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için TMMOB tarafından açılan davada ara kararını verdi. 
Mahkeme, teknik öğretmen ve teknikerlerin şantiye şe� iği 
yapabilmesini düzenleyen maddelerin yürütmesini durdurdu.

Danıştayın bu kararı sonucu, yeni çıkan yönetmelik, 
İnşaat Teknikerlerine ve Teknik öğretmenlere bu haliyle 
Şantiye şefliği yetkisi vermemektedir.

Şantiye şefliği ile ilgili söyleyeceklerim bitmedi:

Şantiye şefliği ile iş güvenliği uzmanlığı, fiili 
uygulamada çok büyük sıkıntılar yaratmaktadır.

-Şantiyecilik tecrübe, deneyim, uzmanlık  gerektiren 
sorumluluğu ve riski çok olan bir uzmanlık alanıdır.

-Şantiyecilik yaşamımızda geleceğimizin eseridir.

Bu nedenle hangi meslekten olursa olsun kesinlikle yeni 
genç mezun meslektaşlarımıza şantiye şefliği  görevi 
verilmemelidir, 

Nasıl bir Şantiye şefliği denildiğindeki önerilerim:

-Belirlenen yapı sınıflarına  göre, (küçük alanlardan 
büyük alanlara)

-İSG uzmanları uygulaması gibi (sınıflandırılma)

-Belirli bir süre tecrübe ve deneyim kazandırılması, 
(ilgili Odaların mesleki eğitimleri ve iş başı eğitimleri 
gibi, sınavsız)

-Yasalarla yardımcı şantiye şefliği unvanı belirlemek,

-Yasalarla yapılacak işlerin görev tanımları mutlaka 
belirlenmesi,

-Şantiye  şefliği ile iş güvenliği UZMANlığı  fiili 
uygulamalarda çok büyük sıkıntılar yaşamaktadır.

Yasaya göre  İGU Çalışma  ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na, şantiye şefliği, yapım ve ruhsat işleri  
ise Çevre Şehircilik Bakanlığı’na aittir. Bu iki başlılık 
maalesef birlikte çözümlenerek yetkilinin belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu önerilerim en kısa zamanda 
TMMOB ilgili Odaları  ve  iki bakanlık la birlikte  
mutlaka çözümlenmelidir.

Canımızın ve malımızın güvenliğini teminen, sağlıklı 
güvenilir tüm şartları sağlanmış yapılar inşa edilmesi 
umuduyla,  sağlıkla, mutlulukla kalınız.

İLETİŞİMDE ALTYAPI AÇMAZI 

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, 
iletişim alanında yaşanan altyapı açmazını incele-
yerek, saptamalarını bir basın açıklamasıyla kamu-
oyu ile paylaştı. Turkcell Superonline, Vodafone, 
TELKODER üyesi işletmecilerin Türksat ile ortak 
yatırım kararının değerlendirildiği açıklamada, 
`Altyapı yatırım ihtiyacı, altyapı fiyat ve kullanım 
koşulları; tek bir şirkete ya da şirketlerin ortaklık 
kararlarına bırakılabilecek bir konu değildir; kamu 
tarafından düzenlenip denetlenmesi gerekmekte-
dir` denildi. 

GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ, ARAMIZA 
HOŞ GELDİNİZ!

Elektrik Mühendisleri Odası, meslek alanlarına 
giren bölümleri kazanan öğrencileri kutlayarak, 
bütün ülkeye yayılan Şube ve temsilcilikleri ile 
bundan sonra genç meslektaş adaylarının her 
türlü sorununda yanlarında olacağını bildirdi. 
EMO’dan yapılan açıklamada, ilgili bölümlerdeki 
tüm öğrenciler EMO-GENÇ’e katılmaya çağrıldı.

EMO: KAMU VARLIKLARI HARAÇ-MEZAT 
SATILACAK

Elektrik Mühendisleri Odası, Torba Yasa 
Tasarısı’nda EPİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ, TEİAŞ, TETAŞ ve 
TEMSAN’ın da aralarında bulunduğu birçok ku-
ruluşun özelleştirme kapsamına alınmasına tepki 
göstererek, “tüccar zihniyetiyle kamu varlıkları-
nın haraç-mezat satışının kabul edilemeyeceğini” 
bildirdi. Enerji ve diğer sektörlerde bugüne dek 
gerçekleştirilen özelleştirmelerin olumsuz sonuçla-
rına dikkat çeken EMO Yönetim Kurulu, hükümeti 
bu girişimden vazgeçmeye çağırdı. 

basın açıklamaları...

Basın açıklamalarımızın tam metnine 
www. ankara.emo.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.


