
10 elektrik mühendisliği, 435. sayı, ocak 2009

EMO’dan...EMO’dan...
Musa Çeçen-EMO 41. Dönem Yönetim Kurulu Bașkanı
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Merhaba,

Elektrik Mühendisliği Dergisi’nin 435. sayısında sizlerle tekrar bulușmanın sevincini yașıyoruz. 1954 yılında kurulan EMO, 
1970 yılından sonra ülke, meslek ve üye çıkarlarının emek, demokrasi ve barıștan yana bir anlayıșla korunması mücadelesini, 
kamu yararı ekseninde sürdürüyor. ABD merkezli küresel kapitalist saldırı ve sömürü düzeninin dünyayı alt üst ettiği, ișyerle-
rinin fabrikaların ardı ardına kapandığı, her zaman olduğu gibi bu krizin bedelinin yine ezilenlere ödettirilmesi tezgahlarının 
kurulduğu bir döneme tanıklık ediyoruz. 

ABD’de borsanın çökmesi nedeni ile açıklanmaya çalıșılan 1929 yılında yașanan kapitalizmin ilk büyük bunalımı, dünyada 50 
milyon insanın ișsiz kalmasına, yeryüzündeki toplam üretimin yüzde 42 ve dünya ticaretinin de yüzde 65 oranlarında azalmasına 
neden olduğu biliniyor. 1929 ekonomik krizi 2. Dünya Savașı’nı hazırlayan koșulları yaratmıș ve kapitalizm bu krizi milyonlarca 
insanın yașamına mal olan bir savașla așmıștır.

Kapitalizmin yeni krizden nasıl etkilenerek çıkacağını yașayarak, bir yandan da direnerek göreceğiz. Bașbakanın krizin teğet 
geçeceği açıklaması ile bașlayan trajikomik durum, ülkeyi yönetenlerin acizliğini bir kez daha göz önüne sermiștir. Ülkemizde 
1997-1999 yıllarında da ciddi bir ekonomik kriz yașanmıș ve ilerleyen yıllarda sık sık ekonomik krizlerle karșılașılmıștı. IMF ve 
Dünya Bankası güdümündeki iktidarların eliyle kamu bankaları özelleștirilmiș, içi boșaltılan bankalar yeniden kamulaștırılarak 
sermayeye 45 milyar dolar kaynak aktarılmıștı. EMO, bu yıllarda enerji alanında yapılan uygulamalarla kamunun 40 milyar 
dolarının sermayeye aktarıldığını açıklamıș, daha sonra bu rakam 1. AKP iktidarının enerji bakanının ağzından 42 milyar dolar 
olarak doğrulanmıștı. Enerji ve haberleșme bașta olmak üzere, sağlık, sosyal güvenlik ve yașamın tüm alanlarında sürdürülen 
olumsuzluklara, her kıș yașamaya alıștığımız doğalgaz krizi de eklendi. 

Birincil enerji kaynakları alanında yüzde 73 dıșa bağımlı hale getirilmesinin sıkıntılarını, ülkemiz zamlarla ödemeye bașladı. 
Bütçe açıklarını halkın sırtından kapatmaya çalıșan AKP’nin son numarası, tek oyunculu nükleer santral yarıșması oldu. Açı-
lan son zarfla birlikte, 21,16 cent/kWh’lık fahiș bir fiyatla karșı karșıya kaldık. Ülkemizin nükleer santrala gereksinimi olmadığı 
gerçeğini dillendirmeye ve problemli bir teknolojiye sahip böylesi bir yatırıma karșı ülkemizin ve halkımızın çıkarını korumak 
için mücadele etmeye devam edeceğiz. 

Ülkemiz günden güne soyulup, soğana çevrilmekte, ülkede yașayanlar günden güne yoksunlașmakta, yoksullașmaktadır. 
Daha krizin serpintileri bile bu günlerde 380 bin insanın ișsiz, așsız kalmasına neden olmuștur. Tartıșmalarla geçirilen 2008 yılı 
bütçesinin iptali için  ana muhalefet partisi tarafından dava süreci bașlatılmıș olsa da, 2009 yılı bütçesinden emekçilere, ișsizlere 
ve ezilen halk yığınlarına yine kaynak ayrılmadığı dikkate alındığında, krizin faturasının kimlere ödettirilmek istendiği açıktır.

41. Dönem Olağan Genel Kurul kararı gereği, Olağanüstü Genel Kurulumuz 21-23 Kasım 2008 tarihleri arasında toplandı. 
Uzunca bir hazırlık döneminden sonra EMO Ana Yönetmeliği ve EMO SMM Hizmetleri Yönetmeliği değiștirildi. 

15 Aralık 2008 günü Bursa Șubemizden aldığımız bir haber hepimizi derinden sarstı. Uzun yıllardan bu yana EMO Bursa Șubesi 
Müdürlüğü görevini sürdüren, bașta ELECO’nun düzenlenmesi olmak üzere, birçok yönetmelik çalıșması ve teknik mevzuatın 
hazırlanmasında önemli katkıları olan sevgili arkadașımız, dostumuz Elektrik Mühendisi Mehmet Șen’i sonsuzluğa uğurladık. 
Onu daima saygı ve sevgiyle anacağız.

41. Dönem olarak ikinci çalıșma yılına girdik. Bir yandan mesleki ve teknik çalıșmalar, diğer yandan kongre, kurultay ve sempoz-
yumların hazırlıkları tüm hızı ile devam ediyor. Yaz dönemi bașlamadan çalıșmaların büyük bir bölümü tamamlanmıș olacak.

Adana Șubemiz, “İletișim Teknolojileri Sempozyumu”, Ankara Șubemiz, “Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu”, “Elektrik-Elekt-
ronik-Bilgisayar-Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi” ve 10 ayrı ilde yerel enerji forumları,  Diyarbakır Șubemiz, güneș 
enerjisi temalı “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu”, Denizli Șubemiz, “Ege Bölgesi Enerji Forumu”, Eskișehir Șubemiz, 
“Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu”, Bursa șubemiz “ELECO Sempozyumu”, 
İstanbul Șubemiz, “TMMOB Kadın Mühendisler Mimarlar ve Șehir Plancıları Kurultayı”, “TMMOB Ücretli ve İșsiz Mühendisler 
Mimarlar Șehir Plancıları Kurultayı”, “Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu” ile “Yetkin/Yetkili/Uzman Mühendislik Çalıștay, 
Forum ve Kurultayı”, İzmir Șubemiz, ilk kez yapılacak olan “Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi”,  Kocaeli Șubemiz, “Enerji Verimliği 
ve Kalitesi Sempozyumu”, Samsun Șubemiz, “Rüzgar Enerjisi Sempozyumu” ve Trabzon Șubemiz hidrolik potansiyelimizin 
masaya yatırılacağı “Orta Karadeniz Enerji Forumu”nu düzenleyecek. TMMOB adına EMO tarafından gerçekleștirilen “TMMOB 
7. Enerji Sempozyumu” ise 2009 yılı içerinde yapılacak. 

Ekonomik krizin üyelerimizin ekonomik koșullarını zorladığı bilinmektedir. Bu nedenle 41. Dönem Yönetim Kurulumuzca 2008 
yılı sonu itibari ile aidat borcu bulunan üyelerimizin bu borçlarını ödemelerini kolaylaștıracak kararlar alındı. Bu olanaklardan 
yararlanmak için üyelerimizin, EMO birimleri ile ilișkiye geçmesini ve Odamız açısından yașamsal önem arz eden aidat öde-
meleri konusunda duyarlı davranmasını umuyoruz. 

Üyesi ve toplumla barıșık güçlü bir örgüt olmak ortak dileğimizdir.

Dostluk ve barıș içinde kalın.


