kapitalizmin “kalorifer dairesi” 
haline getirmek isteyenlere sesleniyoruz: Ülkemizi siyasi iktidarların bilim dışı karar-
larına terk etmeyeceğiz. Önceki dönemlerde olduğu gibi, kirli enerji politikalarını 
uygulamaya koymayı hedefleyen iktidarların yarattığı bilgi kirliliğine karşı duracağız. 
Kamuoyunu bilimsel bilgiler ışığında bilgilendireceğiz. Ne Sinop’ta ne de Türkiye’nin 
bir başka yerine nükleer santrallara izin vermeyeceğiz.
Bu amaçlarla; Sinop Nükleer Karşıtı Platformu’nun kuruluşunu kamuoyuna, siz 
değerli basın emekçilerine, Sinop halkına ve tüm ilgililere saygılarımızla duyuru-
yoruz.

SİNOP NÜKLEER KARŞITI PLATFORM
ADINA DÖNEM SÖZCÜSÜ

F. ZEKİ KARATAŞ

 
9. ENERJİ SEMPOZYUMU BAŞLIYOR

TMMOB adına Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Enerji Sempoz-
yumu yarın (12 Aralık Perşembe günü) başlıyor. “Toplumsal Etkileri Çerçevesinde 
Enerji” ana temasıyla yapılacak olan sempozyum, Ankara’da İnşaat Mühendisleri 
Odası Teoman Öztürk Konferans Salonu’nda yapılacak. Üç gün sürecek olan 
sempozyum kapsamında enerji ekonomisinden enerji verimliliğine, enerji ve çevre 
ilişkisinden yenilenebilir enerji kaynaklarına, enerji özelleştirme ve serbestleştirme 
uygulamalarından nükleer enerjiye varıncaya kadar enerji alanı pek çok açıdan masaya 
yatırılacak. Gazeteci-Yazar Faik Bulut’un “Enerji ve Savaş” konulu açılış bildirisiyle 
başlayacak olan sempozyum kapsamında Prof. Dr. İzzettin Önder ile “Yeni Dünya 
Düzeninde Uluslararası İlişikler Bağlamında Enerji Ekonomisi”, Prof. Dr. Ahmet 
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Haşim Köse ile “Kapitalizm, Uluslararası Şirketler ve Enerji Politikaları” başlıklı 
söyleşi gerçekleştirilecek.

Enerjinin toplumsal etkilerini ortaya koyan, sosyal, ekonomik ve çevresel politikalar ile 
bütünleşik enerji politikalarının belirlenebileceği bir platform yaratılmasını hedefleyen 
sempozyum, enerji alanında çalışan ve konuya ilgi duyan herkese açık ve ücretsiz olarak 
düzenleniyor. Sempozyum ilk gün açılış konuşmaları ve açılış bildirisi ile başlayacak. 
Öğleden sonra “Enerji Ekonomisi” ana başlığı altında 2 oturum gerçekleştirilecek. 
EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş’ın yöneticiliğini yapacağı ilk oturumda 
Okan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Havva Neşe Özgen “Enerji Politikalarında Yeni Bir 
Konumlanma: Irak Kürdistanı ve Enerji Politikalarıyla İmtihanı” sunumunu yapacak. 
Yenilenebilir enerjiden enerji verimliliğine, iklim politikalarına, bilimsel ve teknolojik 
gelişmelere ilişkin uygulama alanlarından teorik ve yazınsal aktarımlara varıncaya kadar 
farklı çalışmalar içinde yer alan Dr. Baha Kuban “Bütün Elektrik Üretim Araçları 
Halka! Dünyada ve Türkiye’de Enerji Kooperatifleri”, Gazi Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Aziz Konukman da “10. Plan’da Öngörülen Enerji Politikaları” başlıklı sunum-
larını gerçekleştirecekler.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Musa Çeçen’in başkanlığında gerçekleş-
tirilecek ikinci bölümde ise Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar 
“Enerji Politikalarının Toplumsal Etkileri ve Tüketici Hakları”, Makina Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Şayende Yılmaz “Enerji Ekipmanlarının Yerli 
Üretimi”, EMO Enerji Çalışma Grubu Üyesi Kemal Ulusaler “Toplumsal Etkileri 
Çerçevesinde Enerji” başlıklı sunumlarını yapacaklar.

Sempozyum ikinci gün çalışmaları sabahtan “Enerji Verimliliği”, öğleden sonra ise 
“Enerji ve Çevre” başlıklı oturumlarla devam edecek. Sempozyumun son gün prog-
ramı kapsamında “Yenilenebilir Enerji Kaynakları”, “Enerji Özelleştirmeleri ve Ser-
bestleştirme Uygulamaları” başlıklı iki oturumun yanı sıra ekonomi duayenlerinden 
Prof. Dr. İzzettin Önder’in katılacağı “Yeni Dünya Düzeninde Uluslararası İlişkiler 
Bağlamında Enerji Ekonomisi” ve Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Haşim 
Köse’nin katılacağı “Yeni Dünya Düzeninde Uluslararası İlişkiler Bağlamında Enerji 
Ekonomisi” başlıklı söyleşi düzenlenecek.

9. Enerji Sempozyumu, TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Hüseyin Yeşil tara-
fından yönetilecek olan “Nükleer Enerji” paneliyle kapanacak. Panelde, İstanbul 
Aydın Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Saygın “Sürdürülebilir Enerji Politikaları 
ve Nükleer Enerji”, Gazeteci Özgür Gürbüz “Çevreci nükleer santral olur mu?” 
sunumu yaparken, EMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Nedim Bülent Damar ve 
EMO Enerji Çalışma Grubu Üyesi Erdal Apaçık ise EMO Nükleer Enerji Raporu 
üzerine sunumlarıyla panele katılacaklar.

Sempozyuma ilişkin ayrıntılı bilgilere www.tmmobenerjisempozyumu.org adresinden 
ulaşabilirsiniz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
11.12.2013
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AKP’nin Enerji Politikası İflas Etti...

ÖZELLEŞTİRMELERİN SONU: KARANLIK VE SOĞUK!
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “doğalgaz medeniyeti” çöktü. AKP, 11 yıllık iktidarı 
döneminde izlediği serbest piyasacı ve özelleştirmeci uygulamalar sonucunda yurt-
taşları soğuk ve karanlıkta bıraktı. Ağır kış şartları altında yaşanan doğalgaz sıkıntısı 
elektrik üretimini vurdu. Yurdun büyük bölümünde habersiz elektrik kesintileri 
gezdirilmeye başlandı. 
İktidara geldiğinden bu yana yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından söz ederken, 
yeni doğalgaz santrallarına lisanslar verip dışa bağımlılığı arttıran; kamuya enerji 
yatırımları yasaklanırken nükleer santral ve doğayı katleden küçük HES’lerle enerjide 
rekabetçi piyasa oyunu oynayan; serbest piyasa diye kurulan karaborsada kamunun 
elinde kalan santrallarla dahi fiyat dengelemesi yapılamazken bu santralları da satmaya 
kalkan; spekülasyonlar karşısında çaresiz kalıp tavan fiyatı 2 TL ile sınırlandırınca 
şirketlerin “şalter indirme” tehditleri karşısında bocalayan AKP Hükümeti, elektrik 
ve doğalgazda yaşanan sıkıntının üstünü örtmeye çalışıyor. 
Enerji alanında yurttaşları soğuk ve karanlıkta bırakan tablo nasıl yaratıldı?
-Elektrik Piyasası Kanunu ile birlikte kamunun yeni enerji yatırımı yapması yasak-
landı.Elektrik üretiminde 2002 yılında yüzde 62.2 olan kamu santrallarının payı 2012 
yılında yüzde 37.8’e düşürüldü. Bu yıl gerileme devam ederek, 12 Aralık 2013 itibarıyla 
kamunun payı yüzde 34.1’e kadar indi. 
-Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının arttırılacağı söylendi. Ancak 
AKP’nin iktidara geldiği dönemde yarı yarıya olan elektrik üretimindeki ithal-yerli 
kaynak terazisi, 2008 yılında yüzde 60’larla ithal kaynaklarda ağır çekti. Geçen yıl da 
ithal kaynak bağımlılığı yüzde 56.5’ler düzeyinde gerçekleşti. 
-Elektrik kurulu gücünde 2013 yılında kaydedilen 4 bin 360 megavatlık (MW) artışın 
yarısı doğalgaz santrallarıyla sağlandı. Böylece doğalgaz santrallarının kurulu gücü 
1 yılda yüzde 12.4 artarken, kurulu güç içindeki payı da yüzde 30.1’den yüzde 31.4’e 
yükseldi. EPDK tarafından doğalgaz yakıtlı santrallar için verilmiş yaklaşık 29 bin 750 
MW lisansın yanında 21 bin MW’ı doğalgaza 6 bin MW’ı ithal kömüre dayalı lisans 
ise inceleme ve uygun bulunma aşamasındadır. 
-Elektrik üretimindeki dışa bağımlılık ve tek kaynak olarak doğalgaza yönelik bağım-
lılığa, ayrıca alım ve satım garantilerine yönelik eleştirilere, “En pahalı enerji olmayan 
enerjidir” söylemi ile yanıt verilerek, ülkemize dayatılan doğalgaz santrallarının, bugün 
doğalgaz sıkıntısı nedeniyle bizzat enerji yokluğunun sorumlusu olması da garip bir 
ironi oluşturmuştur. 
-Yalnızca elektrik alanı değil doğalgaz alanı da özelleştirme ve serbest piyasa ısra-
rından payını aldı. BOTAŞ’ın doğalgaz alımındaki payının azaltılması hedefi ve alım 
anlaşmalarını özel şirketlerin yapmasına yönelik ısrar sonucunda Rusya’dan sözleşme 
süresi 2011 yılında sona eren 6 milyar metreküplük doğalgaz alımı yenilenmezken, 
doğalgazda arz sıkıntısı yaşanacağı uyarıları yapılmıştı. Ancak 1 yıllık uzatma ile geçici 
çözüm sağlanmıştı. 
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-Doğalgaz depolama alanında gerekli yatırımlar beklendiği gibi gerçekleştirilemedi.

-Plansızlık ve yatırımsızlık sonucunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim 
propagandası yaptığı “Doğalgaz Medeniyeti” söylemi eşliğinde pek çok yerde yine özel 
girişimciler eliyle ısınma sistemi olarak doğalgaza geçildi. Ağır kış şartları altında ise 
alım yapılan doğalgazın elektrik üretimi ve hanelerin ısınmasını karşılamaya yetmediği 
ortaya çıktı. Hanelerin ısınmasına öncelik verilip doğalgaz santrallarına verilen yakıtın 
kesilmesi de yeterli olmadı. İkincil yakıta geçen santralların maliyeti artarken, fiyat 
baskısı oluştu. Elektrik kıtlığı karaborsada da fiyatları yükseltti. Borsa fiyatları tavan 
fiyat olan 2 TL’ye dayandı. Bu kez elektrikler de kesildi. Doğalgaz medeniyeti yerini 
karanlık ve soğuk olarak ilkel yaşam şartlarına bıraktı. 

-Kesintiler, büyük doğalgaz santrallarının bulunduğu Trakya’da yoğunlaştı. Bu durum, 
enterkonnekte sistemin Trakya’daki doğalgaz santrallarının devreden çıkması duru-
munda o bölgeye yönelik enerji sistemini beslemekte yetersiz kaldığını da gösteriyor. 

-Elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi sonucunda talep tarafının planlı ve sağ-
lıklı idare edilebilme koşulları ortadan kalktı. Dağıtım şirketlerinin kar arayışı içinde 
ülkenin geneli için risk oluştursa dahi en yüksek düzeyde elektrik satışı yapmaya devam 
etmek istemeleri serbest piyasanın mantığı gereği olduğuna göre, kamunun yararı 
gereği öncelik belirlenip bazı büyük tüketicilerin devreden çıkarılması da geçmişte 
olduğu gibi yapılamamaktadır. Sanayicilere el altından elektrik talebini kesmeleri için 
uyarı gönderildiği belirtilmektedir. 

-Kamuya sağlıklı bilgi verilmezken, elektrik dağıtım şirketlerinin bakım nedeniyle 
kesinti olmadığına, doğalgaz sıkıntısı nedeniyle kesintiye gidileceği açıklamalarına dahi 
müdahale edildiği anlaşılmaktadır. Dicle EDAŞ ilk önce doğalgaz sıkıntısı nedeniyle 
kesintiye gideceğini açıklamış; ardından ikinci bir açıklama yaparak, yanlış anlaşıldığını 
belirtip, arıza bakım onarım ihtiyacının arttığını belirtmiştir.

Yaşanan sıkıntı ağır kış şartları nedeniyle trafo patlaması, aşırı yüklenme, bakım ve 
onarım gibi gerekçelerle açıklanamayacak ölçüde büyük ve geniş çaplıdır. Uygulanan 
enerji politikaları iflas etmiştir. Özelleştirmeler ve serbest piyasa ısrarı sonucunda 
vardığımız nokta iddia edildiği gibi kaliteli, kesintisiz ve ucuz enerji değil, tersine 
kalitesiz, arzı sorunlu ve pahalı enerjidir. Bir an önce kamu adına enerji alanına yönelik 
müdahalelerde bulunulması zorunludur. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

15.12.2013 

AKP’NİN DENETİM KILIFLI MÜDAHALESİNE 
GEÇİT YOK!

AKP İktidarı, 12 Eylül Darbesi’nin antidemokratik düzenlemesine dayanarak dün (17 
Aralık 2013) yayımladığı Bakanlar Kurulu Kararı ile aralarında Elektrik Mühendis-
leri Odası’nın da bulunduğu 11 odanın idari ve mali denetimini Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na bağladı.
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11 yıllık iktidarında devlet içinde tarikat yapılanmalarıyla kol kola siyasal ve ticari 
yandaş kadrolaşmasını görülmemiş düzeye çıkaran AKP, bugüne kadar bağımsız 
ya da kısmen bağımsız olan kurumları ele geçirmeye yönelik de her türlü yönteme 
başvurdu. YÖK gibi karşı olduğu kurumları bile ele geçirdikten sonra kendi hedefleri 
doğrultusunda şekillendirip sahiplenen AKP; 12 Eylül Darbesi’yle hesaplaşma görün-
tüsü altında kamuoyuna kabul ettirdiği Anayasa değişikliğinin ardından kontrolsüz 
gücünü genişletti. Bugün ise üniversiteler, yargı, medya ve sendikalar gibi büyük 
yapılanmaların ardından seçimlerde ele geçiremediği, baskı ve korku ile sindireme-
diği meslek örgütlerini 12 Eylül Darbesi’nin ürünü yasal mevzuatla vesayeti altına 
almaya çalışıyor.

Odamız bugüne kadar idari ve mali olarak demokratik yapısı içerisinde seçimlerle 
oluşan denetim kurullarınca ve genel kurul süreçleriyle işleyişini sürdürmektedir. 
TMMOB ve bağlı odalar tüm gelirlerini üyeleri üzerinden elde etmekte bunun dışında 
genel ya da yerel hiçbir kamu kaynağından pay almamaktadır. Dolayısıyla tüm gelir 
ve giderlerinin hesabını da düzenli olarak üyelerine vermektedir. EMO Yönetim 
Kurulu’nun kararları İnternet sayfasında yayımlanmakta; tüm karar ve işlemleri 
dava yoluyla yargı denetimine açıktır.

Odaların idari ve mali denetim adı altında bakanlıkların vesayeti altına alınması, 
iktidarın ileri demokrasi söylemi altında mutlak güç dayatması arayışında olduğunu 
bir kez daha göstermektedir. TMMOB ve odalarının denetimden kaçınması değil; 
Türkiye’nin demokrasi tarihinde önemli bir yere sahip meslek örgütlerinin demokratik 
yapılanmaları yok sayılarak, siyasal iktidarın müdahale alanı haline getirilmesine karşı 
çıkılması söz konusudur. Siyasal iktidarın bu müdahalesinin ardındaki amacı açıktır: 
Karar ve uygulamalarının mesleki bilimsel ve teknik anlamda değerlendirilmesine ve 
denetlenmesine engel olmak…

11 odanın idari ve mali denetimini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlayan Bakanlar 
Kurulu Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlandığı gün aralarında Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğlunun da bulunduğu 3 bakan oğlunun, bir kamu 
bankasının genel müdürünün, üst düzey bürokratların ve işadamlarının yolsuzluk 
iddiasıyla gözaltına alınmış olması oldukça dramatiktir. Soruşturmanın selameti 
açısından bu bakanların derhal istifası ya da görevden alınmaları gerekmektedir. 
TMMOB ve odalarını denetlemeye kalkan iktidarın bizzat kendisinin temizlenmeye 
ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştır. Sayıştay’ın inceleme yapması ve raporlarının Meclis 
denetimine gelmesi engellenmekte, Sayıştay’dan gelen denetime ilişkin bilgi kırıntısı 
içermeyen mevzuat tekrarlayan yazılar rapor olarak savunulmaktadır. 

EMO olarak mesleki alanlarımıza ilişkin her türlü uygulama, düzenleme ve ihale 
karşısında kamudan yana tavır alarak, bugüne kadar bilimsel ve teknik anlamda 
yanlışlıklara, hukuka aykırılıklara karşı mücadele verdik, bundan sonra da vermeye 
devam edeceğiz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

18.12.2013
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EMO HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ 
GAZETECİ İSMAİL SAYMAZ’IN

Kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadelede alçak bir saldırı sonucu 18 Ekim 
2002 tarihinde aramızdan alınan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Üyesi Hasan 
Balıkçı anısına düzenlenen Onur Ödülü’nün sahibi belli oldu. EMO tarafından 2010 
yılında kabul edilen yönerge çerçevesinde 2 yılda bir verilen Hasan Balıkçı Onur Ödü-
lü’nün ikincisine Seçici Kurul tarafından Gazeteci İsmail Saymaz değer görüldü.
İnsan hakkı ihlalleri, düşünce ve ifade özgürlüğü konularında yaptığı haberlerle dikkat 
çeken İsmail Saymaz, ülkemiz “ileri demokrasi” adı altında gerici-faşist bir şekilde 
yönetilmeye doğru götürülürken, medya üzerinde oluşturulan korku ve sindirme 
girişimlerinin hedefi oldu. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde İsma-
ilağa ve Fethullah Gülen cemaatleriyle ilgili soruşturmalar yürüten İlhan Cihaner’in 
görevden alınıp, hatta bir süre tutuklandığı Erzincan Davası başta olmak üzere yazdığı 
haberler nedeniyle İsmail Saymaz, 20’ye yakın davada 100 yılı aşkın hapis istemiyle 
yargılandı. Son olarak Gezi Direnişi sırasında kamuoyunu bilgilendirme görevini 
yerine getirirken, mesleğini yapması engellenmeye çalışıldı, hatta tehdit edildi. 
İsmail Saymaz, Gezi Parkı Direnişi’ne yönelik ağır polis saldırılarının tüm yurt 
çapında protesto edilmesi sırasında Eskişehir’de 2 Haziran 2013 tarihinde öldü-
rülen Ali İsmail Korkmaz’ın, aralarında sivil polis memurlarının bulunduğu kişiler 
tarafından dövülme görüntülerini ortaya çıkarıp kamuoyu ile paylaştı. Kamuoyunu 
bilgilendirme görevini yerine getirirken, Ali İsmail Korkmaz cinayetinin karartılmasına 
da engel olan Gazeteci Saymaz, fikri takibini sürdürerek Ali İsmail Korkmaz davasının 
il dışında görülmesine ilişkin Eskişehir Valisi Azim Tuna’nın mahkemeye verdiği 
görüşü haberleştirdi. Bunun üzerine Vali Tuna tarafından; “Oğlum İsmail, yine rahat 
durmuyorsun” sözleriyle başlayıp “Yerin altı da var, unutma. Eninde sonunda orada 
görüşeceğiz” diye biten e-posta yoluyla tehdit edildi. Gazetecilik mesleğini yapmaya 
başladığı günden bu yana mesleki ve insani anlamda onurlu bir çizgiyi sürdüren ve 
önemli ödüllere de değer görülen Gazeteci İsmail Saymaz, meslek ilkelerinden ödün 
vermeyerek, tehditlere boyun eğmedi.
Medya-siyaset-ticaret üçgeninde gazeteciliğin heba edildiği; mesleki ilkelerin yerine 
çıkar hesaplarının etkin olduğu; haberlerin halkı bilgilendirmek için değil, dosya 
savaşları için zamanı geldiğinde kullanılmak üzere bavullarda saklanıldığı; basın ve 
siyaset adına yaşanılan kara günlerde İsmail Saymaz bir ışık yaktı. Halkın medyaya 
güvenini yitirdiği ve insanların haber alma arayışını sosyal medyaya yönelttiği bir 
dönemde, gazetecilik mesleği ve özgür basının ne kadar hayati bir öneme sahip 
olduğunu herkese hatırlattı.
İsmail Saymaz, EMO Yönergesi kapsamında “mesleğe ve topluma karşı görevlerini 
yerine getirerek”, “sahip olduğu bilgi, birikim ve her türlü mesleki-toplumsal pratiği, 
kamu çıkarları lehine kullanmayı etik ve ahlaki bir görev kabul ettiğini” gösteren 
mesleki üretimleri ve davranışlarıyla Hasan Balıkçı Onur Ödülü’ne değer görüldü. 
Gazeteci İsmail Saymaz’a ödülü Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilecek EMO Olağan 
Genel Kurulu’nda sunulacak. 



TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

334

43. Dönem Çalışma Raporu

İsmail Saymaz Kimdir?
Rize’de, 11 Temmuz 1980’de doğdu. İlkokul ve liseyi Rize’de bitirdi. Marmara Üni-
versitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Gazeteciliğe lise yıllarında Rize’de 
başladı. Rize’nin Sesi, Zümrüt Rize, Fırtına ve Rize Ekspres gazete ve dergilerinde 
haber ve yazıları yayımlandı. Konya’da, yerel yayın yapan Üniversite TV’de kameraman 
ve muhabir olarak çalıştı. Ardından İstanbul’a geldi. İstanbul Kuyumcular Odası tara-
fından yayınlanan Gold News Dergisi, haftalık Eminönü ve aylık Ekonomik Durum 
gazetelerinde görev yaptı. Mayıs 2002’den beri Radikal Gazetesi’nde muhabir olarak 
çalışıyor. İnsan hakları ihlalleri, düşünce ve ifade hürriyeti üzerine haberlere imza 
atıyor. Saymaz, başta Erzincan, Ergenekon ve Devrimci Karargah davalarında olmak 
üzere, haberleri nedeniyle yirmiye yakın davada yüz yılı aşkın hapis cezası istemiyle 
yargılandı. Halen hakkında iki soruşturma yürütülüyor.
Kitapları:
Postmodern Cihad / Tarikat, Siyaset, Adalet Üçgeninde Erzincan Davası
Hanefi Yoldaş / Gizli Örgüt Nasıl Çökertilir?
Nefret / Malatya: Bir Milli Mutabakat Cinayeti
Oğlumu Öldürdünüz Arz Ederim / 12 Eylül’ün Beş Öyküsü
Sıfır Tolerans / Polisin Eline Düşünce
Sözde Terörist / Bir Demokrasi Polisiyesi
Ödülleri:
İstanbul Tabipler Odası Basında Sağlık Ödülü (2009)
Metin Göktepe Jüri Özel Ödülü (2010)
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü (2010)
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Ayşenur Zarakolu Basın Özgürlüğü Ödülü 
(2011)
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yılın Söyleşisi Ödülü (2012)
Türkiye Yayıncılar Birliği Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü (2012)
Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi Jüri Özel Ödülü
Hasan Balıkçı Kimdir?
Hasan Balıkçı, 1961 yılında Adana’nın Seyhan İlçesi Kayışlı Köyü’nde, 8 çocuklu bir 
ailede, doğdu. Ortaokul ve liseyi Adana’da bitirdi. Öğrenciliği boyunca okumak için 
tarlada ırgat olarak çalıştı. 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendis-
liği Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında özel bir kablo firmasında çalıştı. 
Mezun olduktan sonra da üç yıl özel sektörde çalıştı. 1989 yılında Türkiye Elektrik 
Kurumu’nda (TEK) işe başladı. İlk görev yeri olan Ağrı’da 4 yıl kaldı. 1993’te Ada-
na’ya atandı. Şanlıurfa’ya tayini çıkmadan önce Adana Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş 
(TEDAŞ) Müessese Müdürlüğü’nde fabrika ve benzerlerinin bağlı olduğu Büyük 
Müşteriler Müdürlüğü’nde başmühendis olarak çalıştı. Öldürüldüğü sırada Şanlı-
urfa TEDAŞ Müessese Müdürlüğü Teknik İşler Müdürlüğü’nde görev yapmaktaydı. 
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Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şubesi’nde 1998-2002 yılları arasında Yönetim 
Kurulu üyeliği ve Şube Sekreterliği yaptı. 1998-2000 yılları arasında Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği, 
1993-1996 yılları arasında Enerji Yapı Yol Sen Adana Şube Başkanlığı görevlerinde 
bulundu. Hasan Balıkçı, Şengül Balıkçı ile evlendi. Açelya ve Ayça İdil adında iki kızı 
vardı. Balıkçı ölümünün ardından 2004 yılında Uluslararası Saydamlık Örgütü’nce 
dünya genelinde 5 kişiye verilen Dünya Dürüstlük Ödülü’ne layık görüldü.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
22.12.2013

EMO 59 YAŞINDA
İlk Genel Kurulu’nu 26 Aralık 1954 tarihinde gerçekleştiren Elektrik Mühendisleri 
Odası (EMO), kuruluşunun 59. yılını mesleki ve toplumsal mücadelesini sürdürme 
kararlılığı içinde kutluyor. Mühendislik mesleğinin gelişimi ve bilimin kamu yararına 
kullanılmasında öncülük yapan EMO, önümüzdeki yıllarda da TMMOB ve bağlı odaları 
ile birlikte kamu yararını temel alarak bilimsel özgürlüğü rehber edinen bir anlayış 
içerisinde, onurlu yürüyüşüne ve dik duruşuna devam edecektir. 

Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Haberleşme, Kontrol ve Biyomedikal 
mühendislerinden oluşan 47 bini aşkın üyesi, 14 şubesi, 112 il ve ilçe temsilciliği, 
170 işyeri temsilciliği, yüzlerce bilimsel yayını ve 190 çalışanı ile EMO, ülkenin her 
yerinde 1954’den beri emek, demokrasi ve mesleki mücadelesini sürdürmektedir. 

Önümüzdeki yıl 60 yaşına girecek örgütlülüğümüz, Türkiye’nin toplumsal-siyasal 
yapısı ele alındığında azımsanmayacak değerde tarihsel bir süreci ve birikimi ifade 
etmektedir. 60 yıllık onurlu yürüyüşümüzün kilometre taşlarını ören değerlerimizi, 
kaybettiğimiz tüm mücadele arkadaşlarımızı saygıyla anıyoruz. EMO örgütlülüğünün 
bugünlere gelmesinde sevgili yol arkadaşlarımız her dönem anılacaklar ve yolumuza 
ışık tutmaya devam edeceklerdir.

Kendi içerisinde oluşan yeni uzmanlık alanları ile giderek genişleyen örgütsel yapımı-
zın, meslek alanlarımızın ve üyelerimizin sorunlarına yaklaşımda ortak bir aklı harekete 
geçirmesi için, sadece seçilen yönetim kurulları ile sınırlı olmayan demokratik bir 
çalışma anlayışını sürdürüyoruz.

Ancak böylesine bütünlüklü bir çalışma ve bakış açısı ile gücümüzü çoğaltabilir; 
meslek alanımızın değersizleştirilmesine dönük olarak gündeme gelen, bir yandan 
aynı üniversiteler içerisinde “teknoloji fakülteleri” kurulmak suretiyle mühendislik 
eğitiminin kaos ortamına sürüklenmesine itiraz edebilir; bir yandan da teknik eğitim 
fakültelerinden mezun olan teknik öğretmenlerin usulen yapılan göstermelik sınav-
larla mühendis unvanı almalarına karşı çıkabilir; meslektaşlarımızın giderek azalan 
ve yoksulluk sınırına doğru giden ücretler ile çalıştırılmalarına karşı insanca yaşam 
standartlarını içeren çözümler üretebilir; yapı üretim süreçlerinde mühendisliğin 
rolü ve mesleki denetimin önemini kamuoyu ile paylaşabiliriz.
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EMO bugüne kadar kamudan yana durmuş; mühendislik mesleğinin insanlığın yara-
rına uygulanması için hep taraf olmuştur. Bu nedenle de siyasal iktidarlar ve onların 
güdümündeki çıkar çevrelerince, meslek odası olarak kendi işlerimizin dışına çıkmakla, 
tırnak içinde politika yapmakla suçlandık. Biz bu çevrelerin niyet ve çıkarlarını, iktidar-
ların ismi değişse de neye hizmet ettiklerini, bizlerin emek demokrasi ve barıştan yana 
duruşumuz karşısında nasıl bir meslek odası istediklerini de biliyoruz elbette.
EMO olarak inanıyoruz ki; geçmişten bugüne ve geleceğe üretim ve sanayileşmeyi 
çevreye ve doğaya karşı sorumluluk bilinciyle kavramak; insanların enerjiye erişim, 
haberleşme, ulaşım, barınma ve beslenme gereksiniminin sosyal bir hak olarak top-
lumsal hukuk ile çözülmesini talep etmek ideolojik bir tercihtir. İşte EMO, bilimi, 
teknolojiyi bu anlayış ile kavramaktır. Odamız önümüzdeki dönemde de daha çok 
politika yapmaya, bilimi ve tekniği halkın hizmetine daha çok sunmak için kendi 
meslek alanlarımızdan çalışmaya devam edecektir.
Bu çalışmaları yürütürken; TMMOB’yi ve meslek odamızı etkisizleştirmek, üye ile 
bağlarını kopararak mevcut örgütlülüğümüzü dağıtmak üzere son 10 yılda AKP İktidarı 
ile geliştirilen sistematik bir saldırı ile karşı karşıyayız.
Devlet Denetleme Kurulu Raporu ile başlayan bu süreçte, 2012 Nisan genelgeleri 
ve Meslek Hizmetleri Genel Müdürlüğü oluşturarak odaların faaliyet alanları ve 
özlük bilgilerine el konmak istenmesi dışında, TMMOB Yasası’nda yapılmak iste-
nen değişiklikler ve son olarak 3194 sayılı İmar Yasası’na gece yarısı eklenen geçici 
maddeler ile örgütsel bütünlüğümüz yok edilmek, AKP düzenine uyumlu yeni bir 
yandaş kuruluş yaratılmak isteniyor. En son çıkarılan ve 11 meslek odasını Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın idari ve mali denetimine sokan Bakanlar Kurulu Kararnamesi 
bunun son örneği olmuştur.
EMO ve TMMOB örgütselliği olarak bu oyunu bozmanın tek yolunun; Taksim 
Gezi Parkı ile simgeleşen ve ülkenin her yanına yayılan direnişin ruhunu, söylemini, 
taleplerini anlamak, oluşan yeni bir toplumsal mücadele kültürünün ve dayanışmanın 
gereklerini kendi alanımızdan yerine getirmek olduğunu biliyoruz.
Şimdi, sokaklar “Bu daha başlangıç” diyerek bizlere yeni bir işaret fişeği çaktı. 
Bizler de bu mücadele zemininden hareketle toplumsal direnişin diliyle konuşmak 
ve ortaklaşmak üzere; bundan sonra da barış ve kardeşlik için her koşulda demokratik 
bir anayasaya vurgu yapacağız, özelleştirmeler ile yaşanan yoksulluklara, işsizliğe, 
sendikal hak gasplarına ve taşeronlaşmaya, işçi cinayetlerine, cinsiyet ayrımcılığına, 
kadın bedeninin ve emeğinin sömürülmesine, kentsel dönüşüm adı altında tarihsel ve 
kültürel yıkımlara, doğa ve çevre felaketlerine dönen rant ilişkilerine, eğitimin gerici-
leştirilmesine, üniversitelerin ticarileştirilmesine, bilim karşıtı yasaklamalara, öğretim 
elemanlarının baskı altına alınmasına, özgür basının susturulmasına, keyfi yargılama ve 
tutukluluk süreçlerine, sosyal yaşamın dinsel gericilik ile kuşatılmasına, Cumhuriyet 
değerleri ve kazanımlarının yok sayılmasına “Hayır” demeye devam edeceğiz.
Bu egemenlerin dünyası için tarif edilen “istikrar, kar ve tüketim” onların olsun. Biz 
Gezi Parkı ile başlayan ve ülkenin her kesiminde gencecik insanların yaşamları paha-
sına AKP faşizmine karşı yarattıkları direnişin diliyle konuşmayı sürdüreceğiz. Eşit ve 
özgür bir ülkede yaşamak için barış ve adaleti savunmaya devam edecek, yüzümüzü 
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topraklarımıza, derelerimize, madenlerimize, fabrikalarımıza, santrallarımıza, yani 
ortak yaşamın olduğu her yere çevirmeyi sürdüreceğiz.
60. kuruluş yılının arifesinde mühendislik mesleğinin gelişimi ve bilimin kamu yara-
rına kullanılmasında öncülük yapan EMO, önümüzdeki yıllarda da TMMOB ve bağlı 
odaları ile birlikte toplumsal muhalefetin odağında yer alarak, onurlu yürüyüşüne ve 
dik duruşuna devam edecektir. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

26.12.2013

EMO’DAN İKTİDARIN VESAYET 
KARARNAMESİNE DAVA

Elektrik Mühendisleri Odası, 11 odanın idari ve mali denetiminin Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nca yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi’ne karşı dava açtı. 
Danıştay’a yapılan başvuruda, 17 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
Bakanlar Kurulu Kararı’ndaki “Elektrik Mühendisleri Odası” ibaresinin iptali ve 
yürütmesinin durdurulması talep edildi. Ayrıca karara dayanak oluşturan, 6235 sayılı 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’na halen yasalaşmamış bir kanun 
hükmünde kararname (KHK) ile eklenen düzenlemelerin de Anayasa’ya aykırılık 
gerekçesiyle iptal talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi istendi.
EMO tarafından Danıştay’a dün (30 Aralık 2013) açılan davada, TMMOB ve EMO’nun 
hukuki mevzuattaki yeri anlatılırken, “Diğer meslek kuruluşlarının kuruluş yasaları 
günümüze adapte edilerek olumlu hükümler eklenmesine karşın, TMMOB üze-
rindeki 1980 darbe hukuku varlığını sürdürmektedir” bilgisi verildi. Dilekçede, 
söz konusu KHK ile yapılan düzenlemenin Anayasa’ya aykırılığı ortaya konulurken, 
düzenlemede “idari ve mali denetimin ne şekilde yapılacağının gösterilmediği” ve 
bu durumun Anayasa’nın meslek kuruluşlarının idari ve mali denetimine ilişkin 
kuralların kanunla düzenleneceğine ilişkin hükmüne de aykırılığının “tartışmasız” 
olduğu vurgulandı. 
Yasama Yetkisi Devredildi
Anayasa’da yasayla düzenleme yapılması öngörülmüş olmasına rağmen hala yasa-
laşmamış bir KHK ile yapılmış düzenlemeye dayanılması da, yasamanın yetkisi olan 
denetimi kimin yapacağına ilişkin düzenlemenin Bakanlar Kurulu’na bırakılması da 
yasama yetkisinin yürütmeye devri olarak değerlendirildi. Ayrıca “EK-4. Madde’nin 
3. ve 4. fıkralarının idari denetimi ve uyulmaması halinde yaptırımı düzenlediği ileri 
sürülecek olunursa bu maddenin de Anayasa’da öngörülen idari ve mali denetimin usul 
ve kurallarının gösterilmemesi, denetim kapsamının ve sınırlarının belirlenmemesi 
nedeniyle Anayasa’ya aykırı olduğu açıktır” saptaması yapıldı. 
KHK Eklemelerinin Anayasa’ya Aykırılığı
Dilekçede, Ek 4. Madde düzenlemesindeki ilgili bakanlıkların karar ve işlemler 
hakkındaki tasarruflara oda organlarının uyma zorunluluğuna ilişkin hüküm ise 
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belirsizliği nedeniyle eleştirilirken, ilgili bakanlıkların her türlü işlem ve kararlarına 
odaların uymak zorunda bırakılması ise “hiyerarşik bir denetim” olarak değerlendi-
rildi. Dilekçede bu duruma yönelik “Bu zorunluluk, hiyerarşik ilişkiyi zorunlu kılar 
ki, bu da meslek odalarının varlık nedenine aykırıdır” itirazı gündeme getirilirken, 
düzenlemenin kendi içinde de uyumsuzluğu olduğu ortaya konuldu. Bu düzenlemeye 
göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 11 oda dışında 13 odanın yöneticilerinin de 
görevden alınmasını talep etme yetkisine sahip kılındığına dikkat çekilen dilekçede, 
“Anlatılmak istenen şudur; yasa kendi içinde çelişkili ve eklektiktir. Siyasi faaliyet 
yasağı için konulmuş olan bu ek maddeler idari ve mali denetim için kullanılamaz ve 
kullanılır ise, Anayasa Mahkemesi kararlarında belirtildiği üzere bu idari özerkliğe 
müdahale anlamını taşır” denildi. 
30 Yıllık Hükümden Düşmüş Madde Uygulanıyor
EMO’nun dava dilekçesinde, 1982 Anayasası’nın 135. Maddesi’nin daha yasakçı bir 
düzenlemeye sahipken 1995 yılında yapılan değişiklik ile siyaset yasağının kaldırıldığı 
ve bu değişikliğin de Avrupa Birliği’ne olumlu bir örnek olarak sunulduğu anımsatıldı. 
“30 yıl boyunca hiç uygulanmamış ve bu nedenle hükümden düşmüş olan madde-
lerin bugün Bakanlar Kurulu kararına konu edilmesi hem hukuk karşısında hem de 
demokrasi açısından sorunludur” saptaması yapılan dilekçede, şöyle devam edildi:
“…Ek-3 ve Ek-4. maddeler merkezi yönetimin kamu kurumu niteliğindeki hizmet 
yönünden yerinden yönetim kuruluşlarının üzerindeki Anayasal denetim kurallarını 
aşan bir biçimde hiyerarşik denetimi öngörmektedir. Bu işlem, hizmet yönünden 
yerinden yönetim kuruluşu olan meslek örgütünün işlem tesis etmesini daha baştan 
engellemektedir. Çünkü Yasa ilgili bakanlıkların yetki sınırlarını çizen bir kurala sahip 
değildir. Bakanlıkların yasada yetki sınırları çizilmeden bir denetim yapmaları hukuka 
açıkça aykırı olacaktır. Gerek öğretide gerekse yargı kararlarında merkezi yönetimin 
yerel yönetimler üzerindeki denetimin sınırlarının kanunla konulması gerektiğinin 
ve kanunla konulsa dahi idari özerkliğe müdahale anlamını taşıyamayacağının altı 
çizilmektedir.”
Hiyerarşik Denetim Anayasa’ya Aykırı
Anayasa’da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları üzerindeki “idari ve mali 
denetim” için vesayet denetimi kavramı bile kullanılmadığı; doktrin ve içtihatta da 
özerkliğin asıl, vesayet denetiminin istisna olduğu kabul edildiği ayrıntılı bir şekilde 
ortaya konuldu. Ek 3 Maddesi’nde yetki sınırı belirsizken, Ek 4 Madde’de ise ast-üst 
ilişkisinin ötesinde bir denetim dayatıldığı kaydedilen dilekçede, “Ek-4. maddede 
işlemin kurucu unsuru olması gereken meslek örgütünün iradesi değil, bakanlı-
ğın iradesi işlemin kurucu unsuru olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle, madde bu 
haliyle hiyerarşik denetimi de aşan bir ilişki öngörmektedir” bilgisi verildi. Anayasa 
Mahkemesi kararıyla “merkezi idarenin meslek kuruluşunun yerine geçerek işlem 
tesis edemeyeceği, merkezi idarenin denetiminin vesayet denetimini aşar şekilde 
kullanamayacağı”nın hüküm altına alındığı ortaya konuldu.
Dilekçede, “Sonuç olarak Odalar, Birliğin idari işlemi ile kurulan, kendi organları olan, 
Birliğin gözetimi altında, tüm ilişkileri yasayla belirlenmiş kurumlardır” saptaması 
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yapılırken, uzmanlık alanlarının ayrışması ve farklılaşmasına paralel olarak kanunla 
değil Birlik Genel Kurulu aracılığıyla odaların kurulduğuna dikkat çekildi. Dilekçede, 
bu konuya ilişkin itiraz da şöyle dile getirildi:
“Dava konusu karara dayanak yapılan Ek-3. madde ‘ihtisas alanlarına göre Odalar üze-
rinde ilgili bakanlıklarca’ ibaresi, sonu gelmez bir paylaşımı beraberinde getirecektir. 
Mimarlık ve mühendislik alanları bilimsel alanlar olup, merkezi idareyi temsil eden 
bakanlıklar ise siyasal organlardır. …92 disiplin alanına 26 bakanlığın müdahalesi 
mühendislik ve mimarlık alanında kaos yaratacaktır. Birden fazla siyasal gücün mühen-
dislik ve mimarlık alanına idari işlem ve tasarruflarla müdahalesi, idari özerklik bir yana 
ihtisas kollarının faaliyet alanlarını kaotik bir sürece sokacaktır. ‘İlgili bakanlık’ sorunlu 
bir ibare olup, bilimsel ve hukuken yapılmış bir tartışma sonucu kanunla ilişkilendirilmiş 
bir bakanlık olmayıp, siyasal iktidarın atamamış olduğu siyasal organ olacaktır.”
TMMOB ve bağlı odalarının demokratik işleyiş süreçleri ve yargı önünde hesap verme 
süreçlerinin de anımsatıldığı dilekçede, söz konusu KHK ile getirilen ek madde 
düzenlemelerinin Anayasa’ya aykırılık gerekçeleri şöyle sıralandı:
“Anayasa’nın hukuk devleti ilkesini düzenleyen 2. Maddesi’ne, hiçbir kimse veya 
organın kaynağını Anayasa’dan almayan bir devlet yetkisini kullanamayacağına ilişkin 
6. Maddesi’ne; yürütme yetkisinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılacağına 
ve yerine getirileceğine ilişkin 8. Maddesi’ne; Anayasa hükümlerinin yasama, yürütme 
ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kişileri bağlayan temel hukuk kuralları 
olduğuna ve kanunların Anayasa’ya aykırı olamayacağına ilişkin 11. Maddesi’ne; yetki 
kanunları ve bunlara dayanan KHK’lerin, TBMM komisyonları ve Genel Kurulu’nda 
öncelikle ve ivedilikle görüşüleceğine ilişkin 91. Maddesi’ne; meslek kuruluşları üze-
rinde devletin idari ve mali denetimine ilişkin kuralların kanunla düzenleneceğine 
ilişkin 135. Maddesi’ne aykırıdır.”

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
31.12.2013

Kayıp/Kaçak ve TETAŞ İndiriminin Arkasına Gizlenen Zamlar…

ELEKTRİK BEDELİNE KAYIP KAÇAK ZAMMI
Özelleştirilen dağıtım şirketlerinin, 2014 yılında kayıp ve kaçak hedefleri nedeniyle 
azalması gereken gelirleri vatandaşın cebinden takviye edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız, elektriğe zam yapılmadığını açıklarken, EMO 1 Ocak 2014’ten iti-
baren yürürlüğe giren tarifeler üzerindeki incelemesinde “gizli zam” yapıldığını belirledi. 
Şirketlerin uymak zorunda oldukları hedef gereği 2014 yılında yurttaşlardan tahsil edile-
cek kayıp/kaçak bedelleri indirilirken; bu indirim faturaya yansıtılmadan buharlaştırıldı. 
İletim, dağıtım, perakende satış hizmeti ve sayaç okuma bedellerine, yüzde 5.3’lük 2014 
yılı enflasyon hedefini de, 2013 yılı için beklenen yüzde 6.8’lik enflasyon beklentisini de 
aşan yüzde 20’ler düzeyinde zam yapıldı. TETAŞ’ın yaptığı yüzde 8’lik fiyat indirimi de 
faturalara yansıtılmadığı gibi çıplak elektrik fiyatı da yüzde 0.8 oranında artırıldı.
Kayıp ve kaçakları indirmek üzere yapıldığı iddia edilen özelleştirmelerde dağıtım 
şirketleriyle birlikte belirlenen yıllık kayıp ve kaçak hedefleri, devirler öncesinde revize 
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edilerek yükseltilmiş; böylece şirketler hedefi tutturamamaları halinde kendilerinin 
karşılamak zorunda kalacakları bedelden kurtarılmıştı. 2013-2015 dönemine yönelik 
hedeflerde oynanarak yurttaşlar fazladan ödeme yapmak zorunda bırakılırken, 2014 
yılı tarifeleri ikinci bir kayıp/kaçak oyununa sahne oldu. 
Dağıtım şirketlerinin kayıp ve kaçak hedeflerinin tutup tutmadığına ilişkin herhangi 
bir açıklama yapılmazken, meskenler için faturada birim tüketim başına alınan kayıp ve 
kaçak bedeli yüzde 23 azaltılarak, 4.4 kuruştan 3.4 kuruşa indirildi. Ancak bu indirim 
faturalara yansıtılmazken; çıplak elektrik bedeli, iletim, dağıtım ve perakende satış 
hizmet bedelleri artırıldı. Artışlar öyle bir düzeyde tutuldu ki, AKP’nin seçim öncesi 
elektriğe zam yapılmaması sözü de yerine getirildi. 
Mesken tarifelerinde kilovat saat başına 1 kuruşluk kayıp ve kaçak bedelindeki indi-
rimin, yüzde 55’i dağıtım hizmeti, yüzde 13’ü perakende satış hizmet bedeli zammı 
olarak, toplam yüzde 68’i dağıtım şirketlerine aktarıldı. Ayrıca çıplak enerji bedeline 
de kayıp/kaçak indiriminin yüzde 17’si zam olarak yansıtıldı. Kamu şirketi olan iletim 
hizmet bedeli ise kayıp/kaçak indiriminden sadece yüzde 15 pay alabildi. 
Sonuç itibarıyla dağıtım hizmet bedeli yüzde 24.4, perakende satış hizmet bedeli 
yüzde 29.7, iletim hizmet bedeli yüzde 20.3, çıplak elektrik bedeli ise yüzde 0.8 
oranında zamlandı.
TETAŞ İndirimiyle Gizli Zam
Çıplak elektrik bedeli, düşük oranda zamlanmış gibi görünmekle birlikte burada da 
ikinci bir gizli zam söz konusu oldu. EPDK kararıyla 2014 yılından itibaren geçerli 
olmak üzere kamu toptan satış şirketi TETAŞ’ın toptan satış fiyatları, kilovat saat 
başına 17.8 kuruştan yüzde 8.3 indirimle 16.3 kuruşa indirildi. Dağıtım şirketleri, 
geçen yıldan bu yana, EÜAŞ’ın da TETAŞ üzerinden satış yapmasıyla birlikte, 
sattıkları enerjinin yaklaşık yüzde 80’ini TETAŞ’tan almaktadırlar. Bu durumda 
TETAŞ’ın fiyatındaki yüzde 8’lik indirimin maliyet bazlı fiyatlandırma çerçevesinde 
çıplak elektrik bedeline de indirim olarak yansıması gerekirken, bu yansıtılmayarak 
yurttaşlardan yıllık 2 milyar TL fazladan tahsilat yapılması sağlandı. Böylece elektrik 
fiyatlarına zam isteyen dağıtım şirketlerine, dağıtım hizmet bedeli ve perakende 
satış hizmet bedeli artışlarının yanında TETAŞ indirimiyle de çıplak elektrik bedeli 
üzerinden ikinci bir gizli zam olanağı yaratıldı. 
Sayaç Okumaya Yüzde 21 Zam
Bu zamların dışında tarife dışında, her okuma başına abonelerden alınan sayaç okuma 
bedeli de yüzde 21 arttırıldı. Sayaç okuma bedelinde yapılan artışla yazlık aboneleri 
gibi düzenli okuması yapılmayan aboneler hariç olmak üzere mevcut 30 milyon abone 
üzerinden hesaplama yapıldığında perakende satış şirketlerinin tahsil edecekleri gelir, 
yıllık en az 34 milyon TL arttırılmış oldu.
İktidar ve EPDK, bir kez daha kamunun değil, şirketlerin taleplerini dikkate aldığını 
göstermiş; çeşitli oyunlarla seçimler öncesinde zammı gizleyerek yurttaşlardan şir-
ketlere aktarım yapılmasını sağlamıştır. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

03.01.2014
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Genel Kurullarımızı Demokrasi Şölenlerine Çevireceğiz.
Düzenin Tüm Karanlığına Karşı, Mücadeleyi Yükseltmek İçin 

Dayanışmaya Çağırıyoruz...

EMO GENEL KURUL SÜRECİ BAŞLIYOR
EMO, genel kurul sürecinin başladığını Kocaeli’nde düzenlediği basın 

toplantısıyla duyurdu. Basın toplantısında EMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Cengiz Göltaş’ın okuduğu basın açıklaması metnidir... 

İlk Genel Kurulu’nu 26 Aralık 1954 tarihinde gerçekleştiren Elektrik Mühendisleri 
Odası (EMO), kuruluşunun 59. yılını mesleki ve toplumsal mücadelesini sürdürme 
kararlılığı içinde kutluyor. Mühendislik mesleğinin gelişimi ve bilimin kamu yararına 
kullanılmasında öncülük yapan EMO, önümüzdeki yıllarda da TMMOB ve bağlı odaları 
ile birlikte kamu yararını temel alarak bilimsel özgürlüğü rehber edinen bir anlayış 
içerisinde, onurlu yürüyüşüne ve dik duruşuna devam edecektir.
Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Haberleşme, Kontrol ve Biyomedikal 
mühendislerinden oluşan 47 bini aşkın üyesi, 14 şubesi, 112 il ve ilçe temsilciliği, 
170 işyeri temsilciliği, yüzlerce bilimsel yayını ve 190 çalışanı ile EMO, ülkenin her 
yerinde 1954’den beri emek, demokrasi ve mesleki mücadelesini sürdürmektedir.
Önümüzdeki yıl 60 yaşına girecek örgütlülüğümüz, Türkiye’nin toplumsal - siyasal 
yapısı ele alındığında azımsanmayacak değerde tarihsel bir süreci ve birikimi ifade 
etmektedir. 60 yıllık onurlu yürüyüşümüzün kilometre taşlarını ören değerlerimizi, 
kaybettiğimiz tüm mücadele arkadaşlarımızı saygıyla anıyoruz. EMO Örgütlülüğünün 
bugünlere gelmesinde sevgili yol arkadaşlarımız her dönem anılacaklar ve yolumuza 
ışık tutmaya devam edeceklerdir.
Odamız kurulları her iki yılda bir hakim gözetiminde yapılan seçimler sonucunda 
üyelerimizin katılımı ile aşağıdan yukarıya demokratik yollarla belirlenmektedir. Genel 
kurullarımız, seçimlerimiz, komisyonlarımız, hatta Yönetim Kurulu toplantılarımız 
üyelerimizin katılımına açıktır. Genel Kurul sürecimiz bu hafta Adana, Kocaeli ve 
Mersin Şube Genel Kurulları ile başlıyor.
Kendi içerisinde oluşan yeni mühendislik alanları ile giderek genişleyen örgütsel 
yapımızın, meslek alanlarımızın ve üyelerimizin sorunlarına, bugüne kadarortak bir 
akıl ile yaklaştık. Sadece seçilen yönetim kurulları ile sınırlı olmayan demokratik bir 
çalışma anlayışını dönemimiz boyunca sürdürmeye özen gösterdik.
Ancak Odamız içinde işleyen demokrasi ne yazık ki “ileri” söylemlerine rağmen ülke-
mizde hâkim olamadı. Enerji alanında iktidar eliyle sürdürülen özelleştirmeler üretim 
santralları bazında tüm hızı ile devam ediyor. Neo-liberal politikalar ekseninde “yapısal 
düzenlemeler” adı altında bu kural tanımaz, “Ben yaptım, oldu” siyaset anlayışı ile 
kaos ortamı daha da büyümekte. Önümüzdeki yıllar yatırımsızlık ve pahalı elektrik 
olarak enerji alanında krizin daha da derinleşeceğini göstermektedir. Bu yetmezmiş 
gibi AKP’nin nükleer santral ısrarı, Japonya’da yaşanan felaketten hiçbir ders çıkar-
madan, nükleer lobileri ve içeride güç aldığı yandaş şirketleri palazlandırmak adına 
Mersin’de ve Sinop’ta santral kurma inadı ile devam ediyor. Nükleer santralden 
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yayılan radyasyon evdeki tüp gazla, televizyonla, bilgisayarla karşılaştırarak toplumla 
dalga geçiliyor. Nükleer santral gerekçesi olarak sunulan enerji ihtiyacı ve “Karanlıkta 
kalacağız” söylemleri tam bir aldatmacadır. Türkiye nükleer santrallar kurulmadığı 
için değil, derinleştirilen neoliberal politikaların ve bunların yürütücüsü olan liberal 
siyasetçilerin yarattığı kaos ile bir krizin eşiğine getirilmiştir. Enerji üretiminde her 
zaman doğru seçenekler vardır. Bütün mesele enerji tüketiminin özendirilerek art-
tırılması değil ihtiyaç üzerinden planlayan kamusal bir anlayışın yaratılarak çevreye 
uyumlu bir enerji politikası yaratılmasıdır.
Şimdi nükleer santral değil, enerji kaynaklarımızı kamu yararına devreye sokmak, 
enerji verimliliğini gerçek anlamda hayata geçirmek, enerjide toplumsal adaleti ve 
hukuku yaratmak zamanıdır.
Artık “iletişim” kelimesi yanında en fazla “özgürlük” kelimesini görür olduk. İzleme, 
dinleme ve gözetleme faaliyetleri öyle bir boyuta geldi ki iletişim özgürlüğü değil 
iletişim korkusu egemen oldu. Doğası gereği kanunlarla korunan iletişim özgürlüğü 
en fazla talep ettiğimiz özgürlüklerin başında gelmeye başladı. İnternette kaç sitenin 
kapatıldığını bilmiyoruz. Ancak son yıllarda kapatılan site sayısının 30-50 bin arasında 
olduğunu tahmin edebiliyoruz. İzleme faaliyetleri sosyal medyaya uzanmış, farklı 
düşüncedeki insanların protesto gibi en temel haklarına dahi izin vermeyen iktidar, 
sosyal medya üzerinden fikir beyanlarına karşı da müdahale etmek üzere organize 
bir yapılanmaya gitmektedir.
AKP Hükümeti’nin yürüttüğü muhafazakâr politikalar sonucunda kadınlar 
sokakta, meslek alanlarında, aile içinde “mahalle baskısı” na her gün biraz daha 
fazla maruz kalıyor. Kadına yönelik fiziksel ve cinsel şiddet olaylarının katlana-
rak arttığı toplumumuzda psikolojik şiddet boyutunun esamesi bile okunma-
maktadır. Gerici saldırıların ilk hedefi olan kadınlar aynı zamanda yükselttikleri 
eşit ve özgür yurttaşlık mücadelesi ile gericiliği kıran öznelere dönüşmektedir. 
TMMOB içerisinde tartışma zemini yaratarak kadın örgütlenmesini güçlendiren 
kadın mühendislerin, bu süreci daha da ilerleteceklerine inancımız tamdır. Bu 
konuda Oda olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz. 
Herkesin dilini, kültürünü özgürce yaşayabildiği, insanımızın kardeşçe ve bir arada yaşa-
dığı bir ülke ancak demokratik bir ülke olabilir. Bunun başarılması ise gerçekten demok-
rasiye ve barışa inananların mücadelesi sonucu gerçekleşecektir. AKP’nin geliştirdiği, 
bölgenin emperyalizmin çıkarları doğrultusunda düzenlenmesi ve “ılımlı İslamcılık” 
içerisinde ümmetçi temelde bir arada olma politikaları, bugünkü karanlığın katmerlen-
mesi ve geleceğimizin teslim alınmasından başka bir anlama gelmeyecektir.
Bugün parasız eğitim isteyen öğrencilerin cezaevinde tutuldukları, yaşadıkları yörede 
HES istemediklerini dile getirenlere gaz bombaları ile ölümün reva görüldüğü, İnter-
net yasakları ile toplumun tek tipleştirilmeye çalışıldığı, işçilerin güvencesizliğe, taşe-
ronlaşmaya mahkum edildiği, Enerji-Sen’de örgütlenen taşeron enerji çalışanlarının 
sendikalaşma gerekçesi ile işten atıldığı bir süreç var. En başta da insanların düşünce 
özgürlüğüne getirilen yasaklar, en temel hak taleplerine karşı tutuklamalar, Uludere’de 
yaşadığımız vahşetle bir kez daha yok edilmek istenen barış ve kardeşlik taleplerimiz var. 
40 gazetecinin tutuklu olduğu, içerisinde bilim insanları, seçilmiş belediye başkanları, 
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sendikacılar, öğrenciler başta olmak üzere, iktidarın yarattığı yeni cemaat anlayışına biat 
etmediği için darbeci ya da terör yanlısı ilan edilerek gözaltına alınan, düzmece iddialarla 
tutuklanan binlerce insanın olduğu yerde demokrasiden söz edilemez.
EMO baskıcı, otoriter yönetim anlayışına karşı, özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve 
milliyetçi anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe ve barış içinde 
yaşamayı daha fazla inanarak savunmaya devam edecektir.
Devlet Denetleme Kurulu Raporu’nun ardından gündeme getirilen ve TMMOB’yi 
işlevsizleştirmeyi amaçlayan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), yönetmelik 
değişiklikleri ve Bakanlar Kurulu kararları ile meslek odalarımız AKP güdümünde 
sahibinin sesi yapılara dönüştürülmek istenmektedir. TMMOB’ye yönelik saldırının 
da kaynağı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kurulması Hakkındaki Kanun Hük-
mündeki Kararname incelendiğinde kentlerin sermaye için büyük bir talana açıldığı 
ve bu saldırı karşında mesleki bilgisinin ve örgütlülüğünün verdiği güç ile direnç 
noktası oluşturabilecek olan örgütümüzün de yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı 
gözükmektedir. Gündeme getirilen kararnameler ile “siyasal iktidara bağlı meslek 
örgütleri yaratılması” hedeflenmektedir. AKP iktidarı eliyle kamuda yürütülen siyasal 
kadrolaşma ve yandaş sermaye yaratma çabasından sonra sıra meslek örgütlerini ele 
geçirmeye gelmiştir. Aralarında Odamızın da bulunduğu 11 oda üzerinde iktidar 
vesayeti kurmak üzere idari ve mali açısından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 
denetleme yapılmasına yönelik Bakanlar Kurulu kararına karşı da yargıya başvurduk. 
Afet ve Kentsel Dönüşüm, Yapı Denetim Kanunu, İmar Kanunu, Kat Mülkiyeti 
Kanunu’nda yapılmak istenen düzenlemeler, sözüm ona güvenli bina sağlarken, kent 
halkını tekrar mülksüzleştirmenin yasa değişiklikleri olarak gündemimize girmiştir. 
Yargı kararlarının uygulanmayacağını da alenen garantiye alan bu tasarılar sadece 
büyük inşaat şirketlerinin ve kara para aklama operasyonlarının düzenlemeleri olarak 
karşımıza çıkarılmıştır. EMO olarak, halkın güvenli barınma hakkı ile meslektaşla-
rımızın sorunlarının kesiştiği bu düzlemde, bu hukuksuz düzenlemelere karşı tüm 
gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz.
AKP, iktidara geldiği andan itibaren yeniden düzenlemek istediği her alanı önce kural-
sızlaştırıp kargaşa ortamı yaratmakta ve alanı düzenleme adı altında piyasalaşmanın 
yasal düzenlemelerini kalıcılaştırırken, halkı da kaotik durumdan kurtardığını iddia 
ederek ikna etmektedir. Örneğin; kamu personel reformu, norm kadro uygulaması ile 
kamuda teknik personelin istihdamının en alt seviyeye indirilmesi ile kamusal dene-
tim alanlarında bu kaotik ortam yaratılmış, pek çok alanda kamu denetimi yapılamaz 
hale gelmiştir. Bunun bedelini her gün halkımız can kayıpları ile ödemektedir. İşçi 
sağlığı ve güvenliği alanı bunun en acı örneklerinden biridir. Denetim alanlarının 
piyasalaştırılmasına karşı mücadele etmeye ve piyasalaşmasının sonuçlarını görünür 
kılarak kamuoyu oluşturmaya çaba göstereceğiz.
Kurumsal kimliğimize yönelik her türden baskıya karşı duracağız. Türkiye’nin 
demokrasi mücadelesi içerisinde emek ve meslek örgütleri ile birlikte, yüreği insan-
dan ve emekten yana atanlarla dün olduğu gibi bugün de gelecekte de omuz omuza 
yürümeye devam edeceğiz.
Yasa ve yönetmeliklerin bizi sorumlu kıldığı meslek örgütü olarak bilimi ve tekniği 
kamu yararına uygulama sorumluluğunu demokrasi ve barış ortamından bağımsız 
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olarak düşünemeyeceğimiz gerçeğinden hareketle çalışma dönemimiz boyunca 
mesleki, bilimsel dergiler, meslek alanlarımızla ilgili yayınlar çıkartıp, kongre ve 
sempozyumlar düzenleyerek, meslek içi sürekli eğitimlerle üyelerimizi Odamız 
ortamlarıyla buluşturup yaşamlarında karşılaşacakları mesleki sorunlarına yanıtlar 
üretmek üzere eğitimler vermeye devam edeceğiz.
Örgütsel yapımızı oluşturan tüm birimlerimiz ile ortak bir çalışma anlayışı içerisinde; 
Odamız üyelerini bizlerle buluşturacak ve örgütsel yapımızı güçlendirecek her olanağı 
yaratmak birinci görevimiz olacaktır.
Genel Kurullar sürecinin; üyelerimizin hünerli elleri ile bir demokrasi şölenine dönü-
şeceğine, yapılacak seçimler sonucunda yönetimlere ve tüm kurullarımıza insandan, 
emekten, haktan, hukuktan, adaletten yana anlayışımızı sürdürecek meslektaşlarımızın 
geleceğine inanıyoruz.
“Yolumuz açık olsun” diyor, hepimize kolaylıklar diliyoruz.

CENGİZ GÖLTAŞ
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

43. DÖNEM YÖNETİM KURULU BAŞKANI
04.01.2014

EMO’NUN 14 ŞUBESİNİN ÇOĞUNLUKSUZ OLARAK YAPILACAK 
GENEL KURUL TARİHLERİ 

11 Ocak 2014
Adana Şube Genel Kurulu

Kocaeli Şube Genel Kurulu
Mersin Şube Genel Kurulu

18 Ocak 2014
Denizli Şube Genel Kurulu
Samsun Şube Genel Kurulu

25 Ocak 2014
Antalya Şube Genel Kurulu

Diyarbakır Şube Genel Kurulu

15 Şubat 2014
Ankara Şube Genel Kurulu

Eskişehir Şube Genel Kurulu
İzmir Şube Genel Kurulu

22 Şubat 2014
Bursa Şube Genel Kurulu

Gaziantep Şube Genel Kurulu
İstanbul Şube Genel Kurulu
Trabzon Şube Genel Kurulu
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AKP’den Yolsuzlukların Hesabını Soran EMO İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu Üyemiz ve 3 Kişiye Yönelik Yapılan Saldırı ve 

Gözaltını Kınıyoruz…

GÖZALTINDAKİLER DERHAL SERBEST BIRAKILSIN
İstanbul’da Beşiktaş’ta AKP üyeleri yolsuzlukları soranlara saldırırken, polis aralarında 
EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Hocaoğulları’nın da bulunduğu 4 
kişiyi gözaltına aldı. Yolsuzluk yapanların değil yolsuzlukları soranları cezalandırma 
mantığını kabul etmek mümkün değildir. Derhal EMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu 
Üyemiz Pınar Hocaoğulları ve gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakılmalıdır. 
Beşiktaş’ta dün (8 Ocak 2014) stand açan AKP’lilere tepki gösteren EMO İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Pınar Hocaoğulları ve 3 protestocu, yolsuzlukların 
hesabını sordu. Hocaoğulları “Halkın mühendisleri olarak kentlerimizi yağmalayan-
lardan, doğamızı talan edenlerden hesap soracağız. Paralarımızı ayakkabı kutularında 
biriktirenler, derelerimizi kurutanlar, kentlerimizi yok edenler, iş güvencemizi yok 
sayanlar meydanlarımıza gelemez. Meydanlarımıza hangi yüzle geliyorsunuz? İzin 
vermeyeceğiz, hesap vereceksiniz” dedi. AKP’liler ise protestoculara saldırıyla karşılık 
verdiler. Polisin AKP’nin ya da Başbakan’ın “Benim polisim” dediği gibi Başbakan’ın 
polisi olmadığını; hukuk devletinde polis örgütünün yurttaşların can ve mal güven-
liğinden sorumlu olması gerektiğini; yurttaşların ödediği vergilerle maaşları ödenen 
kamu görevlileri olduğunu hatırlatıyoruz. 
Şiddet içermeyen protesto hakkını kullanan EMO Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Hoca-
oğulları ve 3 kişiye karşı AKP’lilerin uyguladığı şiddeti, polisin tarafgirliğini kınıyor, 
gözaltındakilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

09.01.2014

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

İNTERNET’E SANSÜR ÇIĞIRINDAN ÇIKTI
Kamuoyunda “İnternet’e sansür” olarak bilinen Torba Yasa içine konulan düzenleme 
ile İnternet üzerinden yapılan iletişime ciddi darbe vurulacak. TBMM’de görüşülen 
düzenleme kabul edilirse, “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. Kamu yararına bilimi ve tekniği 
kullanmayı temel alan iki meslek örgütü olarak, milletvekillerini, İnternet üzerinden 
kaset savaşlarına dönen AKP-Cemaat kavgasının, zaten sınırlı olan iletişim özgürlü-
ğünün daha da kısıtlanarak halka fatura edilmesine izin vermemeye çağırıyoruz.
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da İnternet üzerinden 
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iletişime yönelik pek çok sansür düzenlemesi içeren, geniş ve muğlak yetkiler tanıyan 
değişiklik öngören tasarı TBMM’de görüşülmektedir. Bu olumsuz değişikliklerden bir 
tanesi ise ciddi sorunlar yaratacak belirsizlikler içermektedir. Erişim sağlayıcının tarif 
edildiği 6. Madde’de yer alan “teknik olarak engelleme imkânı bulunduğu ölçüde” iba-
resi çıkarılmaktadır. Bugüne kadar “hukuka aykırı içeriğin” engellenmesi noktasında 
erişim sağlayıcının görevi teknik imkanlar denilen IP adresi ve DNS kaydı üzerinden 
engelleme yöntemleri ile sınırlı idi. Kanun eğer kabul edilirse 6. Madde’ye eklenen 
“ç) Erişimi engelleme kararı verilen yayınlarla ilgili olarak alternatif erişim yollarını 
engelleyici tedbirleri almak” biçiminde yazılan ucu açık düzenleme ile yurtdışı DNS 
sunucuları üzerinden kişilerin erişimini de engelleyebilecek biçimde alternatif yollarla 
erişimin sağlanmasının da engellenmesi öngörülmektedir. “Alternatif erişim yolları” 
gibi tam olarak tariflenmemiş tanımlar ileride geri dönülmez zararlara sebep olabilir. 
5651 sayılı Kanun kapsamında bugüne kadar iki yöntem ile erişim engellenmekteydi. 
Bunlardan bir tanesi; yurtiçine hizmet veren, Kanun’da geçen haliyle erişim sağlayı-
cıların DNS (Alan Adı İsimlendirme Sunucusu–Domain Name Server) kayıtlarından 
erişimi engellenmek istenen sitenin kaydının silinmesi idi. İnternet kullanıcıları kendi 
bilgisayarlarına tanımladıkları yurtdışındaki bir DNS sunucusunun adresini kullanarak 
bu yöntemi bertaraf edebiliyorlardı. İkinci yöntem ise bu alan adına karşılık gelen IP 
(İnternet Protokolü) adreslerine giden isteklerin, erişim sağlayıcının yönlendirici 
(Router) cihazları üzerinde kesilmesi yöntemiydi. İnternet’in dinamik yapısı gereği 
zaman zaman değişen bu adresler, hukuksuz bir şekilde güncellenerek ülke içinde 
erişim engelleme kararı olmayan başka hizmetler de kesintiye uğratılmıştı. Bunu 
aşmak isteyen İnternet kullanıcıları, VPN (Sanal Özel Ağ-Virtual Private Network) 
veya SSL (Güvenli Giriş Katmanı- Secure Socket Layer) Proxy (Vekil Sunucu) gibi 
yöntemler ile maskelenmiş bir şekilde bu sitelere erişebiliyorlardı. Alternatif erişim 
yollarından kastedilen, yurtdışı DNS adreslerinin, yurtdışına giden DNS istekleri-
nin engellenmesi veya SSL trafiği ise bunların engellenmesi durumunda karşılaşı-
labilecek ciddi sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlardan birkaçı şöyle sıralanabilir: 
-Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) yetkisi dışındaki alan adı sunu-
cularına erişimin veya alan adı trafiğinin engellenmesi durumunda; tüm dünyada 
dinamik olarak değişen, alan adı ve IP adres kayıtlarının yer aldığı alan adı sisteminin 
tamamının TİB’in yetkisi içerisindeki sunuculardan verilmesi imkanı yoktur. Şu anda 
ticari erişim sağlayıcılar dışında yurtiçinde kullanılan farklı farklı sistemlerin alan 
adları için İnternet’in doğası gereği yapılan DNS sorguları da engelleneceğinden, yurt 
genelindeki sistemlerde anormalliklere ve erişim sıkıntılarına yol açılacaktır.

-SSL ve VPN trafiğini bir alternatif erişim yöntemi kabul etsek bile VPN sadece 
TİB’in engellediği sitelere erişim için kullanılmamaktadır. Ülkemizde hizmet veren 
çok uluslu şirketler ya da yurtdışındaki şirketlerle iş yapanlar noktadan noktaya izle-
nemeyen ve bütünlüğünü sağladıkları paketleri iletmek için VPN veya SSL şifreleme 
kullanmaktadırlar. SSL doğası gereği hizmet alan ile hizmet veren arasında güvenli 
bir tünel oluşturmakta ve veriler bu tünel içerisinden şifrelenmiş olarak akmaktadır. 
SSL trafiği bankacılıktan, e-posta erişimine kadar birçok noktada kullanılan bir 
yöntemdir. Erişim sağlayıcılar, ya SSL Proxy ve VPN gibi yöntemleri engellemeye 
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çalışacaklar ya da kanunun amir hükmüne uymayacaklardır. SSL trafiğinin yukarıda 
kısaca bahsettiğimiz uygulamalardan kaynaklı toptan engellenmesi düşünülemez. 
Şifrelenmiş 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. 
Burada bahsettiğimiz yöntemlerin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda açık 
bir hüküm TBMM’de görüşülen Torba Yasa’da yer almamaktadır. Ancak “teknik 
imkanların” olup olmadığına bakmaksızın çok geniş bir tanımlamayla alternatif 
erişim yöntemlerinin engellenmesi amir hükmünün kabul edilmesi durumunda, 
erişim sağlayıcıları ya kanunu çiğnemek ya da her ne pahasına olursa olsun erişimi 
engellemek açmazıyla karşı karşıya kalacaklar. Ayrıca erişim sağlayıcıları siyasal ikti-
darların tercihlerine göre bir karar için farklı, başka bir karar için farklı uygulamalar 
yapmaya da zorlanabilir. 
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 kar-
şıyayız. Hazırlanan bu kanunun seçime gidene kadar istenmeyen her siteyi 4 saatte 
kapatabilmenin dışında bir amacı yoktur. Günü kurtarmak, anlık olarak ihtiyacı kar-
şılamak adına hazırlanmış, hatta uygulanma imkanı bile olmayan maddeler içeren bu 
düzenlemeye “evet” demeniz durumunda İnternet erişiminde geri dönülemeyecek 
zararlara 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. 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

04.02.2014

TAKSİM DAYANIŞMASI YARGILANAMAZ!
 
Gezi Direnişi’ne ilişkin hazırlanan iddianame ile kamuyu temsil eden pek çok sen-
dika, meslek örgütü ve demokratik kitle örgütünün, “terör örgütü” gibi sunulmasını 
ve aralarında Odamız İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Beyza Metin’in de 
bulunduğu Taksim Dayanışma Platformu üyelerinin örgüt kurmakla suçlanmasını 
kınıyoruz. 
Demokratik yönetimlerin temelini oluşturan insanların fikirlerini her türlü platformda 
dile getirme, gösteri ve yürüyüş yapma hakkını yok sayan bu iddianame, yeterince yara 
almış hukuk devletine bir darbe daha indirilmesi anlamına gelmektedir. Açılan siyasi 
davalar, davaların yürütülüş biçimi, AKP’nin demokrasi paketleriyle yargı üzerinde 
iktidar vesayeti kurmaya yönelik müdahaleleri, yargının içinde derinden işletildiği 
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bugün ortaya çıkan gizli yapılanmalar, yolsuzluk için dava açan savcıların görevden 
alınmaları gibi ardı ardına sıralanabilecek pek çok olumsuzluk, insanların yargıya olan 
güvenini yerle bir etmişken, Gezi Direnişi’ne örgüt suçlaması yönelten iddianamenin 
güvenilirliği zaten yoktur. 

Alınan yargı kararlarını uygulanmazken, yargı kararlarının uygulanmaması için çeşitli 
kılıflar yaratılırken, yargıya başvuranlar “dava terörü yaratmakla” suçlanırken, özetle 
hukuki platformlarda hak arama olanakları fiilen ve bizzat çıkarılan yasalarla yok 
edilen yurttaşların Gezi Parkı Direnişi üzerinden kamusal haklarına sahip çıkmaya 
çalışmalarını suç olarak gösteren bu dava, kamu vicdanında yok hükmündedir. 

Hukukun insanların bir arada yaşamasının temelini oluşturduğu unutulmadan, acilen 
hukuk devletinin tesis edilmesi gerekmektedir. Yargının bağımsızlığının ve yargıya 
olan güvenin sağlanması bu kadar acil ve önemli bir noktada iken, Gezi Direnişi’ne 
katılanları ve Gezi Direnişi’ne katılanları temsil etmeye çalışanları hedef alan iddi-
anameler, ülkemiz adına utanç vericidir. Siyasal iktidar temsilcileri içeride Gezi 
Direnişi’ne katılanları en ağır sözler ve yalanlarla itham ederken, yurtdışında Gezi 
Direnişi’ni “demokratik hakların kullanımı” olarak sunup, kendilerini savunmanın 
aracı haline getirmeye çalışmaları garip bir ironi oluşturmaktadır. İddianamenin pen-
ceresinden bakıldığında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da, Taksim Dayanışma 
Platformu temsilcilerini kabul ederek, örgüt suçlularıyla masaya oturmuş olması da 
ileri demokrasinin cilvesi olsa gerektir. 

Demokrasinin olmazsa olmazı örgütlü mücadeleyi yok sayan anlayış karşısında 
“Örgütü başka yerde arama, örgüt burada” diyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

09.02.2014

Enerji Bürokratlarına Koltukları Dar Geldi...

AKP’NİN YENİ HEDEFİ: DÜNYA ENERJİ KONSEYİ
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi’nin (DEK-TMK) 21 Mart 2014 tarihinde 
yapılacak Genel Kurulu öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Selahattin Çimen ile Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı Barış Sanlı’nın 
referansıyla 465 bakanlık görevlisi tüzüğe aykırı olarak DEK-TMK’ya üye yapılmaya 
çalışılıyor.
DEK-TMK Dernek Tüzüğü’ne göre derneğe, gerçek ve tüzel kişiler üye olabiliyor. 
Gerçek kişi olarak üye olmak için adayların, derneğin iki “gerçek kişi” üyesinden 
referans mektubu almaları gerekiyor. Derneğin 200 “gerçek kişi” üyesinin yanı sıra 
aralarında Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) da yer aldığı 67 “tüzel kişi” üyesi 
bulunuyor. 60 yılı aşkın bir tarihi bulunan DEK-TMK’nin “gerçek kişi üye” sayısı bu 
sürede 200 ile sınırlı kalırken, iki bakanlık bürokratının referansı ile 465 kişinin bir 
günde derneğe kayıt edilmek istenmesi dikkat çekicidir. 



349

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
43. Dönem Çalışma Raporu

Dernek Tüzüğü’nün 7. Maddesi’nde gerçek üyelik için yeterlilik, “fiil ehliyetine sahip 
gerçek kişiler, enerji veya enerji-çevre ilişkisi konusunda araştırmaları, çalışmaları, 
görevleri, hizmetleri ve eserleri ile tanınmış olmalıdır” ifadeleri ile açıklanmıştır. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın iki bürokratının gerçek üyelik için referans 
olduğu 465 kişilik listeye bakıldığında, hizmet ve eserleri ile tanınan kişilerden daha 
çok, enerji alanından uzak kamu görevlilerine de yer verildiği görülmektedir. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü bün-
yesinde çalışan 40, Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan 23, Nükleer Enerji Proje 
Uygulama Dairesi Başkanlığı’ndan 15, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nden 13, 
Enerji Üretim A.Ş.’den 61, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden 17, Türkiye Pet-
rolleri Anonim Ortaklığı’ndan 13, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’ndan 126, ETİ 
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden 48, Maden Tetkik Arama Genel Müdür-
lüğü’nden 7, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’den 25, Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü’nden 39, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden 17, Elektrik Üretim 
A.Ş.’den 21 kişinin üye yapılmak istendiği belirlendi. Bakanlığın çeşitli birimlerinde 
ve bağlı kuruluşlarda görev yapan bu kişiler arasında daire başkanları ve müdürlerin 
yanı sıra “güvenilir” memurlar, insan kaynakları uzmanları, mali müşavirler bile yer 
alıyor. Hatta lise mezunu düz memurlardan, teknisyenlere, teknikerlere, işletmecilere 
ve beden eğitimi öğretmeni veya imam kökenli memurlara varıncaya kadar ilgisiz 
kişiler dahi listeye eklenmiştir. 
Listede yer alan sınırlı sayıda ismin derneğe üye olabilmek için gerekli ehliyeti olduğu 
varsayılsa bile listenin büyük bir bölümünün derneğe hedeflenen bir operasyon için 
üye yapılmaya çalışıldığı aşikardır. Talimat ile derneğe üye olmaya çalışan bu kişilerin 
ortak özellikleri hepsine kendileri gibi bürokrat olan iki ismin referans olmasıdır. 
Genel Kurul öncesinde bu kadar kişinin üye yapılmaya çalışılmasının seçimleri 
etkilemek dışında bir amaç taşımadığı açıktır. 
Mütevazi bir bütçesi ile saygın bir kurum olan DEK-TMK’nın bugün AKP İktida-
rı’nın hazırladığı bir operasyona hedef olmasının arkasında, 23. Dünya Enerji Kong-
resi’nin 2016 yılında İstanbul’da düzenlenecek olması yatmaktadır. Dünya çapında 
bir organizasyonu yürütecek olan ve kongre öncesi Dünya Enerji Konseyi’nin başkan 
yardımcılığı, kongre sonrasında ise başkanlığını üstelenecek isimler, bizzat bakanlık 
tarafından bu operasyon ile belirlenmek istenmektedir. Yürütülen operasyonun yal-
nızca DEK-TMK’nın değil aynı zamanda 90 ülkede yerel örgütlenmelere sahip olan 
Dünya Enerji Konseyi’nin üst yönetimini belirleme ve büyük ölçekteki 23. Dünya 
Enerji Kongresi’nin bütçesini kontrol etmeyi de hedeflediği endişesini taşıyoruz. 
DEK-TMK’nın tüm saygın üyelerini gelişmeler karşısında duyarlı davranmaya çağı-
rıyoruz. DEK-TMK Yönetim Kurulu’nu ise tüzüğe uygun olmadığı aşikar olan bu 
isimlerin üye kaydedilmemesi konusunda uyarıyoruz. Siyasal iktidarın tüm bağımsız 
kurumları ele geçirme ve yozlaştırma anlayışına karşı üyelerimizi EMO ile birlikte 
mücadele etmeye davet ediyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
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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 
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 edilmektedir. 
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 yöne-
lik 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 pro-
vokasyonlarla 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. 
Toplumun 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.
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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 diğer canların ölümünden sorumlu olan tüm polis ve yetkililerin bağımsız yargı 
önüne çıkarılmasını bekliyoruz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

11.03.2014

Demokratik Hak ve Özgürlüklere Yapılan Tüm Saldırıları Kınıyoruz…

TAKSİM DAYANIŞMASI DAVASI KABUL EDİLEMEZ
Ülkemiz yerel seçimlere giderken genel bir gerginliğin içerisinde hukuka olan güvenin 
daha fazla azaldığı, mahkeme kararlarına uymayanların değil yargının aldığı kararın 
uygulanması için uğraşanların yargılandığı bir dönemden geçiyor. Toplumsal barışın 
en temel şartlarından yasalara saygı giderek azalmakta. Toplumun tepkilerine kulağını 
tıkayıp, yasakçı bir zihniyetle, alelacele çıkarılan yasalarda bile olmayan uygulamalarla 
ülkenin itibarı “sıfırlanmaktadır”.
Türkiye 21 Mart 2014’e yeni bir yasakla girdi. Sosyal ağ platformlarından twitter.com 
sitesine erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hukuksuz 
ve antidemokratik bir biçimde engellendi. BTK açıklamasında 5651 sayılı Kanun 
çerçevesinde “kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlali nedeniyle” bu uygu-
lamaya gittiğini belirtmekte. Mevcut iktidar “özerk” olması gereken kurumlar eliyle 
antidemokratik bir şekilde çıkardığı kanun hükümlerini bile çarpıtarak temel insan 
haklarından birisi olan İnternet’i sansürlemektedir. Hatta sansürle yetinilmeyip, 22 
Mart tarihinde bazı yurtdışı alan adı sunucularının da erişim engeline eklenmesi de 
yasalara uyulmadığının bir örneğidir.
Kanunun ilk yürürlüğe girdiği 2007 yılında olsun, iki ay kadar önce değiştirilirken 
olsun, konuya dair eleştirileri ile kanunun daha özgürlükçü ve demokratik olarak 
düzenlenmesi için çalışan Odamız, konuyla ilgili teknik bilgi ve birikimini her ortamda 
paylaşmaya hazırdır.
Bütün demokratik haklar ve özgürlüklere yönelik yoğun saldırıda bulunan ve bu 
saldırısını her geçen gün artıran siyasi iktidar, bu uygulamalarına karşı oluşan 
demokratik tepkileri de sert polisiye tedbirlerle ve dava açma-yargılama-mahkum 
etme yöntemleriyle de bastırmaya çalışmaktadır. Uluslararası anlaşmalar, anayasa 
ve yasalarla güvence altına alınmış olan demokratik haklarını kullanan başta Taksim 
Dayanışması olmak üzere tüm demokratik kişi ve topluluklara yönelik açılan davalar 
kabul edilemez.
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Aralarında TMMOB yöneticileri ve EMO İstanbul Şube Başkanı’nın da bulunduğu 
Taksim Dayanışması bileşenlerinin hakkında düzenlenen iddianame mahkeme 
tarafından da kabul edildi. İddianameye göre “suç işlemek için örgüt kurmak”, 
“kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen dağılmama”, 
“halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma” gibi asılsız isnatlarda 
bulunulmuştur. Taksim Dayanışması sağlıklı bir çevre, yaşanabilir bir kent, insan 
odaklı bir kent yaşamı gibi en doğal talepler çerçevesinde oluşturulmuş demokratik 
bir platformdur. Elektrik Mühendisleri Odası olarak bu platformun destekleyicisi 
ve bileşeniyiz. Mesleğin bilgi ve birikimini halkın yararına kullanmayı hedefleyen 
örgütlülüğümüz ve oluşturduğumuz platform, iddianamede ileri sürülen asılsız ve 
maksatlı ithamlarla suçlanamaz. İstanbul Şube Başkanımız Beyza Metin de Odamız 
adına platformda yer almış, platformun oluşturulmasını gerektiren haklı davada bizleri 
temsil etmiştir. Dolayısıyla yargılanmak istenen Oda örgütlülüğümüz, bastırılmak 
istenen haklı ve halktan yana taleplerimizdir. Haklarında dava açılan diğer kişilerin 
her biri de kendi demokratik kurumlarının temsilcisi olarak ve nihayetinde duyarlı 
toplum kesimlerinin sesi olma adına mücadele etmişlerdir. Açılan davada yargılanan 
sadece bizlerin temsilcisi olmayacak, insanca bir yaşam ve kent isteyen tüm toplum 
yargılanıyor olacaktır. Bu yargılamayı yapanlar, dava açılması için ısrarla emir veren-
ler bilmelidir ki halkı yargılayamazsınız. Açılan davanın her aşamasında her birimiz 
yargılanıyormuşuz gibi bu davanın takipçisi olacağız.
Yaşasın Taksim Dayanışması!
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü! 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
KOORDİNASYON KURULU

23.03.2014

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 art-
ması, arıza gibi gerekçeler sunularak açıklanmaya çalışılması da bizatihi bu iktidarın 
kendi özelleştirme gerekçelerini kendilerinin yalanlamaları anlamına gelmektedir. 
Kesintilerin neden kaynaklanabileceğine ilişkin teknik olası nedenleri tek tek ele 
alalım:
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1- Havanın soğuması ve tüketimin artması: Öncelikle iklim şartlarının dondurucu 
bir soğuk olmadığını, havadaki soğumanın meteorolojik tahminlerde de beklenmeyen 
bir şey olmadığının altını çizelim. Yani tüketim artmışsa bunu karşılayacak üretimin 
yapılması gerekmektedir. Eğer tüketim artmış ve tüketimi karşılayacak üretim ger-
çekleştirilemediği 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 edil-
mesi 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 özelleş-
tirilen elektrik dağıtım şirketlerinde gerekli bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin 
beklenildiği gibi yerine getirmediği ortaya çıkmaktadır. Özelleştirilen dağıtım şirket-
lerinin 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 hiz-
metinin görülmesi için gerekli yatırım, bakım ve onarım işlemlerini yerine getirip 
getirmediğinin 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.
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EMO Dağıtım Şirketlerine Kesintileri Sordu
Elektrik Mühendisleri Odası olarak, dağıtım şirketlerine 1 Nisan 2014 tarihinde yazı 
yazarak, bilgi talep ettik. EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş imzasıyla 
dağıtım şirketlerine ve bilgi için de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na iletilen yazıda şu bilgiler talep edilmiştir: 

“Yerel seçimlerin yapıldığı 30 Mart 2014 tarihinde, seçimlerde kullanılan oyla-
rın 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 
sorumluluk 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 çalışma 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 
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

2 Nisan 2014
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ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 43. 
DÖNEM BASIN DUYURULARI 

EMO 43. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANIYOR
Elektrik Mühendisleri Odası 43. Olağan Genel Kurulu, 23-24-25 Mart tarihlerinde 
yapılıyor. Genel Kurul, yarın (23 Mart Cuma günü) saat 10.00’da Kocatepe Kültür 
Merkezi’nde toplanacak. İlk gün açılış konuşmalarının ardından kaçak elektrik kul-
lanımına karşı verdiği mücadelede hain bir saldırıyla katledilen EMO Üyesi Hasan 
Balıkçı anısına verilmesi kararlaştırılan Onur Ödülü’nün ilki, Kocaeli Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na sunulacak. 
Prof. Hamzaoğlu, Kocaeli’nin Dilovası ve Kandıra İlçelerinde Yaşayan Gebelerden 
Doğan Bebeklerde Ağır Metal Maruziyeti İle Büyüme ve Gelişme Durumu” çalışması 
nedeniyle ödüle değer görüldü.
Genel Kurul, 2 gün boyunca 42. Dönem çalışma raporlarını ve komisyon raporlarını 
görüşecek. EMO 42. Dönem Yönetim Kurulu’nun aklanması ve komisyon raporlarının 
karara bağlanmasının ardından EMO 43. Dönem Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, 
Denetleme Kurulu ile TMMOB delegeleri asıl ve yedek adayları, ayrıca TMMOB 
kurullarına önerilecek adayların belirlenmesiyle Genel Kurulun 2 günlük çalışmaları 
sona erecek. Genel Kurul, son gün yapılacak seçimlerle çalışmalarını tamamlayacak. 
Seçimler, 25 Mart Pazar günü 9.00-17.00 saatleri arasında “Ihlamur Sokak No:10/1 
Kızılay-Ankara” adresindeki “EMO Hizmet Binası”nda yapılacak. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
22.03.2012

NKP’DEN “ÇERNOBİL ASLA” ETKİNLİKLERİ
Nükleer Karşıtı Platform (NKP), Çernobil Felaketi’nin 26. yılında çeşitli etkinliklerle 
nükleer santrallara karşı halkı uyaracak. NKP, ülkemizde Akkuyu ve Sinop için yürü-
tülen nükleer santral kurma girişimlerini 26 Nisan Perşembe günü Ankara’da saat 
18.00’de gerçekleştireceği kitlesel basın açıklaması ile protesto edecek.
NKP’nin “Çernobil Bir Daha Asla” başlıklı etkinlikleri 24 Nisan’da Ankara’da Yüksel 
Caddesi’nde açılan imza standı ve Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği’nin (AFSAD) 
“İklimler” konulu fotoğraf sergisi ile başladı. İmza standı ve sergi 27 Nisan tarihine 
kadar görülebilir. 
NKP, felaketin yaşandığı 26 Nisan tarihinde ise Yüksel Caddesi’nde İnsan Hakları Anıtı 
önünde saat 18.30’da kitlesel basın açıklaması düzenleyecek. Aynı gün EMO Konferans 
Salonu’nda da ücretsiz “Çernobil Unutulmayacak” film gösterimi gerçekleştirilecek. 
30 yıllık bir gazetecilik ve yönetmelik deneyimine sahip olan, çingenelerin hakları ve 
nükleer enerji konularında seri belgeseller çekmiş olan Yönetmen Alain de Halleux 
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tarafından Çernobil’deki nükleer felaketten tam 25 yıl sonra çekilen bu belgesel filmde, 
1986’dan beri Ukrayna’da yaşananlar ve kazanın günümüze etkileri ele alınıyor.

Mersin NKP ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde 26 Nisan Perşembe 
günü saat 12.30’da buluşarak düzenleyecekleri mitingle nükleer santral girişimini 
protesto edecek. 

Etkinlikler kapsamında Sinop’ta 28 Nisan Cumartesi günü “Nükleer Enerji, Çevre ve 
Sağlık” paneli düzenlenecek. Panele EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, 
Gazeteci-Enerji Analisti Özgür Gürbüz, Ankara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Fatma Evyapan, Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre 
İçin Sağlıkçılar Derneği’nden (NÜSED) Dr. Derman Boztok katılacak. Panel, Melia 
Kasım Otel’de 28 Nisan Cumartesi günü saat 13.30’da yapılacak. 

İstanbul’da ise 28 Nisan Cumartesi günü Göztepe Selami Çeşme Özgürlük Parkı’nda 
14.00-20.00 saatleri arasında “Nükleere İnat Yaşasın Hayat/Gökkuşağı Şenliği” ger-
çekleştirilecek. Şenlik kapsamında “Moğollar, Marsis, Serap Yağız-Taner Öngür, 
Teneke Trampet, Kara Güneş, Kül, Meluses, Nejat Yavaşoğulları, Neyse” adlı grup 
ve sanatçılar ücretsiz konser verecek.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
NKP SEKRETARYASI

25.04.2012

NÜKLEER KARŞITI KONGRE TOPLANIYOR
Nükleer Karşıtı Platform (NKP) ülkemizde kurulmak istenen nükleer santrallara 
ilişkin sürdürdüğü mücadeleyi yükseltmek ve nükleer santral kurulmasına yönelik 
son gelişmeleri değerlendirmek amacıyla toplanıyor.

Mersin’de, 16 Haziran Cumartesi günü, Mimarlar Odası Mersin Şubesi Konferans 
Salonu’nda yapılacak olan Nükleer Karşıtı Kongre saat 9:30’da başlayacak. NKP’nin 
tüm bileşenleriyle toplanacak olan kongreye, sendikalar, meslek örgütleri, siyasi 
partilerden de katılım olacak. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Mersin dışından 
da katılımcıların yer alacağı kongrede nükleer santral mücadelesinin günümüzde 
geldiği nokta, yapılabilecekler üzerine yöntem önerileri ele alınacak. Kongre sonucu 
oluşturulacak sonuç bildirgesi de kamuoyuna duyurulacak.

Nükleer Karşıtı Kongre
Tarih: 16 Haziran 2012-Cumartesi
Toplanma Saati: 09:30
Kongre Yeri: Mimarlar Odası Mersin Şubesi Konferans Salonu

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM SEKRETARYASI
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

14.06.2012
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SEYİTÖMER TERMİK SANTRAL VE KÖMÜR SAHASI 
ÖZELLEŞTİRMESİ PROTESTOSU

Seyitömer Termik Santralı’nın kömür sahasıyla birlikte özelleştirilmesine yönelik 
yarın (28 Aralık 2012-Cuma günü) yapılacak olan ihale, Türk Enerji-Sen, Elektrik 
Mühendisleri Odası, Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası, Jeoloji 
Mühendisleri Odası ile Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenecek ortak 
kitlesel basın açıklamasıyla protesto edilecek. Açıklama, saat 14.30’da teklif veren 16 
firmanın katılacağı ihale öncesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önünde gerçek-
leştirilecek.
Konu: Seyitömer Termik Santral ve Kömür Sahası Özelleştirmesi Protestosu
Yer: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı-Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş/ANKARA
Tarih: 28 Aralık 2012-Cuma günü
Saat: 14.30

TÜRK ENERJİ-SEN-ENERJİ SANAYİ VE MADEN KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI-
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI-JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI-

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
27.12.2012

Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu, 14-15 Haziran 
Tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde Yapılacak...

ERUSİS ESKİŞEHİR’DE BAŞLIYOR
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen Elekt-
rikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu (ERUSİS 2013), yarın (14 Haziran 2013) 
başlıyor. İki gün sürecek olan sempozyum, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde yapılacak. Sempozyumda, kent içi ulaşım planlamalarından, 
raylı sistemlere ilişkin teknik, mali ve teknolojik gelişmelere ilişkin konulara varıncaya 
kadar ayrıntılı sunumlar yer alıyor. 
ERUSİS; ülkemiz ulaşım politikaları içerisinde uzun yıllardır ülke olarak değerlendi-
remediğimiz ve dünyadaki uygulamalara paralel olarak gelişimini sağlayamadığımız 
elektrikli raylı ulaşım sistemleri konusunda yapılan plan, proje ve teknolojik üretim-
leri ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirmek ve bu alanda öneriler geliştirmek 
amacıyla düzenleniyor.
Bu yıl sempozyum; Elektrik Mühendisleri Odası’nca Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi, TÜLOMSAŞ, Makina Mühendisleri Odası, Makine Kimya 
Endüstrisi Kurumu (MKEK), Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği 
(YAYED) işbirliğiyle gerçekleştirilecek. İlk gün açılış konuşmaları kapsamında, EMO 
Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı A. Levent Egüz, Anadolu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Davut Aydın, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Hasan Gönen, EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, Eskişehir Büyükşehir 



TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

358

43. Dönem Çalışma Raporu

Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, TCDD Genel Müdürü Süleyman 
Karaman, ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talat 
Aydın, Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna hitap edecek. Konuşmaların ardından 
11.00-12.45 saatleri arasında “Raylı Ulaşım Sistemlerinde Gelişmeler ve İhtiyaçlar” 
başlıklı açılış oturumu düzenlenecek. 
İlk gün sempozyum çalışmalarına öğleden sonra “Çağdaş Ulaşım Politikaları ve 
Ülkemizdeki Gelişmeler”, “Raylı Sistemler Sanayi Sektörü Gelişimi” başlıklı iki 
oturumla devam edilecek.
İkinci gün sabah ilk olarak “Raylı Sistemler, Eğitim, Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları” 
oturumu yapılacak. Sempozyum programı, 11.30-14.30 saatleri arasında gerçekleştiri-
lecek olan “Raylı Sistemler Yatırım ve İşletmeciliğinde Planlamanın Önemi” başlıklı 
son oturumla sona erecek. 
Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu (ERUSİS 2013)
Tarih: 14-15 Haziran 2013
Yer: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi
Açılış Saati: 09.30 
Sempozyumla ilgili ayrıntılı programa http://www.erusis.org/ adresinden ulaşabi-
lirsiniz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

13.06.2013

9. Enerji Sempozyumu, “Nükleer Enerji” Paneli ile 
Çalışmalarını Tamamlayacak...

EMO NÜKLEER ENERJİ RAPORU AÇIKLANIYOR
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına Elektrik Mühendisleri 
Odası tarafından düzenlenen 9. Enerji Sempozyumu kapsamında yarın (14 Aralık 
Cumartesi günü) EMO Nükleer Enerji Raporu-2013 açıklanacak. Raporda nükleer 
santrallara ilişkin reaktör türleri gibi teknik bilgilerden tutun, ekonomik verilere, dün-
yadaki gelişmelerden tarihsel kazalara, EMO’nun enerji politikasından TMMOB’nin 
nükleer santrallara bakışına, ülkemizde nükleer santral kurulumuna ilişkin ileri sürü-
len argümanlardan, Rusya ile yapılan anlaşmanın ayrıntılarına varıncaya kadar enine 
boyuna değerlendirmeler yer alıyor. Akkuyu Santralı özelinde yakıt ve atık sorununun 
irdelendiği, nükleer enerji maliyetlerinin masaya yatırılıyor.
EMO Enerji Çalışma Grubu Nükleer Alt Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ve 
bu ay yayımlanan Nükleer Enerji Raporu, sempozyum kapsamında gerçekleştirilecek 
olan Nükleer Enerji Paneli’nde kamuoyuna sunulacak. İnşaat Mühendisleri Odası 
Teoman Öztürk Salonu’nda yapılan sempozyum programına göre panel yarın (14 
Aralık Cumartesi) saat 15.00’de başlayacak. TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi 
Hüseyin Yeşil tarafından yönetilecek olan “Nükleer Enerji” panelinde, İstanbul 
Aydın Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Saygın “Sürdürülebilir Enerji Politikaları 
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ve Nükleer Enerji”, Gazeteci Özgür Gürbüz “Çevreci nükleer santral olur mu?” 
sunumunu yapacak. EMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Nedim Bülent Damar ve 
EMO Enerji Çalışma Grubu Üyesi Erdal Apaçık ise EMO Nükleer Enerji Raporu 
üzerine sunumlarıyla panele katılacaklar.

Sempozyum kapsamında 12.00-13.30 saatleri arasında ise Prof. Dr. İzzettin Önder ve 
Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse’nin katılacağı söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşide Prof. 
Dr. İzzettin Önder, “Yeni Dünya Düzeninde Uluslararası İlişkiler Bağlamında Enerji 
Ekonomisi”, Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse de “Kapitalizm, Uluslararası Şirketler ve 
Enerji Politikaları” sunumlarını yapacaklar.

Ayrıca yarınki (14 Aralık Cumartesi günü) programı kapsamında sabahtan “Yenilene-
bilir Enerji Kaynakları”, öğleden sonra da “Enerji Özelleştirmeleri ve Serbestleştirme 
Uygulamaları” başlıklı oturumlar düzenlenecek. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

13.12.2013

KARASAL SAYISAL YAYINCILIK ÇALIŞTAYI 
DÜZENLENİYOR

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından karasal sayısal televizyon yayıncılı-
ğına ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere çalıştay düzenleniyor. Karasal Sayısal 
Yayıncılık Çalıştayı, EMO Konferans Salonu’nda 21 Aralık 2013 Cumartesi günü 
gerçekleştirilecek. Çalıştayda mahkeme kararıyla yürütmesi durdurulan karasal sayısal 
televizyon yayıncılığı ihale sürecinin yanı sıra teknik, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla 
da konu masaya yatırılacak.

Çalıştay kapsamında “Karasal Sayısal Yayıncılık Teknolojileri ve Ülkemizdeki Durum” 
ve “Karasal Sayısal Yayıncılığın Ekonomik ve Sosyal Boyutları” konulu iki oturum 
yapılacak. Karasal yayıncılığa ilişkin frekans tahsisi ve lisans verilmesine ilişkin ihale, 
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’da belirtilen 
hükümler doğrultusunda Nisan 2013’te düzenlendi. Radyo Televizyon Üst Kurulu 
(RTÜK) tarafından yapılan ihalenin yürütmesi, Ankara 8. İdare Mahkemesi tara-
fından 11 Temmuz 2013 tarihinde, durduruldu. Karar üzerine RTÜK, 14 Ağustos 
2013 tarihinde aldığı karar ile bu konuda yürütülen işlemleri durdurdu. Çalıştayda 
hem ihale sürecinde yaşanan sıkıntılar hem de konunun teknik ve sosyal boyutları 
ele alınacak. 

EMO Konferans Salonu’nda 21 Aralık 2013 Cumartesi günü saat 14.00’de açılış 
konuşmaları ile başlayacak olan çalıştayda ilk olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğ-
retim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kesim’in başkanlığını yapacağı 
“Karasal Sayısal Yayıncılık Teknolojileri ve Ülkemizdeki Durum” başlıklı oturum 
gerçekleştirilecek. Ağırlıklı olarak yeni teknolojilerin değerlendirileceği oturuma Bil-
kent Üniversitesi İletişim ve Spektrum Yönetimi Araştırma Merkezi Direktörü Prof. 
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Dr. Ayhan Altıntaş, RTÜK Uzmanı Hüseyin Özgün, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu Bilişim Uzmanı Dr. Ayşe İnalöz ve Anten A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 
İbrahim Cücioğlu konuşmacı olarak katılacak. 
Bu oturumun ardından “Karasal Sayısal Yayıncılığın Ekonomik ve Sosyal Boyutları” 
başlıklı ikinci oturum düzenlenecek. EMO Yönetim Kurulu Yazmanı Mehmet Bozkır-
lıoğlu’nun yöneteceği oturuma Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Dursun Güleryüz, Haber-Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Osman 
Köse, Haber-Sen TRT İşyeri Temsilcisi Veysel Cünedioğlu, ODTÜ Görsel İşitsel 
Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden Babacan Taşdemir ve EMO’dan 
Özgür Coşar konuşmacı olarak yer alacak. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
19.12.2013 




