
169

BASIN 
AÇIKLAMALARI



170



TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
46. Dönem Çalışma Raporu

171

1 9 5 4

EMO 46. DÖNEM BASIN AÇIKLAMALARI 
ve BÜLTENLERİ

EMO’DA GÖREV DAĞILIMI YAPILDI
Elektrik Mühendisleri Odası’nın 46. Olağan Genel Kurulu kapsamında 1 Nisan 2018 
tarihinde seçilen 46. Dönem Yönetim Kurulu, 7 Nisan 2018 Cumartesi günü törenle 
görevi devraldıktan sonra ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi. EMO 
46. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Gazi İpek, Başkan Yardımcılığını Mehmet 
Turgut, Yazmanlığını İbrahim Saral, Saymanlığını Şakir Aydoğan üstlenirken, Kübülay 
Özbek, Evindar Aydın ve Cansel Aslan da Yönetim Kurulu Üyesi oldular.
EMO 46. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu da 
ilk toplantılarını 7 Nisan Cumartesi günü yaparak görev dağılımını gerçekleştirdiler. 
EMO Onur Kurulu Başkanlığı’na İsa Güngör Raportörlüğe Ercan Dursun; EMO 
Denetleme Kurulu Başkanlığı’na Gıyasi Güngör, Raportörlüğe Naci Basmacı seçildi.
46. Dönem EMO Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Gazi İpek, Ankara Devlet Mühen-
dislik ve Mimarlık Akademisi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olup, halen 
serbest mühendis olarak çalışmaya devam ediyor. Gazi İpek önceki dönemlerde EMO 
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı ve Yazmanlığı’nın yanı sıra çeşitli komisyon-
larda görev üstlendi.
46. Dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Turgut, İstanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
olduktan sonra TEKEL Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. 38, 39 ve 40. dönemler EMO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, çeşitli dönemlerde Yönetim Kurulu Üyesi ve 
27-28. dönemler İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. Halen 
özel sektörde çalışıyor.
46. Dönem EMO Yönetim Kurulu’nda Yazmanlık görevini üstlenen İbrahim Saral, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
olduktan sonra TEİAŞ’ta çalıştı. Daha önce EMO Ankara Şube Yönetim Kurulu 
Yazmanı ve Şube Denetçisi olarak görev yapan Saral, çeşitli dönemlerde Oda komis-
yonlarında yer aldı.
46. Dönem Yönetim Kurulu Saymanı Şakir Aydoğan, Ankara Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademisi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olup, TEK ve 
sonrasında TEİAŞ’ta çalıştı. EMO Ankara Şube’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve Denetçi olarak görev yaptı. Halen özel sektörde çalışmalarını sürdürüyor.
45. Dönem EMO Yönetim Kurulu’nda Başkan Yardımcısı ve Üye olarak görev yapan 
Kübülay Özbek, 46 Dönem’de de Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer aldı. Gazi 
Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun olan ve halen özel sektörde çalışma yaşamını sürdüren Kübü-
lay Özbek, daha önce 35. Dönem EMO Yönetim Kurulu’nda Sayman ve 43. Dönem 
TMMOB Yönetim Kurulu’nda Üye olarak yer aldı.
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45. Dönem EMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olan Cansel Aslan, 46. Dönem’de 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak. Pamukkale Üniversitesi Elektrik-Elekt-
ronik Mühendisliği Bölümü mezunu olan Cansel Aslan, daha önce Denizli Şube ve 
Ankara Şube’de teknik görevli olarak çalıştı.
46. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Evindar Aydın da Dicle Üniversitesi Elekt-
rik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş olup, halen özel sektörde 
çalışmaya devam ediyor. Evindar Aydın daha önce EMO Diyarbakır Şube’de Yazman 
ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer aldı.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
7 NİSAN 2018

EMO 46. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU 
SONUÇ BİLDİRGESİ

Tarih tekerrür etmiş, yine “Karanlık Zamanların Şarkısı” söylenmektedir.
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 46. Olağan Genel Kurulu 30-31 Mart, 1 Nisan 
2018 tarihlerinde Ankara’da toplanmıştır. Genel Kurula ülkenin dört bir yanından 
katılan delegeler, yaşadığımız ülke coğrafyasının mesleki ve demokratik sorunlarına 
dair yaşam pratiğini taşımıştır.
46. Olağan Genel Kurulu 45. Dönem’de yapılan çalışmaları değerlendirmiş, 46. 
Dönem’e ilişkin olarak ülkede AKP eliyle sürdürülen tek tipçi, din temelli muhafa-
zakâr kıyım politikalarının yarattığı saldırıya karşı TMMOB çatısı altında mücadele 
kararlılığını ifade etmiştir.
İki yıllık çalışma döneminin tamamlandığı bu dönem ülkemiz tarihinin en çalkantılı 
siyasal ve toplumsal krizini barındırmaktadır.
Toplum ikiye bölünmüş durumdadır. İktidarda kalmak için her şeyin mubah sayıl-
dığı, hukuksuzluğun adalet olarak sunulduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu düzenin 
devamı için AKP tarafından sürekli olarak iç ve dış düşmanlar üretilmekte, şiddet 
toplumu kuşatmakta, farklı düşünenler “suç işlediği” varsayılarak özgürlüklerine el 
koyulmaktadır. Toplumsal muhalefet dinamikleri kuşatılmış, baskı ve yıldırma tak-
tikleriyle karşı karşıyadır. Basın iktidarın kontrolüne girmiş, reddeden yazılı basın, 
radyo ve televizyon kanalları kapatılmış, varlıklarına el koyulmuştur.
Hukuk ayaklar altında, adalet beklentisi “başka bahara”;
“Sandık kutsaldır” diyen AKP seçimle gelmiş belediye başkanlarını görevden almış, 
yerine kayyum atamaları ile seçmen iradesi yok sayılmış, CHP ve HDP milletvekilleri 
hukuksuz bir şekilde tutuklanarak cezaevlerine konulmuştur.
Yaşanan bu ekonomik, sosyal ve siyasal krizin sorumlusu tabii ki ülkeye tek tip deli 
gömleği giydirerek bu yolla tek adam rejimini dayatan AKP iktidarıdır. Anayasa ayaklar 
altındadır. Mahkemeler iktidarın beklentisini karşılamak için Anayasa’ya aykırı karar 
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vermekte, kalıcı hale getirilen OHAL ile yasalar yok sayılmaktadır. 15 Temmuz 2016 
darbe girişimi bastırılmış, ancak 16 Temmuz siyasal darbesi başarıyla sürdürülmek-
tedir. Geride kalan iki yıl AKP iktidarının yoğun baskısına karşı direnerek geçirilmiş; 
savaşa karşı barış, özelleştirme talanına karşı kamucu yapı, ülkenin doğal kaynaklarının 
talan edilmesine karşı akıl ve bilim vicdanlarımıza rehber olmuştur. Bu yüzdendir ki 
“savaşa hayır” dedikleri için üniversitelerden atılan akademisyenlerin onurlu duruşu 
bir kez daha selamlanmış, iki yılda bir verilen “Hasan Balıkçı Onur Ödülü” ilk kez 
EMO üyesi barış imzacısı iki akademisyene verilmiştir.
Kentlerin, doğanın ve tarımsal alanların talanına geçit yok;
Ülkenin enerjide dışa bağımlılığını artıran projelerin, ithal kömüre dayalı termik 
santralların ülke ihtiyacına değil, egemen kesimlerin kar hırsına göre kurulması kabul 
edilemez. Amasra’da, Alpu’da, Çanakkale‘de, Çukurova‘da tarımsal alanları katledecek 
termik santrallara karşı çıkan toplumsal dinamiklerin taleplerine kulak verilmelidir.
Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet ve cinsel istismar AKP iktidarında tırmanışa 
geçmiştir. Şeriat özlemiyle iktidarla iş tutan cemaat evlerinde yaşanan pedofili vaka-
larının sayısı giderek artmaktadır. Yaşanan çocuk tecavüzü olayları örtbas edilmeye 
çalışılmakta, basın yayın kısıtlamaları ile üstü örtülmektedir. Genel Kurulumuz 
kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet ile çocuklara yönelik cinsel istismar ve bu 
olumsuzlukların üzerine yeterince gitmeyen iktidarı kınamaktadır.
EMO 46. Olağan Genel Kurulu ülkenin bir an önce savaş ortamından çıkarılarak, 
yakın komşularımızın egemenlik haklarına saygılı bir politikayla yönetilmesine yönelik 
politikaların acil olarak uygulanmasını işaret etmiştir.
Suriye devletinin itirazına rağmen, “Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılıyız” açık-
lamasıyla topraklarında askeri operasyon uluslararası hukukta savaş suçudur. Genel 
Kurulumuz, ülkemizin bu savaş ortamına sokulmasının tek bir mantıklı açıklaması 
bulunmadığı, Suriye’de “Zeytin Dalı Harekatı”nın AKP’nin 2019 başkanlık seçimine 
yönelik oy konsolidasyonu olduğunun altını çizmiştir.
Sürdürülen savaş ortamı ile ulusalcı, milliyetçi bir toplumsal dalga yaratmak AKP’nin 
tek beklentisidir. Ülkenin toplumsal muhalefet dinamiklerinin bu tuzağa düşmemesi, 
barış ve kardeşçe yaşama talebini yükseltmesi gerekmektedir.
Her şeye rağmen toplum için mühendislik;
Bu ülkenin mühendisleri olarak bizler; mesleğimizi bilim ve aklı vicdanlarımızla 
harmanlayıp ülkemiz ve insanımızın hizmetine sunacağız. Toplumsal refahın gelişimi 
için mühendislik andımızın çerçevelediği sınırlar ve üyesi olmaktan gurur ve onur 
duyduğumuz TMMOB’nin yol göstericiliğinde ülkemizdeki toplumsal muhalefet 
dinamikleriyle omuz omuza daha adil, daha özgür ve farklı dillerin, kültürlerin ve 
halkların kardeşçe yaşayabileceği demokratik bir Türkiye’nin inşası için mücadele 
edeceğiz.
Yaşasın TMMOB birlikteliği..
Yaşasın EMO mücadelemiz..

17 NİSAN 2018 
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DEMOKRASİ VE EMEK MÜCADELESİ İÇİN
 HAYDİ 1 MAYIS’A!

Emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs, bu yıl 24 Haziran’da 
gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesine denk 
gelmiştir. AKP iktidarının yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü ve çok sayıda grev, miting, 
toplantı, gösteri hatta şenliklerin bile yasaklanmasına hizmet eden olağanüstü 
hal koşullarında yapılacak 1 Mayıs mitingleri, Türkiye’ye dayatılan karanlığa karşı 
demokrasi ve özgürlük taleplerinin meydanlardan yükseltilmesine fırsat sağlayacaktır.
15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan Fethullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimi 
ve bu darbe girişiminin bastırılmasının ardından gelen sivil darbe, hemen her gün 
daha da ağırlaşan koşullar altında devam etmektedir. Muhalif sesler baskı ve şiddet ile 
susturulmakta, biat etmeyen basın kuruluşları ve gazeteciler engellenmekte, haksız 
gözaltı ve hapis kararları verilmekte, sosyal medya hesapları dahi takip altına alınarak 
her alanda hak ve özgürlükler kısıtlanmaktadır. Son olarak Cumhuriyet Gazetesi 
davasında verilen ağır cezalar, demokrasi ayıbı olarak tarihe geçmiştir.
AKP’nin iktidarda olduğu 16 yılda işçi ve emekçiler yoğun sömürü ve kayıplar yaşamış, 
en temel haklarını bile kullanamaz hale gelmişlerdir. İşsizlik oranları yükselmiş, kıdem 
tazminatının kaldırılması sürekli gündemde tutulmuş, çalışanlara kuralsız, esnek ve 
güvencesiz istihdam dayatılmıştır. Emek üzerinde yoğunlaşan baskılar, mühendis 
emeğinin de ucuzlatılması ve esnek üretim modellerine tabi kılınması sonucunu 
doğurmuştur. Elektrik Mühendisleri Odası’nın geçen yıl yaptığı araştırmaya göre 
Oda üyesi mühendisler arasında işsizlik oranı yüzde 18.7’ye çıkmıştır. Üstelik gençler 
arasındaki işsizlik giderek büyümektedir.
Kriz ortamında halkın üzerindeki vergi yükü daha da artırılırken; büyüyen işsizlik 
rakamları, Türk Lirası’nın değer kaybetmesi, yüksek enflasyon ve faiz oranları ile 
düşük ücretlerden yine en çok geniş halk kesimleri olumsuz etkilenmektedir. Türki-
ye’nin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik, hukuki ve toplumsal kriz öyle bir noktaya 
gelmiştir ki bunun artık taşınamayacağını gören AKP iktidarı, bugüne kadarki tüm 
söylemlerinin tersine hareket ederek erken seçim kararı almıştır.
Ülkemiz tarihi bir eşikten geçmektedir. Bu süreçte, baskın seçim kararıyla ertelenmiş 
görünen krizlerin çok daha derinleşerek ülkemizi bir çıkmaza götürmemesi, hukuk 
devleti ilkelerinin hakim kılınması, kısacası tek adam rejimine “Hayır” denilmesi için 
herkese büyük sorumluluk düşmektedir. 1 Mayıs mitingleri de seçimler öncesinde 
önemli bir gösterge olacaktır.
Elektrik Mühendisleri Odası olarak, OHAL’in sona ereceği; demokrasi, özgürlük, 
adalet ve barış taleplerimizin gerçekleşeceği güzel günleri hep birlikte inşa etmek 
için biz mühendisler tüm diğer emekçiler gibi alanlarda olacağız, halkımızı 1 Mayıs’ta 
alanlarda yan yana olmaya çağırıyoruz. 
YAŞASIN DAYANIŞMAMIZ, YAŞASIN 1 MAYIS

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

30 NİSAN 2018
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TARİHİ VE DOĞAYI YOK EDECEK PROJELERE 
HAYIR!

Mardin ve Şırnak il sınırlarında Dicle Nehri üzerinde kurulan 1200 MW’lık Ilısu Barajı 
ve HES inşaatı büyük ölçüde tamamlanmış ve Haziran ayında barajda su tutulmaya 
başlanacağına dair haberler basında yer almıştır. Barajın faaliyete geçmesiyle 12 bin 
yıldan bu yana medeniyetlere beşiklik yapmış olan tarihi Hasankeyf ve Dicle Vadisi’nin 
önemli bir bölümü sular altında kalacaktır.

Hazırlıkları 1954 yılına dek uzanan Ilısu Barajı’nın projesi 1975 yılında hazırlanmış 
ve tüm protesto ve karşı kampanyalara rağmen 2000’li yıllarda yapımına başlanmıştır. 
Baraj nedeniyle sadece Hasankeyf değil bölgede henüz bilimsel kazıları dahi yapıl-
mamış çok sayıda arkeolojik alan, yerleşim yeri ve tarım arazileri de sular altında 
kalacaktır. Her ne kadar bazı anıt eserler taşınmış olsa da tarihi eserlerin bulunduk-
ları yerde korunması ve sergilenmesi gerekliliği ile birkaç eserle yeni bir Hasankeyf 
inşa edilemeyeceği gerçeği, tarihi dokunun bozulmasının önüne geçildiği iddialarını 
yalanlamaktadır. Ayrıca baraj yapımından dolayı yöre halkı da yerinden edilerek TOKİ 
tarafından yaptırılan yeni konutlara taşınacaktır.

Ülkemizin 2017 yılsonu itibarıyla 85 bin 200 MW olan kurulu gücü içinde hidrolik 
enerji, 19 bin 776 MW baraj ve 7 bin 489 MW’ı akarsu olmak üzere toplam 27 bin 
265 MW ile yüzde 32 paya sahiptir. Geçen yıl elektrik tüketimi 289 milyar 975 milyon 
kilovat saat olurken, en yüksek puant talebi 26 Temmuz 2017 itibarıyla 47 bin 659 MW 
olarak gerçekleşmiştir. Yani 2017 yılsonu itibarıyla elektrikte yüzde 78 oranında fazla 
kurulu gücümüz vardır. Normalde “yedek elektrik kaynağı” da denilen bu gücün yüzde 
20-25 civarında olması yeterlidir. Devreye alınacak Ilısu Barajı’nın Türkiye’nin enerji 
kurulu gücüne katkısı yaklaşık yüzde 1.4 oranında olacaktır. Kurulu gücümüz ihtiyacı 
fazlasıyla karşılarken, daha fazla elektrik üretmek için binlerce yıllık tarihi ve çevreyi 
katledecek bir santralın devreye sokulmak istenmesi tamamen akıldışıdır. Ayrıca enerji 
üretimi için alternatif yöntemler geliştirilebilir ancak Hasankeyf’in alternatifi yoktur.

Binlerce yıllık Anadolu uygarlıklarının bizlere bıraktığı mirası koruyarak gelecek 
kuşaklara aktarmamız gerekirken, tam tersine bu değerleri taşıyarak bozmaya, suya 
gömerek yok etmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu tür uygulamalar, Anayasa’nın “Devlet, 
tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla des-
tekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır” hükmünü içeren 63. Maddesi ile Türkiye’nin 
imzaladığı uluslararası sözleşmelere de aykırıdır.

Aynı şekilde Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 28 Aralık 2015’te ilan edilen sokağa çıkma 
yasağı ve ardından başlatılan yıkımla, bölgenin eşsiz kültürel mirası, doğası ve sosyal 
yaşam alanları yok edilmektedir. Güvenlik gerekçesiyle tarihi dokuya zarar verecek 
“rant” odaklı politikalar yürütülmesi, evlerin yıkılması, geniş yollar yapılması anlaşılır 
bir şey değildir. Güvenlik için öncelikle adalet ve eşitlik sağlanmalıdır. İmar hakkı, 
barınma hakkı en temel haktır. Dolayısıyla bu hakkın devlet tarafından yok edilmesi, 
insanların bu duruma düşürülmesi kabul edilemez.
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Hasankeyf ve Sur’un korunması ve yıkımların önüne geçilmesi için mücadele eden 
sivil toplum kuruluşlarının, “28 Nisan Sur ve Hasankeyf Küresel Eylem Günü” kap-
samında Türkiye ve yurtdışında düzenledikleri eylemler ve yaptıkları uyarılar, geri 
dönüşü olanaksız sonuçlar doğmadan henüz vakit varken dikkate alınmalı ve gereği 
yapılmalıdır. İnsanlığın ortak mirası olan Hasankeyf, küresel kapitalizm ve neolibe-
ral enerji politikalarına kurban edilmemelidir. Elektrik Mühendisleri Odası olarak, 
Hasankeyf antik kentinin sular altında bırakılmaması ve Sur’da yıkımdan derhal 
vazgeçilmesi için yetkilileri uyarıyor, bu alanda verilen mücadeleyi desteklediğimizi 
kamuoyu ile paylaşıyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

6 MAYIS 2018

EMO KADIN KOMİSYONU’NDAN 24 HAZİRAN 
SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI: 

“KADIN ADAYLARA YER AÇIN”
Kadınların pek çok alanda yaşadığı ayrımcılığın ve cinsiyet eşitsizliğinin en açık 
göründüğü alanlardan biri de siyaset alanıdır. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve 
Parlamentolar Arası Birlik tarafından yayımlanan “Siyasette Kadın 2017” haritasına 
göre, Meclis’teki 81 kadın vekil ve yüzde 14.9 kadın oranı ile Türkiye 186 ülke ara-
sında 132. sırada yer alıyor. Bu oran ve sıralama, seçilmiş 81 kadın vekilden 6’sının 
vekilliklerinin düşürülmüş olması nedeniyle daha da gerilemiş durumda. 
Kadınların yerel yönetimlerdeki temsil oranı ise yok denecek kadar az. 2014 yılı yerel 
seçim sonuçlarına göre 1396 belediye başkanının yalnızca 40’ı (yüzde 2.9) kadın.
Kadınların siyasal süreçlere katılımını etkileyen toplumsal olguların başında geleneksel 
cinsiyet rolleri gelmektedir. Bununla birlikte kadınların toplumsal gelişme olanak-
larından eşit düzeyde faydalanamadıkları ve eğitim, gelir paylaşımı, iş olanakları gibi 
konularda yaşanan fırsat eşitsizliği nedeniyle karar alma mekanizmalarının dışında 
bırakıldıkları görünen bir gerçektir. 
Tüm bunların yanında kadınların seçilmelerine engel diğer bir neden de siyasi parti-
lerdeki aday belirleme usulleridir. Önümüzdeki 24 Haziran’da, mevcut iktidarın ani 
ve baskın olarak kurguladığı ve 2 ay gibi bir sürece sıkıştırdığı seçim dönemi ile siyasi 
partilerin önseçim takvimini işletemeyecekleri ve aday adaylarının çalışma yapama-
yacağı hızlandırılmış bir süreç dayatılmıştır. Genel merkezler tarafından milletvekili 
adaylarının belirleneceği bu yöntemlerle, kadınların listelerde gerekli ve yeterli yeri 
bulamayacağı kaygısını taşımaktayız.
Kadınların yok sayıldığı, görmezden gelindiği, taleplerinin dikkate alınmadığı ve 
yeterince temsil edilmediği bir parlamentoda, gerçek anlamda bir demokrasinin 
gerçekleşemeyeceğini ve toplumsal sorunların çözüm bulamayacağını düşünüyoruz. 
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Kadın temsiliyeti ile ilgili vahim tablonun 24 Haziran seçimlerinde değişmesini 
bekliyor, aday adaylığı süreçlerinin tamamlanmak üzere olduğu şu günlerde, siyasi 
parti yöneticilerinin kadın temsiliyetini gözeterek ve gerekli eşitleyici önlemleri alarak 
karar vermelerini talep ediyoruz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KADIN KOMİSYONU

14 MAYIS 2018

YAPI RUHSATLARINDA MÜHENDİS VE 
MİMARLAR DEVRE DIŞI 

Resmi Gazete’de 2 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan tebliğ ile Aralık 2017’de değiş-
tirilen TS 8737 nolu Yapı Ruhsatı Formu’nun uygulanması mecburi hale getirilmiş 
ve mimarlık-mühendislik tasarım hizmetleri kapsamında yapıların proje, hesap ve 
çizimlerini hazırlayan proje müelliflerinin yapı ruhsatlarına yönelik ıslak imza zorunlu-
luğu kaldırılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da, 31 Mayıs 2018 tarihinde Mekansal 
Adres Kayıt Sistemi’nde (MAKS) değişiklik yaparak bu uygulamayı başlatmıştır.

Yeni standarda göre idare yetkilileri dışında yalnızca yapı denetim şirket yetkilisinin 
ıslak imzasının alınması yapı ruhsatı düzenlenmesi için yeterli olacak; ruhsatın üze-
rinde proje müelliflerinin ismi yazılacak ancak eskiden olduğu gibi ilçe belediyelerine 
giderek imza atmaları gerekmeyecektir. Ruhsatta belirtilen proje müellifinin gerçek 
olup olmadığına yönelik bir sorgulamayı imkansız kılan bu uygulama, alanda zaten 
büyük bir sorun olan sahteciliğin daha da artmasına ve sonuçta mühendislik-mimarlık 
hizmetlerinin önemli ölçüde gerilemesine neden olacaktır.

Şehircilik ve planlama ilkeleriyle tümüyle ters düşen bu girişim, 24 Haziran Cum-
hurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde milyonlarca kaçak binaya af 
getiren, teknik elemanlara yapı denetim yetkisi veren AKP iktidarının “rant” odaklı 
yaklaşımının boyutlarını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yapı üretim süreçlerin-
deki bilimsel gereklilikler ve mühendislik, mimarlık hizmetlerinin doğru bir şekilde 
uygulanmasının rafa kaldırılması “bürokrasinin azaltılması” gibi bir gerekçeyle 
açıklanamayacağı gibi, alanın tümüyle müteahhitlerin insafına bırakılması da kabul 
edilemez bir durumdur.

İmar süreçlerindeki denetim mekanizmalarını sürekli zayıflatarak, kural dışı yapılaş-
manın önünü açan AKP iktidarı, yurttaşlarına sağlıklı, güvenli ve ekonomik konutlar 
sağlamak yerine piyasanın istekleri doğrultusunda hareket etmiş yani tercihini yine 
sermayeden yana kullanmıştır. Ülkemizin, kent politikalarında bilim ve tekniğin 
değil rantın esas alınması nedeniyle, büyük can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan acı 
deneyimleri hatırlandığında, bu tercihin ne gibi tehlikeli sonuçlar yaratabileceği çok 
daha iyi anlaşılacaktır.
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Yapı üretiminde ruhsat alma süreçlerinin, projelerin sahipleri mimar ve mühendis-
lerin bilgisi ve onayı dışında tamamlanmasına neden olacak bu uygulamadan derhal 
vazgeçilmeli, kamu yararı doğrultusunda, çağdaş ve bilimsel mühendislik-mimarlık 
normlarını esas alan düzenlemeler yaşama geçirilmelidir. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

7 HAZİRAN 2018

EMO KADIN KOMİSYONU BASIN AÇIKLAMASI

FLORMAR İŞÇİSİ KAZANACAK!
Flormar’da çalışan çoğunluğu kadın 120 işçi, Petrol-İş Sendikası’na üye oldukları 
için geçtiğimiz Mayıs ayında işten çıkarıldı. Kadınlar için ürettiği ürünleri, reklam-
larında kadınları kullanarak satmaya çalışan Flormar, kendisi için üreten kadınları 
ise işten atmıştır.
Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikada çalışan işçiler, Ocak ayında 
başlattıkları 5 aylık bir örgütlenme sürecinin sonunda yasal çoğunluğu sağlayarak 
sendikal yetki hakkını elde etmişlerdir. Petrol-İş Sendikası’nın Çalışma Bakanlığı’ndan 
“işyerinde yetkili sendika” olduğuna dair onay almasının ardından işveren, İş Kanu-
nu’nun 25/2 maddesine dayandırarak sendikalı işçilerin işine, tazminat ödemeden, 
işsizlik maaşı almalarının bile yolunu tıkayarak son vermiştir. Yapılan bu işlemlerin 
hukuki ve meşru hiçbir dayanağı bulunmamaktadır.
Flormar yönetiminin yaptığı, “Hiçbir yasal dayanak olmaksızın ve çalışma kanununa 
aykırı olarak iş durdurma, işyerini işgal etme, üretimi durdurma, iş başında olan çalı-
şanları yasa dışı eyleme teşvik etme” açıklamasının gerçekle ilgisi yoktur. Sendikaya 
üye olmak, sendikal faaliyet yürütmek anayasal bir haktır, Flormar işçileri hukuksuz 
olarak işten çıkarılmışlardır. Flormar, işçilerin hem ulusal hem de uluslararası hukukla 
korunan yasal haklarını gasp etmektedir. Reklam kampanyalarında “Biz istersek 
yaparız” gibi sloganlarla güçlü kadın imajını öne çıkaran Flormar, kendi çalışanlarının 
güçlü olmasına tahammül edememektedir.
Firma yöneticileri ayrıca işçilerin önünde eylem yapmaya devam ettiği fabrikanın 
etrafını branda ve tel örgülerle çevirerek işten atılanların, diğer işçilerle temaslarını 
kesmeye çalışmış, içerideki işçileri adeta bir kapalı cezaevine hapsetmiştir. Örgüt-
lenme sürecinde tek tek işçileri kenara çekerek tehdit eden, sonrasında toplu olarak 
işten çıkaran, çay molasında alkışlarıyla arkadaşlarına destek olan işçileri bile işten 
atan Flormar’ı bu despotik, emek düşmanı uygulamalarını derhal sonlandırmaya 
çağırıyoruz.
Yaklaşık 2 yıldır uygulanan OHAL, tüm demokratik alanı daralttığı gibi emekçilerin 
sendikal haklarının ihlali için de zemin oluşturmuştur. Güvencesiz, esnek ve fazla 
mesai saatleri ile düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalan emekçilerin sendikal hak-
larının ihlal edileceği bir ortam yaratmış, anayasal hak olan sözleşme ve grev hakkı, 
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erteleme kararları ile fiilen ortadan kaldırılmıştır. OHAL rahatlığında KHK’lar eliyle 
kamuda büyük bir tasfiye yaşanmış, iş cinayetleri artmış, ihraç edilen ve işten çıkarı-
lan emekçilerin büyük hak kayıpları ve mağduriyetleri olmuştur. Patronlara cesaret 
vererek onları pervasızlaştıran ve emek sömürüsüne zemin hazırlayan OHAL, bir 
an önce kaldırılmalıdır. Flormar yöneticileri OHAL koşullarının sağladığı rahatlıkla 
işten çıkarmaları gerçekleştirmiştir.
İşten çıkarılan Flormar işçilerinin en kısa zamanda geriye dönük haklarının da öde-
nerek işe iade edilmelerini istiyoruz. EMO olarak haklı mücadelelerinde Flormar 
işçilerinin yanındayız ve herkes işine iade edilene kadar sürecin takipçisi olacağız. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KADIN KOMİSYONU

12 HAZİRAN 2018

EMO’DAN SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI
Siyasal iktidar tarafından 24 Haziran için seçim vaatleri açıklanırken, polis, öğretmen, 
hemşire, din görevlisi gibi kamu çalışanı bazı meslek gruplarının ek göstergelerinin 
artırılacağı dile getirilmiştir. Kamuda çalışanların lehine yapılacak iyileştirmeler 
elbette gereklidir ancak mühendis, mimar ve şehir plancılarının böyle bir girişimin 
dışında bırakılması kabul edilemez. Bu durumun meslektaşlarımızın mağduriyetine 
yol açacağı da dikkate alınarak gerekli çalışmalar yürütülmelidir. Ek göstergenin 
3600 olarak sürdürülmesi imkansız hale gelmiştir. Kamu düzeninde eşit işe eşit 
ücret ilkesi esas alınmalı, belirli meslek grupları lehine düzenlemeler yapılırken 
diğer kamu çalışanlarının hakları da korunmalıdır. Seçim sonucunda iktidara hangi 
parti gelirse gelsin bu talebimizi sahiplenmeli ve tüm kamu çalışanlarını kapsayacak 
şekilde iyileştirmeler yapılmalıdır. 
Bilgi ve beceri gerektiren mühendislik hizmetleri, bireylerin ve toplumun güvenliğini 
ve sağlığını doğrudan etkilediği için yaşamsal önemdedir. Tüm dünyada hızla gelişen 
teknoloji ve Endüstri 4.0 karşısında Türkiye’nin pazar değil üreten bir ülke olabil-
mesi, siyasi ve ekonomik bağımsızlığı da ancak mühendislik ve mühendis emeğinin 
gerçek değerine ulaşması ile sağlanabilir. Ancak siyasal iktidarlar tarafından yıllardır 
sistematik olarak uygulanan emeğin sosyal ve ekonomik açıdan değersizleştirilmesi 
politikaları, mühendislik hizmetlerini de olumsuz etkilemiş, mesleki hak ve yet-
kilerde sürekli kayıplar meydana gelmiştir. Meslek alanımızda bugün çok yüksek 
oranlara tırmanan işsizlik nasıl ciddi bir sorun olarak çözüm bekliyorsa, özel sektör 
ve kamuda çalışan üyelerimizin özlük haklarında yaşanan gerileme de aynı şekilde 
çözüm beklemektedir.
24 Haziran seçimlerinin bu açıdan önemli olduğu inancıyla, tüm siyasi partileri mesleki 
hak ve yetkilerimizin geliştirilmesi ve meslektaşlarımıza yeni iş alanları açılması için 
çalışma yapmaya çağırıyoruz. Bu kapsamda;

• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile TMMOB arasında yaklaşık 6 yıldır bir 
protokol çerçevesinde sürdürülen ve ücretli çalışan üyelerimiz adına önemli 
kazanımlardan olan asgari ücrete ilişkin protokolün, SGK tarafından tek taraflı 
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feshedilmesi nedeniyle bu alanda artık kamusal denetim yapılamamaktadır. 
Asgari ücret belirleme yetkisi kamu yararı için verilmiş bir yetkidir. Üyelerimizin 
ücretlerinin SGK’ya eksik bildirimi, kayıt dışı istihdam ve emeklilik haklarının 
gasp edilmesine yol açan bu yanlıştan derhal dönülmelidir. Ayrıca mühendisler 
için belirlenen asgari ücret kamuda da dikkate alınmalıdır.
• Gelişen teknoloji ve gereksinimlere göre eğitim programları yenilenmeden ve 
yeterli altyapı oluşturulmadan, “her kente bir üniversite” sloganıyla mühendislik 
fakülteleri açılması nedeniyle, gelecek 5 yılda meslek alanımızla ilgili üniversiteler-
den 40 bin meslektaşımız daha mezun olacaktır. Bu programsız çalışma işsizliğe de 
katkı yapmaktadır. EMO’nun 2016 yılında gerçekleştirdiği Mühendislik İstihdamı 
ve Mesleki Alan Araştırması, elektrik, elektronik, elektronik haberleşme, kontrol 
ve otomasyon, elektrik-elektronik ve biyomedikal mühendislerinden oluşan EMO 
üyesi mühendisler arasında işsizliğin yüzde 18.7’ye çıktığını ortaya koymuştur. 
Ülkemizin teknolojik gelişiminin önünün açılması için bilim ve aklın öncülüğünde 
stratejik planlamalar yapılması ve politikalar üretilmesine ihtiyaç vardır. Elektrik, 
elektronik, telekomünikasyon, biyomedikal gibi mühendislik alanlarında acilen 
eğitim ve istihdam planlaması yapılmalıdır.
• Son yıllarda giderek artan meslek örgütlerini dışlayıcı politikalara son verilmeli; 
yetki alanlarımız ile ilgili konularda ortak karar alma süreçleri işletilmelidir.

Meslek alanımızdaki sorunların temelinde örgütsüzlük ve mesleki dayanışma eksikliği 
önemli rol oynamaktadır. Her ne kadar kamu çalışanlarının meslek kuruluşlarına 
üye olma zorunluluğu 1982 Anayasası ile kaldırılmış olsa da içinde bulunduğumuz 
dönemde meslek odaları, kendilerine üye olsun ya da olmasın tüm mühendis ve 
mimarların haklarının tek savunucusu haline gelmiştir. Bu doğrultuda özlük hakla-
rımızı hedef alan sınır tanımaz uygulamalara karşı ortak mücadeleyi yükseltmek için 
tüm elektrik, elektronik, elektronik haberleşme, kontrol ve otomasyon, elektrik-elekt-
ronik ve biyomedikal mühendisi kamu çalışanlarını EMO’ya üye olmaya çağırıyoruz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

14 HAZİRAN 2018

DOĞRU VE TARAFSIZ HABERCİLİK İSTİYORUZ!
Eğitim ve sağlık gibi hizmetler nasıl ki birer kamu hizmetiyse “doğru ve tarafsız 
habercilik” de toplumun kolayca erişebilmesi gereken bir kamu hizmetidir. Eğitim ve 
sağlık hizmetlerine erişim hakkı ne kadar vazgeçilmezse, toplumun doğru ve tarafsız 
haberlere erişim hakkı da en az o kadar vazgeçilmez bir öneme sahiptir.
TRT, bu önemli kamu hizmetini yerine getirmekle görevli bir kamu kurumudur.
Topluma karşı bu görevini yerine getirirken ihtiyaç duyduğu mali kaynak, iktidarlar 
tarafından (bütçe gelirlerinden) değil, bütünüyle ve doğrudan halkımız tarafından 
(elektrik payı ve bandrol vb. gelirlerinden) sağlanmaktadır. İktidarların güdümüne gir-
memesi için bütçeden bağımsız gelir kaynaklarına, dolayısıyla mali özerkliğe sahiptir.
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Yani TRT, yerine getireceği kamu hizmeti için iktidarlara karşı değil sadece ve sadece 
topluma karşı sorumludur.
Anayasanın 133. Maddesi ile “TRT’nin özerkliği ve yayınlarının tarafsız olması” 
kuralı getirilmiş, TRT Yasasının “Yayın Esasları” başlıklı 5. Maddesi’nde de;

“k) Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında tarafsızlık, 
doğruluk ve çabukluk ilkeleri ile çağdaş habercilik teknik ve metotlarına 
bağlı olmak,
l) Haberler ile yorumları ayırmak ve yorumların kaynaklarını açıklamak,
m) Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu 
ilgilendirecek konularda yeterli yayın yapmak; tek yönlü, taraf tutan 
yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç 
veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak” ilkeleri öngörülmüştür.

Yukarıdaki düzenlemeler TRT’nin topluma karşı görevi olan kamu hizmeti 
yayıncılığını hiçbir baskı altında kalmaksızın, tarafsız ve doğru bir şekilde yerine 
getirebilmesi için yapılmıştır. Buna rağmen TRT yönetimi, Anayasa ve kendi yasasını 
çiğneme pahasına, iktidar lehine yanlı ve taraflı yayıncılığa devam etmektedir. Sürdü-
rülebilir olmayan bu tutum TRT’yi toplum nezdinde her geçen gün daha da küçük 
düşürüp güvenilmez hale getirirken, TRT çalışanlarının da hedef gösterilmesine 
neden olmaktadır.
Önceki yıllarda TRT doğru haber için başvuru kaynağı niteliği taşırken şimdi hiç 
izlenmez/dinlenmez hale gelmiştir. TRT’ye karşı toplumdaki kızgınlık öyle bir 
seviyeye ulaşmıştır ki halkın büyük bir kesimi TV ve radyo alıcılarının hafızasından 
TRT’yi bütünüyle silmiştir.
Yurttaşlar, hakkı olan kamu hizmetini alamadığı için, elektrik faturasından TRT’ye 
aktardığı parayı geri isteyerek haklı tepkisini dile getirmektedirler.
TRT’ye tepki o kadar artmıştır ki toplumun çeşitli kesimleri bu kızgınlıklarını “TRT 
Kapatılsın” noktasına kadar taşımıştır. Giderek tekelleşen yayıncılık alanı, tamamen 
sermayedarların iradesine terk edilemeyecek kadar önemli ve değerlidir. Halkın 
vergileriyle yayın yapan TRT’nin bu alanda özerk ve tarafsız olarak kamu yayıncılığı 
yapması büyük farklar yaratacaktır. Çözüm TRT’yi kapatmak değil, yayınlarını yasalara 
uygun hale getirmesini ve mali kaynaklarını doğru şekilde kullanmasını sağlamaktır.
Diğer dönemlere kıyasla toplumun algısı ve duyarlılığı seçim dönemlerinde çok daha 
yüksektir. TRT yönetimi de yayın politikasını bu dönemi gözeterek çok daha özenli 
bir şekilde hayata geçirmeli, tarafsız yayıncılık ilkesinden bir an bile ayrılmamalıdır.
Geçmiş seçim süreçlerindeki taraflı yayınları nedeniyle, YSK’nın TRT’ye verdiği 
cezalar unutulmamalı, aynı hatalar tekrarlanmamalıdır.
TRT, Anayasa ve yasa hükümlerine uymaya özen göstermelidir;
Toplumun duyarlılığını gözeterek tarafsız ve doğru habercilik görevini yerine getir-
melidir;
Bir siyasi partinin, grubun veya çıkar çevresinin menfaatlerine alet olmamalıdır.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

19 HAZİRAN 2018
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TRAFOYA KEDİ GİRMESİN!
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nin, sağlıklı, adil ve 
meşru sonuçlar üretecek şekilde gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu 
nedenle öncelikli sorumluluğu seçim güvenliğini sağlamak olan iktidar gerekli tüm 
önlemleri almalıdır. Seçimlerin demokratik kurallara uygun şekilde gerçekleştirilme-
sinde özellikle sandık görevlilerine de önemli görevler düştüğünün altını çizerken, tüm 
yurttaşlarımızı seçimlerde oy kullanmaya ve sandıklarda aktif görev almaya çağırıyoruz.

Birkaç gün önce seçim çalışması sırasında elektrik kesintisi yaşanmıştır. Türkiye’nin 
Mayıs ayı sonu itibarıyla elektrik enerjisi kurulu gücü 87 bin 41 MW’a ulaşmıştır. 
Ülkenin elektrik enerjisi ihtiyacından fazlasını karşılamaya yetecek bir kurulu gücü 
varken, bu kesintilerin yaşanması “kasıt” olasılığını akıllara getirmektedir. Konu 
derhal soruşturulmalıdır.

Hatırlanacağı üzere 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri sırasında ülkenin değişik bölgele-
rinde elektrik kesintileri yaşanmış, dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız bu kesintilere 
gerekçe olarak “Trafoya kedi girdi” açıklaması yapmıştı. Bu olaydan 1 yıl sonra 31 
Mart 2015 tarihinde ise elektrik sistemindeki çökme nedeniyle tüm Türkiye 10 saat 
boyunca karanlığa gömülmüştü.

Yaşanan olaylar yurttaşların kamu kurumlarına güvenini sarsarken, özellikle seçim 
dönemlerinde meşruiyetten uzak sonuçların doğmasına neden olmaktadır. Seçim 
güvenliği karnesi, bugüne kadar yapılan seçimlerde yaşanan usulsüzlükler, mühür-
lü-mühürsüz oy tartışmaları ve antidemokratik uygulamalar nedeniyle zaten zayıflarla 
dolu olan Türkiye, kaderinin belirleneceği yeni bir seçimin eşiğindedir. Hükümetin 
birinci görevi demokratik, açık ve şeffaf bir seçim ortamı hazırlamak ve güvenilirliği 
tam olarak sağlamaktır. Bu kapsamda geçmişte yaşananlardan ders alınarak, benzer 
olayların tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemler alınmalıdır.

Eğer güvenli bir ortamda seçimler yapılamıyorsa ülkede ne adaletten, ne de demok-
rasiden söz edilebilir. Seçimler adil ve demokratik bir ortamda gerçekleştirilmeli, 
seçim sonuçları da meşru ve hızlı bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Seçim 
gününde özellikle elektrik kesintilerine karşı her türlü önlem alınmalı, olası bir kesinti 
halinde jeneratör ve yedek güç kaynaklarının devreye girmesi sağlanmalıdır. Seçim 
sonuçlarına gölge düşmemesi için ayrıca Türkiye’nin her yerinden sağlıklı ve sürekli 
İnternet erişiminin olması büyük önem taşımaktadır.

Seçimlerin güvenliği için bugüne kadar canla başla çalışan enerji alanındaki üyeleri-
miz başta olmak üzere tüm çalışanları göreve çağırırken, yurttaşlarımızı da oylarını 
kullanmaya ve oy kullandıkları sandıklarda aktif görevler alarak demokrasiye sahip 
çıkmaya davet ediyoruz. 
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EMO Heyeti, tren kazasının yaşandığı bölgede inceleme yaptı…

TREN KAZASININ GÖRÜNMEYEN YÜZÜ: BAKIM VE 
KONTROL ZAFİYETİ

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşen, 24 kişinin yaşa-
mını yitirdiği ve 318 kişinin yaralandığı, büyük üzüntü verici tren kazası nedeniyle 
öncelikle tüm halkımıza başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Eski bir hat olan 
bu demiryolunda elektronik kontrol sistemine geçildiği, ancak kontrollerin günlük 
değil, haftada 2 gün yapılabildiği öğrenilmiş olup; sürekli kullanılan bir hatta günlük 
kontrolün yapılmaması büyük bir zafiyet yaratmıştır.
Kazanın Uzunköprü-Halkalı arasında sefer yapan 6 personel ve 362 yolcu taşıyan tre-
ninin 5 vagonun raydan çıkarak devrilmesiyle yaşandığı anlaşılmaktadır. Kaza yerinde 
inceleme yapan EMO heyeti, yoğun yağışın ardından demiryolunun düz alanlarında 
hattın iki kenarında su göllenmeleri olduğunu, menfezlerin bu suyu boşaltım işlevini 
yerine getiremediğini, su akıntısıyla birlikte rayların altının boşaldığını ve trenin 1 
vagonu geçtikten sonra diğer vagonlarının devrildiği bilgisini almışlardır.
Yağış gibi doğal olayların büyük felaketlere yol açmasını önlemek ancak koruyucu 
işletme ve düzenli bakım anlayışıyla sağlanabilir. İşte bu noktada demiryollarında 
kontrol zafiyeti yaşandığı dikkat çekmektedir. Kazanın yaşandığı hat yaklaşık 150 yıllık 
olup; bu hattın düzenli bakım ve kontrolünün gerektiği açıktır. EMO heyetinin aldığı 
bilgiye göre hat bekçileri aracılığıyla günlük olarak yapılan kontrolün elektronik vagon 
aracılığıyla elektronik olarak yapılması yöntemine geçilmiştir. Burada sorun elektronik 
olarak yapılan denetim değil, bu denetimin haftada 2 gün ile sınırlandırılmış olmasıdır.
Tüm dünyada elle ya da insan gücüyle yapılan işlerin teknolojik gelişmelerle birlikte 
elektronik ortama taşınması aşamasında geçişin güvenilir şekilde sağlanabilmesi için 
kademeli bir geçiş öngörülmesi, bir süre eski ve yeni sistemin eş zamanlı olarak devam 
ettirilmesi gerekmektedir. Özellikle bu hattın her gün işlediği dikkate alındığında tren 
yolu kontrolünün de her gün yapılması zorunludur. Eğer elektronik olarak kontrol 
sistemi her gün yapılamıyorsa, hat bekçisi dediğimiz çalışanların görevlerine devam 
ettirilmesi ya da uzaktan kontrollü sistemler aracılığıyla, tümüyle hattın röntgenini 
çekebilecek fiber optik kablolar üzerinden kameralar aracılığıyla merkezden otomatik 
bir denetlemenin kurulması gerekmektedir. Elbette bu bir maliyettir, ancak insan 
hayatı parayla ya da sayılarla ölçülemez. Bu maliyet karşılanamıyorsa en azından eski 
sistemin sürdürülmesi gerekirdi. 
Diğer önemli bir husus tren yolunun bakım çalışmalarıdır. Ne yazık ki ülkemizde 
yıllardır uygulanan çarpık ulaşım sistemi nedeniyle demiryollarına gereken önem 
verilmemektedir. TCDD’nin 2016 yılı istatistiklerine bakıldığında; 89 bin 245 metre 
uzunluğundaki toplam 25 bin 616 adet köprü ve menfezin, 71 bin 59 metre uzunlu-
ğundaki 22 bin 462 adedi 50 yaşın üzerindedir. Yani uzunluk olarak yüzde 80’i, adet 
olarak ise yüzde 88’i 50 yaşın üzerindedir. Üstelik 15 bin 728 metrelik 5434 adet köprü 
ve menfez ise 101 yaşın bile üzerindedir. 2010 yılı istatistiklerine bakıldığında köprü 
ve menfez artışının uzunluk olarak yüzde 1.7, adet olarak ise yüzde 0.7 oranıyla sınırlı 
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kaldığı görülmektedir. EMO heyeti, kaza yaşanan bölgede yaptığı incelemede çok eski 
bir hat olması nedeniyle daha önce aşağıda olan arazinin yükselmesiyle menfezlerin 
geçirme kapasitesinin de düştüğünü tespit etmişlerdir.
Kurallar işletildiğinde ve düzenli bakım-kontrol sağlandığında dünyanın en güvenli 
taşımacılık sistemi olan demiryollarına ülkemizde gereken önemin verilmesini, eski 
hatların bakım ve onarımlarının yapılmasını, kontrollerin düzenli hale getirilmesini 
talep ediyoruz. Bu kazaların kader olmadığını bir kez daha vurguluyoruz. 
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TÜRK TELEKOM’DA YARATILAN KRİZ 
YENİ KRİZLERE GEBE!

TÜRK TELEKOM’A BİR GARİP EL KOYMA!
Türk Telekom’u borçlandırarak mı borç tahsilatı yapılacak?

Türk Telekom’u (TT) devraldıktan sonra imtiyaz sözleşmesine aykırı olarak TT 
hisselerini rehnederek aldığı krediyle özelleştirme bedelini ödeyen; bu krediyi geri 
ödeyemediği için 2013 yılında daha da fazla borçlanarak (refinansman) borç yapılan-
dırmasına gidip yine TT hisselerini rehin bırakan OTAŞ’ın yarattığı kriz, yeni bir krize 
doğru evriliyor. OTAŞ’a refinansman olarak verilen kredinin büyük bölümünü sağlayan 
3 büyük bankanın ortak girişim şirketi aracılığıyla OTAŞ’ın Türk Telekom’daki yüzde 
55 payını devralmak için Rekabet Kurulu’na yaptığı izin başvurusu, sürecin bankaların 
hisse rehnini işleme koyma dışında bir yola sokulduğunu gösteriyor.
TT’nin mevcut piyasa değeri OTAŞ’ın bankalara olan borcunu karşılamamakta ve 
bu borç yüküyle alıcı da bulunamamıştır. Bankalar; tahsil edemedikleri krediyi önce 
idari takibe, ardından yasal takibe alır ve kredinin teminatını da nakde dönüştürmeye 
çalışırlar. TT’de ise bu süreç tam olarak işletilmemiş, teminat nakde dönüştürülme-
miştir. TT’nin mevcut piyasa değeri ve kalan imtiyaz süresi üzerinden satışı yapılsa 
bile borcun tamamının tahsil edilememesi durumu bankaların zarar etmesi anlamına 
gelmektedir. Bankaların tahsil edemedikleri alacaklarını zarar hanelerine yazmaları da 
istenmemektedir. Borsadaki son veriler dolar kuru üzerinden hesaplama yapıldığında 
TT’nin piyasa değerinin 3.5 milyar milyon dolar civarına gerilemiş olduğu; OTAŞ’ın 
yüzde 55’lik payının değerinin de 1.9 milyar dolar düzeylerinde olduğu görülmektedir.1 
OTAŞ’ın bankalara olan borcu ise 4 milyar 750 milyon dolardır.
İşte bu açmazlar içerisinde krizi gelecek yıllara öteleyen yeni bir formül bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Bu ara formül; Special Purpose Vehicles olarak adlandırılan bir 

1 http://bigpara.hurriyet.com.tr/borsa/hisse-fiyatlari/TTKOM-detay/
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uygulama olarak açıklanmıştır: Deyim yerindeyse bu uygulama, bir emlakçının içi 
kötü bir evi satın alıp, tadilattan geçirip daha karlı olarak satması yöntemidir.
Ekonomi literatüründe özel amaçlı şirketlerin 5-10 yıl gibi uzun vadeli olarak kurul-
dukları ve bu süre sonunda daha iyi duruma getirdikleri şirketi satarak kar etmeyi 
planladıkları belirtilmektedir. TT Genel Müdürü Paul Doany de 5 yıllık planlama yap-
tıklarını, normalde bunun 3-5 yıllık olabildiğini, sonra uzatılabildiğini ifade etmiştir.2 
Alacaklı bankalar kuracakları bu özel amaçlı şirket üzerinden OTAŞ’ın TT hisselerini 
devralırken, kredi borçlarını da yeniden yapılandıracaklardır. Bu durum, Türk ban-
kalarındaki kamu mevduatları üzerinden yeni bir fonlamayı gündeme getirmektedir. 
Burada kredi yeniden yapılandırması TT’nin gelecek yıllarını da ipotek altına alacak 
şekilde borçlandırılması demektir.
Özetle durum, Oger şirketinin özelleştirme bedelini ödemek için aldığı kredi 
karşılığında hisselerini rehin bıraktığı TT’den 10 yılda 5.7 milyar dolar kar 
payını alıp götürdüğünün; borç yükünü de Türkiye’nin sırtına bıraktığının 
açık kabulüdür. Şimdi bankalardan kamu mevduatlarıyla hem kendilerini 
hem de TT’yi kurtarması beklenmektedir.
Bu özel amaçlı şirket oluşumuyla; bankalar açısından durum TT hisselerini rehin 
vererek borçlanan OTAŞ’ı aradan çıkarıp, doğrudan TT’nin nakit akışı üzerinden 
tahsilat yapmaya çalışmaları anlamına da gelecektir. Bankalar diğer yandan TT’nin 
mali yapısını güçlendirerek yeniden yapılandırılacak borcu karşılayacak şekilde satı-
labilir hale getirmek için uğraşacaklardır. Bu iki amacın çeliştiği noktada, yani yatırım 
mı borç ödeme mi çatışmasında hangisinin öne çıkacağı sorusu ortada durmaktadır.
TT Genel Müdürü Paul Doany, bankalarla yapılan anlaşmaya ilişkin olarak basına 
Haziran ayında yansıyan açıklamalarında, bankaların şirketi kontrol etmeyeceğini, 
sadece kreditör olarak şirket yönetimine katılacaklarını, mevcuttaki durumu kredi ve 
sermayeye dönüştüreceklerini ifade etmiştir. Yine Doany, aynı açıklamasında “Uzun 
vadeli borçlanmanız gerekiyorsa 5 yıllık 10 yıllık herkes yabancı kurdan borçlanıyor. 
Maliyeti düşük. Lira cinsinden tahvil ihracatı yapan şirketlerden biri olacağız. Merkez 
Bankası’yla görüşüyoruz. Aslında ilk 6 ayda yapmaya çalışıyorduk bunu, bir taraftan 
da yönetim kurulumuzla ile ilgili konular hallolsun onu bekledik. İlk seferde çok 
büyük miktarlara çıkmamalıyız. Miktarına şirket karar verecek” demiştir. Yani TT 
uzun vadeli olarak dövizin hızla yükseldiği bir ortamda yabancı para cinsinden de 
borçlandırılmak istenmektedir.
Bu borçlandırmaların boyutu bilinmemekle birlikte; TT’nin ödeyemeyeceği borç 
yükü altına sokularak mali yapısını daha büyük açmazlara itme riski göz ardı edilemez. 
Özellikle OTAŞ tarafından içi boşaltılmış TT’nin bir de uzun vadeli borçlandırılmış 
olarak imtiyaz süresi sonunda kamuya dönmesine izin verilmemelidir.
Bugüne kadar imtiyaz sözleşmesi, şirket anasözleşmesi, altın hisse sahibi olarak 
kamunun yönetimdeki söz ve karar hakkı; kamunun haklarını koruyacak şekilde 

2 https://www.yenisafak.com/ekonomi/turk-telekomdayeniden-yapilanma-3358528
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kullanılmamış olduğu için TT bu hale düşürülmüştür. Öncelikle tüm sorumluların 
bunun hesabını vermesi gerekmektedir. Halen şirket anasözleşmesinde açıkça ifade 
edilen temerrüde düşen OTAŞ’ın yöneticilerinin yetkileri otomatikman düşmüş 
olmasına karşın kamu adına yönetim değişikliği bile gerçekleştirilmemiştir. Tam 
tersine bir de şirketin yöneticilerine hisse dağıtımı yapıldığını Doany’nin yönetim 
ekibinin de hisse aldığı açıklamalarıyla öğrenmiş bulunuyoruz. Doany, “Bu bankaların 
hisseleri devralacağı belli olsun ve duyulsun ondan sonra alalım diye tercih ettim ben. 
Duyurulduktan sonra aldık ki para kazanmak için yapıyormuşuz gibi olmak istemedik. 
Yönetim olarak biz ne olacağını biliyoruz ayrıcalıklı bilgi var çünkü bizde. Aslında bu 
yönetimin şirkete inandığını gösteriyor” diyor.
TT’de yönetimin köklü olarak değiştirilmesi zorunludur. Şirketin 19 Temmuz 2018 
tarihinde (bugün) gerçekleştireceği Olağanüstü Genel Kurul bu açıdan da belirleyici 
olacaktır. TT’nin Türkiye’nin temel iletişim altyapısını işlettiği dikkate alındığında, 
her türlü idari önlem alınarak, altın hisse hakları kullanılarak gereken müdahalelerin 
yapılması zorunludur. Bunun için siyasi-ticari bağlantılarla hareket etmek yerine, 
özerk bir yapılanma ile TT’nin kamulaştırılması yoluna gidilmeli, TT’nin özelleşti-
rilmesi tamamen gündemden kaldırılmalıdır. 
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TRT; kamu hizmeti yayıncılığı işlevine sahip olması, Anayasa’daki 
“tarafsızlık” görevini yerine getirmesi için özerk bir kuruluş olarak 

yapılandırılmalıdır…

SİYASİ-TİCARİ RANTIN FATURASI ÇALIŞANLARA 
KESİLMESİN!

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) üyesi elektrik, elektronik, elektronik ve haber-
leşme, elektrik-elektronik mühendislerinin de çalıştığı TRT’de, 703 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) ile uygulanmak istenen “istihdam fazlası personel” 
adı altındaki sürgün ve kadrolaşma harekatına izin verilmemelidir. Siyasi müdahale-
lerle kamu hizmeti yayıncılığından tamamen uzaklaştırılmış olan TRT’de, yayıncılık 
faaliyetleri ticari-siyasi bir rant alanı olarak kullanılmak üzere çalışan hakları gasp 
edilmek istenmektedir.
Resmi Gazete’de 9 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 703 sayılı KHK ile sözde 
emekliliğe teşvik ile birlikte “istihdam fazlası personel” uygulaması getirilmiştir. 
Sosyal güvenlik kurumlarının aktüeryal dengesi açısından emeklilik yaşı yükseltilip, 
insanların daha çok çalışması istenirken; TRT’de çalışanlar havuz tehdidiyle emekli 
olmaya zorlanmaktadır. Son 10 yılda üçüncü kez emekliliğe teşvik uygulaması geti-
rilmesi; TRT’nin içinin boşaltılmak istendiğinin, siyasi iktidarın kadrolaşma amacı 
güttüğünün de açık göstergesidir. Buna göre 1 yıl içinde belirlenecek istihdam fazlası 
personel, Devlet Personel Başkanlığı havuzuna gönderilecek, aynı ilde atama yapılacak 
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kurum bulunamazsa tercih edeceği 3 ilden birine gönderilecektir. Bugüne kadar çeşitli 
özelleştirme uygulamalarında yaşanan havuz personeli sorunu, bu kez TRT’de üstü 
örtülü bir “özelleştirme” mantığıyla yürürlüğe konulmaktadır.
Öncelikle bu uygulamanın dayanakları dahi açıklanmamıştır. Kurumda istihdam 
fazlalığı neye göre tespit edilmiştir? İstihdam fazlalığı söz konusu ise var olan işgü-
cüyle yapılabilecek yayın ve programlar neden dışarıdan satın alınmaktadır? TRT’nin 
dışarıdan aldığı yapımlara aktardığı kaynaklar, istihdam fazlalığının değil, var olan 
istihdamı atıl hale getiren bir yönetim anlayışını ortaya koymaktadır. Yönetimsel 
sorumluluklar göz ardı edilip, fatura çalışanlara kesilmek istenmektedir. Emekliliği 
hak etmiş ancak sahip olduğu deneyimle en verimli çağında olan personelin havuz 
tehdidiyle emekliliğe zorlanması, usta-çırak ilişkisini ortadan kaldıracaktır. Ayrıca 
havuza gönderilecek durumda olan personel arasında, lisans düzeyinde eğitimi 
verilmeyen ancak yıllar içinde büyük emeklerle yayın tecrübesi edinmiş mühendis 
işgücü de yer alacaktır.
Üstelik “istihdam fazlası” uygulaması ekonomik fayda açısından da kuruma zarar 
verecektir. Çünkü çalışanların hakları ortadan kaldırılırken, siyasi müdahalelerle zaten 
kamu hizmeti yayıncılığından uzaklaştırılmış olan TRT’nin kamu üzerindeki mali 
yükü artacaktır: TRT çalışanlarının mevcut koşullarda yapabildiği yayıncılık faaliyetleri 
çeşitli ilişkiler içerisinde belirlenen özel şirket ve kişilerden satın alınacaktır. Dahası 
KHK’deki düzenlemeyle TRT üzerinden özel şirketlerle sınırsız ortaklık kurulmasına 
olanak sağlanmakta; böylece TRT’nin hatta TRT’ye bedelsiz tahsis edilecek kamu 
varlıklarının özel şirketlere kullandırılmasına da geçit açılmaktadır. TRT’ye yaptı-
rılacak her türlü alımlar da kamu ihale mevzuatı dışına çıkarılmıştır. TRT, Resmi 
Gazete’de 24 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak oluşturulan İletişim Başkanlığı’nın, yine aynı 
gün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ilgili kuruluşu haline getirilmiştir.
Kamu hizmeti yayıncılığının şartları, siyasal ve ekonomik müdahalelerden uzak 
olmayı gerektirmektedir. Elbette kurumlar, çalışanlar olmaksızın içi boş yapılardır. 
Bu nedenle personel politikası ve çalışanların hakları, siyasi ve ekonomik bağımsız-
lıktan ayrılamayacak bir bütündür. Seçim dönemlerinde taşeronlara kadro vaadiyle oy 
istenmiş; ancak seçimlerden sonra TRT gibi çalışanların özgürlüğünün de çok önemli 
olduğu bir kurumda taşeronlaşmanın da ötesine geçen “özel hukuk hükümlerine tabi 
personel” çalıştırılmasına yönelik düzenleme yapmaktan imtina edilmemiştir. TRT 
kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurumdur. Üstelik Anayasa’nın 133. Maddesi’nde 
“Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu 
tüzelkişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı 
esastır” denilmektedir. Bu tarafsızlığın ön koşulu, yönetimin ve bütçenin özerkliği ile 
birlikte tarafsızlığı sağlayacak olan çalışanların haklarının güvence altında olmasıdır.
Oysa Yeni KHK’ye göre kadro karşılığı sözleşmeli personel uygulaması yanında 
özel hukuk hükümlerine tabi personel uygulaması da başlatılacak; kamu görevlileri 
yerine “kurum personeli” ifadesiyle özel hukuk hükümlerine göre çalışan bu kişiler 
yalnızca hizmet üretiminde değil, karar mercilerinde de yönetici kadrosuyla çalıştı-
rılabileceklerdir.
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TRT; kamu hizmeti yayıncılığı işlevine sahip olması, Anayasa’daki “tarafsızlık” göre-
vini yerine getirmesi için özerk bir kuruluş olarak yapılandırılmalı; 703 sayılı KHK ile 
getirilmek istenen özel hukuk hükümlerine tabi istihdamdan, TRT’nin siyasi-ticari 
rant alanı haline gelmesine yol açacak düzenlemelerden vazgeçilmeli ve çalışanların 
haklarını yok sayan istihdam fazlası uygulaması yürürlükten kaldırılmalıdır.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

27 TEMMUZ 2018

YATAĞAN TERMİK SANTRALİNDEKİ KAZANIN 
NEDENİ BAKIM, ONARIM, YENİLEME 

ÇALIŞMALARININ YAPILMAMASI VE KAMUSAL 
DENETİM EKSİKLİĞİDİR

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Yatağan Termik Santrali’nde kazanları besleyen kömür 
bant sisteminin çökmesi sonucu oluşan kazada 11 kişi yaralı olarak kurtarılırken göçük 
altında kalan 2 işçi yaşamını kaybetmiştir.
İSG’nin önemi ve yapılması gerekenler
Bu olay, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin (İSG) önemini ortaya bir kez daha koymuştur. 
Sorunların çözümü için düzenleyici mevzuatın varlığı zorunlu bir ön koşuldur. Yasal 
metinler ne kadar nitelikli olsa da uygulamaya neme lazımcılık egemen ise, karşı 
karşıya kaldığımız sorunlar çözülmez. Sorunların çözümü için, önce sorun ve neden-
leri doğru tanımlanmalı, sonra sorunu ötelemek veya gizlemek için değil bütünüyle 
ortadan kaldırmak için yapılması gerekenler belirlenmeli, belirlenen önlemler eksiksiz 
uygulanmalı ve uygulamaların doğru yapılıp yapılmadığı denetlenmelidir.
Tarım, maden, inşaat, enerji, imalat sanayi vb. bütün sektörlerde kullanılan makina ve 
ekipmanların normal bakım ve onarımı düzenli olarak yapılmalı, bakım ve onarımın 
düzgün yapıldığı, makina ve ekipmanların çalışanlar için bir risk oluşturup-oluştur-
madığı periyodik bakımlarla kontrol edilmelidir.
Kazaların teknik nedenleri ve önlemleri
Yatağan Termik Santralında madenlerde çıkarılan kömürün santral sahasına taşınması 
için kullanılan kömür nakil sisteminin göçmesi ile sonuçlanan kaza, alınması gereken 
önlemleri ve yapılması gereken çalışmalara bir kez daha işaret etmiştir.
Her kazanın teknik bir nedeni vardır, bu kazanın da olası teknik nedenleri vardır. 
Ortam ve iklim şartlarının hızlandırıcı etkisiyle korozyon, metal yorgunluğu, mekanik 
arızalar gibi sebeplerle konveyör sisteminin çalışma kapasitesinde düşme ve aynı 
hatta daha fazla yük ile çalıştırılmaya devam edilmesi kazaya neden olmuş olabilir. 
Konveyör sisteminin taşıyıcı kolonları, oluşan korozyon ve metal yorgunluğu nede-
niyle konveyör sistemini ve taşınan kömürün yükü taşıyamaz hale gelerek çökmelere 
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neden olmuş olabilir. Kaynaklı veya perçinli birleştirmelerde oluşan çatlaklar, yapılan 
iyileştirme ve tamiratların yetersiz olması veya yeterliliğinin tespit edilmemiş olması 
da diğer bir sebeptir. Yapılan bilirkişilik incelemeleri ile kazanın nedeni netleşecektir. 
Ancak iş kazalarının/cinayetlerinin ortak nedeni, sermaye ve devletin işçilerin canını 
önemsememesidir.

İşçi sağlığı ve güvenliği ile biraz ilgisi olan herkes bilir ki bütün kazalar öngörülebilir. 
Her kaza yönetim sistemi kurulması, mühendislik ve idari önlemlerin alınması ile 
önlenebilir. Kaza meydana gelmesi olasılığı da göz önünde bulundurularak zarar 
azaltıcı önlemler alınır. Olumsuz durumlara yönelik acil durum planlaması yapılır, 
kriz yönetimi sistemi kurulur.

Kazaların özelleştirme kaynaklı nedenleri
Ancak özelleştirme, taşeronlaşma, rodövans (kiralama) gibi yanlış uygulamalarla 
kamu kurum ve kuruluşlarında uzun yıllar sonucu elde edilmiş olan bilgi ve deneyim 
birikimi kaybedilmekte ve adeta bu tür iş kazalarına çağrı yapılmaktadır. Özelleştiri-
lecekleri gerekçesi ile kamu elindeyken de, uzun zamandır bakım/onarım/yenileme 
çalışmaları aksamış olan termik santralları devralan ve genellikle maden ve santral 
işletmeciliğinde yeterli bilgi ve deneyim sahibi olmayan özel şirketler de, bir an önce 
ve her ne pahasına olursa olsun üretimi arttırma tutkusu ve çalışanların hayatına mal 
olma pahasına da olsa İSG kurallarını dikkate almamakta, bakım/onarım/yenileme 
çalışmalarını yapmamaktadır.

Yatağan Termik Santralında kömür taşıyıcı sistemde ve taşıma kolonlarında gerekli 
onarım ve yenilemenin yapılmamış olması, yalnızca bilgi yetersizliği ve tecrübesizlik 
olarak değerlendirilmemelidir. Teknik bilgiye dayalı bakım ve denetim mekanizma-
larının olmadığı bir sistemde bu kazalar artarak devam edecektir.

İSG Yasası’nın sorunlu yönleri
İş kazaları sonucu toplu ölümlerin artması nedeniyle 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile iş güvenliği uzmanlığı, hekimliği ve diğer sağlık 
personeline ilişkin yönetmeliklerin defalarca değiştirilmesine rağmen kazalar ve iş 
cinayetleri artarak devam etmektedir. SGK verileri de bu yöndedir.

Bilindiği üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, İSG konusunu işverenden çok uzman-
lara ve hekimlere yüklemiştir. Ayrıca yasa yayımlandığından bu yana iş güvenliği 
uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin işyerlerine verecekleri hizmet süresi 
sürekli olarak azaltılmıştır. Zira amaç, uzman, hekim ve diğer sağlık personelinin 
işyerlerine maliyetini azaltmaktır. Bu personelin ayda 8 dakika, 12 dakika, 16 dakika 
gibi çok kısa sürelerle görev yaptığı işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının 
azalmasını beklemek mümkün değildir.

Yasa ile işyeri hekimi, mühendis, teknik eleman, hemşire ve diğer sağlık personeline 
verilecek eğitim hizmetleri, dışarıdan satın alma yoluyla ticari danışmanlık hizmet-
lerine dönüştürülmüştür. İş güvenliği mühendisliği ile teknisyenlik, “iş güvenliği 
uzmanlığı” altında bir tutulmuştur. Uzmanlar yanlarında ücretli olarak çalıştıkları 
işverene bağımlı kılınmış; iş kazalarında işverenlerin sorumluluğu ortadan kaldırıl-
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mıştır. Yasadan sonra, yüzlerce eğitim kurumu ve iki binin üzerinde Ortak Sağlık 
ve Güvenlik Birimi (OSGB) kurulmuş, fakat yapılan düzenlemeler sonucu bunlar 
kapanmaya başlamış, ülkemiz “eğitim kurumu” ve OSGB çöplüğüne dönüşmüştür.

Önerilerimiz

Sendikaların ve meslek örgütlerinin görüşleri alınmadan yapılan düzenlemeler iş 
kazalarını azaltmamakta, tersine hatalı ve eksik düzenlemeler iş kazalarının artmasına 
neden olmaktadır. Tüm çalışanların işçi sağlığı ve güvenliği için, evlere, ocaklara 
ateşler düşmemesi için; başta Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere tüm kamu yönetimini, aşağıdaki önerile-
rimize kulak vermeye, dinlemeye, anlamaya ve bir an önce uygulamaya çağırıyoruz.

• Bakanlıklar ve ilgili tüm kamu kurumları, kamusal denetim yükümlülüklerini 
yerine getirmelidir. TMMOB’ye bağlı Meslek Odaları olarak bu konudaki çalışma-
lara katkı koymaya, destek vermeye hazır olduğumuzu önemle belirtmek isteriz.

• Yatağan santralında çöken konveyör sisteminin, periyodik kontrollerinin 
yapılması zorunlu ekipmanlar arasında bulunmadığı unutulmamalı, periyodik 
kontrollerinin yapılması zorunlu olan makina ekipman listesi genişletilmeli, tarım, 
maden, inşaat, enerji, imalat sanayi vb. bütün sektörlerde kullanılan makina ve 
ekipmanlarının düzenli periyodik kontrollerinin yapılması mevzuata eklenmelidir.

• İSG hizmetlerinin “piyasa koşullarında” verilmesi anlayışı dışlanmalı; toplum 
çıkarı, kamu hizmeti, kamu denetimi anlayışı hâkim olmalıdır.

• Örgütlenme, toplu sözleşme ve grev hakkının önündeki tüm engeller kaldırıl-
malı; esnek, güvencesiz, taşeron çalışma biçimleri yasaklanmalıdır.

• İSG ile ilgili düzenleme ve uygulamalar, ayrımsız, kısıtlamasız bütün işyer-
lerini ve her statüdeki tüm çalışanları kapsamalıdır. Düzenlemeler “işçi sağlığı 
ve iş güvenliğinin sağlanmasının öncelikle işverenin görevi olduğu” ilkesinden 
hareketle yapılmalıdır.

• İşyerinde tutulan bakım-kontrol raporlarının İSG Kurulu tarafından takibinin 
yapılması sağlanmalıdır.

• Bakanlık eliyle işletmeler için hazırlanan risk değerlendirme raporlarında 
belirtilen eksikliklerin yerine getirilip getirilmediği kontrol edilmeli, giderilmesi 
yönünde çalışmalar yapılmalıdır.

• İşyerlerinin denetimi sayıca artırılmalı, idari yaptırımlar ve para cezası da artı-
rılmalı ve mutlaka uygulanmalıdır.

• Çalışan temsilcilerinin işyerlerinin büyüklüğüne göre belirlenecek süre ile 
işyerinin bütününde her gün gözlem yapması ve rapor etme olanağı yaratılmalı 
ve iş güvenceleri olmalıdır.

30.07.2018
TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
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ELEKTRİĞE BAŞKANLIK ZAMMI GELDİ
Merkez Bankası’nın yıllık enflasyon hedefini yüzde 13.4 olarak açıkladığı gün, elektrik 
üreticilerine BOTAŞ’ın sattığı doğalgaz fiyatlarına yüzde 49.5 ve elektrik fiyatlarına da 
enflasyon hedefini yalanlayan zamlar yapıldı. Yeni zamla birlikte elektrik fiyatlarında 
konutlar için bu yılki artış yüzde 22’yi bulurken, diğer tarife gruplarında da yüzde 
25’lerin üzerine yükseldi. Konut kullanıcılarının elektrik fiyatlarına 1 Ağustos’tan 
itibaren geçerli olmak üzere yapılan yüzde 9’luk artışla 230 kilovatsaatlik asgari elektrik 
tüketimi olan bir ailenin aylık faturası 116 liraya çıktı. Böylece Aralık 2017’de aynı tüke-
tim için 95 lira ödeyen bir aile artık 21 lira daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak.

24 Haziran seçimlerinin ardından geçilen “Türk Tipi Başkanlık Sistemi”yle tüm 
kamu kurumlarını bir taraftan dağıtıp bir taraftan da yetkileri tekelleştiren yapılaşma 
elektrik fiyat sistemini de vurdu. Yüksek Planlama Kurulu’nun 14 Şubat 2008 tarihli 
kararı kapsamında 10 yıldır uygulanan ve otomatik fiyatlandırma mekanizması olarak 
bilinen “Maliyet Bazlı Fiyatlandırma”nın dışına çıkılarak, 3 aylık dönem beklenmeden 
elektriğe zam yapıldı. 1 Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim tarihlerinden itibaren 
geçerli olmak üzere çeyrek dönemler halinde yapılan elektrik fiyatları ayarlaması, 
1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere yapılan elektrik zammıyla fiilen ortadan kalktı. 
OHAL uygulamasını kalıcılaştıran düzenlemenin yürürlüğe sokulduğu gün elektrik 
fiyatlarına da olağanüstü zam yapılmış oldu.

1 Temmuz 2018’de elektrik fiyatları değiştirilmezken, 1 Ağustos’tan itibaren geçerli 
olmak üzere dünkü ikinci mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan EPDK kararıyla, 
vergi-fon ve kesintiler hariç olmak üzere elektrik fiyatlarına farklı abone gruplarına 
göre değişen yüzde 9 ile 15 arasında zamlar yapıldı. Konutların kullandığı elektrik için;

- “Çıplak enerji bedeli ve perakende hizmet bedelini” kapsayan perakende enerji 
bedeli kalemine yüzde 9.25;

- “İletim hizmet bedeli, dağıtım hizmet bedeli ile kayıp ve kaçak tüketim bedelini” 
kapsayan dağıtım bedeli kalemine yüzde 8.5 olmak üzere

fon, vergiler ve kesintiler hariç toplam yüzde 9 zam yapılmış oldu.

1 Ağustos’tan itibaren geçerli olan bu zamla birlikte konut kullanıcıları 
Aralık 2017’de 33.18 kuruşa aldıkları 1 kilovat saat elektrik için 40.46 kuruş 
ödemek zorunda kalacaklar. Böylece 230 kilovat saatlik asgari tüketim için 
4 kişilik bir ailenin aylık ödemesi gereken elektrik faturası da 94.75 liradan 
yüzde 22 artışla 115.62 kuruşa çıktı.

Elektrik fiyatlarına yapılan zam oranı; sanayi, ticarethaneler, tarımsal sulama, aydın-
latma ve genel aydınlatma için daha da yüksek düzeyde gerçekleşti. Alçak gerilimden 
elektrik alan aboneler içinde yılbaşından itibaren en yüksek elektrik zammı; 
tarımsal sulama tarifesinde gerçekleştirildi. Bugünden itibaren geçerli 
olan yüzde 13.9’luk zamla birlikte çiftçiler bu yıl elektriği yüzde 27.2 zamlı 
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kullanacaklar. Tarımsal sulamaların arttığı dönemde yapılan zam tarımsal 
üretimi olumsuz etkileyeceği gibi temel besin maddelerinde de enflasyonu 
artırıcı bir etki yapacak.

Sanayi aboneleri için yüzde 14’lük zamla yılbaşından itibaren kümülatif olarak yapılan 
elektrik fiyat artışı yüzde 26.7’ye ulaşmış oldu. EPDK kararıyla 1 Nisan 2018’den itiba-
ren uygulanmaya başlanan son kaynak tedarik tarifesiyle büyük sanayi kuruluşlarının 
elektrik fiyatlarına da zaten yüksek oranlı zamlar, aylık olarak yansıtılır hale getirilmişti. 
Ticarethanelerde 1 Ağustos’tan geçerli yüzde 13.9’luk artışla, 2017 yılsonuna göre 
yapılan zam oranı yüzde 27.1’e tırmandı.

Tarife grupları içinde en yüksek zam; görevli tedarik şirketinden enerji alan iletim 
sistemi kullanıcılarına yapıldı. Bu gruba Ağustos 2018’den itibaren geçerli yüzde 
15.9 oranında yapılan zamla yılbaşından itibaren gerçekleşen elektrik fiyat artışı 
yüzde 29’u aştı.

Başkanlık yapılanmasıyla TETAŞ lağvedilip EÜAŞ’a devrolurken, kayıp ve kaçak enerji 
tüketimleri ile genel aydınlatma tüketimlerini karşılamak üzere dağıtım şirketlerinin 
TETAŞ yerine artık EÜAŞ’tan satın almak zorunda oldukları elektrik fiyatları da 
yine dünkü Resmi Gazete’nin ikinci mükerrer sayısında yayımlanan EPDK kararıyla 
zamlandırıldı. Devlet bütçesinden karşılanan genel aydınlatma giderlerine seçimler 
öncesinde TETAŞ üzerinden sağlanan “gizli sübvansiyon” 1 Ağustos 2018 itibarıyla 
kaldırıldı. Aydınlatma için EÜAŞ’ın elektrik satış fiyatı, 1 Nisan 2018’de yayımlanan 
tarifeye göre yüzde 16.75 zamla 25.46 kuruşa çıkarıldı. Kayıp ve kaçak elektrik tüke-
timleri için yapacağı elektriğin satış fiyatı da yüzde 23.1 oranında zamla 17.36 kuruşa 
yükseldi. Kayıp ve kaçak tüketim için yapılan elektrik satış fiyatları seçimlerden önce 
Nisan ayında yüzde 21.7 oranında aşağı çekilerek 18 kuruştan 14.1 kuruşa indirilmişti. 
EÜAŞ’ın yaptığı zamlar; EPDK’nın kararıyla nihai tarife gruplarındaki aydınlatma ve 
genel aydınlatmaya yüzde 13.86 ve 13.90 oranlarında yansıtıldı.

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yaşanan bu gelişmeler, yıllardır sürdürülen dışa 
bağımlı enerji politikalarının sonucudur. “Yerli ve milli” söyleminin perde arkasında 
ithal kaynakların egemenliği devam etmektedir. Cari açık üzerinde de büyük etkisi olan 
enerji ithalatı kapsamında kurdaki yükselmeler, seçim sonrasında zam yağmuru olarak 
fiyatlara yansıtılmaktadır. Enerjinin sanayinin ana girdisi olduğu dikkate alındığında 
ülke ekonomisi büyük bir açmaza sokulmuş bulunmaktadır. Enerjiye yapılan zamlar 
iğneden ipliğe yeni zamların da tetikleyicisi olacaktır. İnsanların günlük ihtiyaçlarını 
karşılamalarını doğrudan etkileyecek bu zamlar, günümüzde temel insan hakları kap-
samında sayılan enerji kullanım hakkını da büyük ölçüde kısıtlayacaktır. Yine yapılan 
zamlar, özelleştirme ve serbestleştirme politikaları adı altında dış borçla büyütülen 
enerji sektörünün de girdiği krizin göstergesidir.

Enerji politikalarının iflas ettiği kabul edilip, artık kamu yararına uygulamalara geçiş 
yapılması bu krizden çıkış için zorunludur.
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1 Ağustos 2018‘den İtibaren Konutlar İçin Asgari 
Tüketim Üzerinden Aylık Elektrik Faturası-TL

Aylık 
Tüketim 

(kWh)

01.08.2018 
Birim 
Fiyat

230 kWh‘lik 
Asgari Tüketim 

Üzerinden 
Fatura-TL

Perakende Enerji Bedeli
(Çıplak Enerji Bedeli+ Perakende Hizmet Bedeli) 230 0,267294 61,48

Dağıtım Bedeli
(İletim+ Dağıtım + Kayıp ve Kaçak Bedeli) 230 0,13732 31,58

Fon ve vergiler hariç fiyat  0,40461 93,06

Enerji Fonu 1 1,00 0,61

TRT Payı 2 2,00 1,23

Bel. Tük.Ver. 5 5,00 3,07

KDV Öncesi Toplam   97,98

KDV 18 18,00 17,64

Genel Toplam TL   115,62

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

1 Ağustos 2018

TÜRK TELEKOM‘DA ÖZELLEŞTİRME 
BATAĞI RESMİLEŞİYOR

Türk Telekom‘un (TT) yüzde 55 hissenin satıldığı 14 Kasım 2005 tarihinden itibaren 
yaşanan ve yaklaşık 13 yıl sürdürülen özelleştirme oyununda bugün yeni bir perde 
açılmaktadır. TT‘nin yüzde 55 hissesini rehnederek aldığı krediyi ödemeyen Oger 
grubu, kurumdan yıllarca kar payını almış, ama tüm borcunu TT‘nin ve büyük ölçüde 
Türk bankalarının üzerine yıkarak ortadan çekilmektedir. Buna izin veren siyasi 
mekanizma başta olmak üzere kamu adına TT‘de yönetici yapılan tüm sorumlular 
hesap vermek zorundadır.
TT‘nin özelleştirme bedeli Oger Grubu tarafından bizzat kurumun kendi hisseleri 
rehnedilerek alınan krediyle ödenmiştir. Bu durum imtiyaz sözleşmesine aykırı 
olduğu gibi ekonomik olarak da akıl ve mantıkla bağdaşmamaktadır. Buna kim hangi 
gerekçeyle izin verebilmiştir?
TT‘nin yönetimini devralan Oger Grubu, kurum hisselerini rehin bıraktığı kredi 
borcunu da ödememiştir. TT‘yi devraldığı Kasım 2005 tarihinden itibaren 5.7 milyar 
dolar kar payı alan Oger Grubu‘nun, kredi borcunu ödeyemediği ortadayken yeniden 
fonlanması sağlanmıştır. Yani Oger Grubu‘nun batışı 1 günde olmamıştır. Oger‘in 
borcunu ödeyememe durumu 2013 yılından itibaren bilinmektedir. Borçlarını öde-
mekte zorlanan Oger Grubu, 2013 yılında borçlarını yapılandırmak üzere yine TT 
hisselerini rehin vererek, daha da çok borçlanmıştır. Oger Grubu‘na hiç olmazsa 
bu aşamada neden müdahale edilmemiş, Oger‘in kendi malvarlığıyla teminat ver-
meksizin tüm borç yükünü TT üzerine bırakarak yeniden daha fazla borçlanmasına 
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nasıl izin verilmiştir? Üstelik izin verilmekle kalınmamış, bu yeniden fonlama büyük 
ölçüde Türk bankaları üzerinden sağlanmıştır. Bankalar böyle bir şirkete nasıl borç 
vermişlerdir? Borç verirken, neden Oger Grubu‘nun malvarlığına yönelik teminatlar 
istenmemiştir?
Özelleştirme şampiyonluğuyla övünen ve ekonominin büyük dehaları olarak her gün 
medya üzerinden göz boyayanlar bu gidişatı nasıl görememişlerdir? Görenler neden 
susmuşlardır? Yoksa bu iktidar yine mi “aldatılmıştır”?
TT‘nin özelleştirilme ihalesinden itibaren siyaset-ticaret ilişkileri hep gündemde 
olmuş; bu çapraşık ilişkinin bedeli bugün gün yüzüne çıkmaktadır. Kapitalizmin 
işleyiş süreci içerisinde özelleştirmenin anlamı açıktır: Kamu kaynakları birilerine 
aktarılmaktadır. Ancak soyut kalan bu ifadenin görünen yüzü gerçekte çok daha acıdır. 
Bugün Oger‘in ödemediği borç için Türk bankaları TT‘yi devralacaktır. Nitekim bu 
nedenle işleri telekomünikasyon sektöründe faaliyet yürütmek olmayan bankalar, 
TT‘ye alıcı bulamadıkları için devralmak zorunda kalmışlardır. TT gibi karlı bir 
kurum 2016 yılında zarar açıklamıştır. Ülke ekonomisi, TT gibi devasa bir kurum-
dan sağladığı vergi gelirlerinden de mahrum kalmıştır. Yalnızca vergi geliri değil, 
dünyada ekonominin temeli haline gelmiş iletişim ve bilişim teknolojileri açısından 
da ülkemiz geriye gitmiştir. TT‘de fazlalık olarak görülen çalışanlar işten atılmış, 
kamu havuzunda atıl işgücü haline getirilmiştir. İşten çıkarmalarla TT‘de sağlanan 
tasarruflar nereye gitmiştir: Hariri Ailesi‘ne...
TT, Türkiye‘nin iletişim ana omurgasını taşıyan tüm halkımızın alınteriyle kurulmuş 
devasa bir kurumken fiyasko ile sonuçlanacağı baştan belli bir özelleştirme bata-
ğına itilmiştir. Türkiye‘deki kamu idareleri ve siyasi mekanizma sorumluluklarının 
gereğini yerine getirmeyerek Oger‘in batış sürecini ve tüm yükün TT‘nin üzerine 
yıkılmasını izlemişlerdir. Bugün hesap verme vaktidir. Ne yazık ki gelinen noktada en 
büyük acıyı yine TT‘nin satışına karşı mücadele veren meslek örgütleri, sendikalar 
ve çalışanlar duymaktadır.
Ülkemizin kalıcı ve akılcı çözümlere ihtiyacı vardır. Siyasi çıkar ve rant kavgasından 
uzak kamu yararını ön planda tutacak yapılanmalarla acilen yeniden kamulaştırmanın 
gündeme alınması gerekmektedir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

30 AĞUSTOS 2018

ELEKTRİKTE ZAMLAR TAM GAZ YOLA DEVAM

Konutlar için elektrik fiyatları Eylül ayından itibaren yüzde 9, 
sanayi kullanıcıları için de yüzde 14 artırıldı…

Elektrik fiyatları 1 Ağustos zammının ardından 1 Eylül itibarıyla yeniden artırıldı. 
EPDK’nın dünkü Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımladığı tarife tablolarına 
göre konut kullanıcıları için elektrik fiyat artışı yüzde 9 olurken, sanayi abonelerine 
yüzde 14 oranında zam yapıldı. Yapılan yeni zamla asgari 230 kilovatsaatlik tüketim 
üzerinden 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik faturası 116 liradan 126 liraya çıktı. Böylece 
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geçen yıla göre toplamda yüzde 33’e ulaşan zam oranıyla 4 kişilik bir aile aynı elektrik 
tüketimi için 31 lira daha fazla ödemek zorunda kalacak. Sanayi, ticarethane ve tarımsal 
sulama abonelerine yapılan zam oranı ise yılbaşından itibaren yüzde 44‘ü aştı.

Ülkemizde uygulanan ekonomi politikaları ve enerji alanındaki dışa bağımlılık nede-
niyle döviz kur artışları ve enflasyon artışıyla başlayan ekonomik kriz, enerji fiyatlarını 
tırmandırıyor. Anayasa değişikliği ve seçimlerin ardından yürürlüğe giren “Türk 
tipi başkanlık sistemiyle” enerji fiyatları için 3’er aylık dönemler halinde uygulanan 
maliyet esaslı fiyatlandırma mekanizması fiilen ortadan kaldırılarak, “her ay zam” 
düzenine geçildi. Daha geçen ay elektrik fiyatlarına yüksek oranlı zam yapılmışken, 
1 Eylül itibarıyla yeniden zamlar geldi.

Resmi Gazete’nin dünkü mükerrer sayısında EPDK’nın yayımladığı tarife tablola-
rına göre 1 Eylül 2018’den itibaren geçerli olan yüksek zamlar; çıplak enerji bedeli 
ve perakende hizmet bedelini kapsayan perakende enerji bedellerine yapılan yüksek 
zamlardan kaynaklandı. Perakende enerji bedelleri; 1 Ağustos 2018’den açıklanan 
tarifeye göre 1 Eylül 2018 itibarıyla yüzde 13.26 ile yüzde 20.67 arasında değişen 
oranlarda artırıldı. Kayıp ve kaçak, iletim hizmeti ve dağıtım hizmeti bedellerini içeren 
dağıtım kalemine ise yüzde 0.05’lik cüzi bir artış uygulandı.

Yeni zamlarla birlikte faturalara yansıtılan elektrik fiyatları kilovatsaat başına; tica-
rethanelerde 48.37, aydınlatmada 44.87, konutlarda 44.01, tarımsal sulamada 42.57, 
sanayide 41.96, genel aydınlatmada 39.52, şehit aileleri ve muharip malul gazilerde 
21.07 kuruşa çıktı. Geçen yıl sonuna göre bakıldığında; fon ve vergi kesintileri hariç 
olan bu fiyat düzeyleriyle her 100 kilovat saat tüketim için sanayi kullanıcılarından 
12.89 lira, ticarethanelerden 14.9 lira, meskenlerden 10.83 lira, şehit aileleri ve muha-
rip malul gazilerden 5.12 lira, tarımsal sulama abonelerinden 13.12 lira, aydınlatma 
giderleri için kamu bütçesinden 13.72 lira, genel aydınlatma için de 8.38 lira daha 
fazla tahsilat yapılacak.

Bir evdeki asgari tüketim üzerinden 4 kişilik bir ailenin 230 kilovat saat elektrik har-
cadığı dikkate alındığında, fon ve vergi kesintileri de eklendiğinde konutların aylık 
faturası 126 liraya çıkacak. Geçen ay yapılan zamla aynı faturanın 115 lira olduğu göz 
önüne alınırsa, 1 ay içinde gelen zam 10 lirayı bulmuş oluyor. Geçen yıla göre ise 
konutların elektrik faturalarındaki artış 31 TL’ye ulaştı.

Elektrik fiyatlarında ardı ardına yapılan yüksek oranlı zamlar bir kısır döngüye girildi-
ğinin işaretidir. Çünkü elektrik fiyatlarındaki artış ekonomi içerisinde tüm ürünlerin 
fiyatlarında artış anlamına gelmektedir. Ekonomi yönetiminde yaşanan kriz, elektrik 
fiyatlarındaki artışın devam edeceğini göstermektedir. Elektrik fiyatlarındaki can yakıcı 
artışları durdurmak için kısa vadede önlemler alınması zorunludur. Bunun için kar 
esaslı piyasa politikaları yerine ülkemiz kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirileceği 
ve farklı elektrik üretim kaynaklarının birbirlerinin maliyetlerini sübvanse edecek 
biçimde fiyatlandırılmasını sağlayacak yeni bir düzene geçilmesi gerekmektedir. 
Bu ise ancak ve ancak kamu yararının esas alan siyasi ve ticari müdahalelerden uzak 
kamusal bir yapı oluşturulmasını gerektirmektedir.
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1 Eylül 2018‘den İtibaren Konutlar İçin Asgari 
Tüketim Üzerinden Aylık Elektrik Faturası-TL

Aylık 
Tüketim 

(kWh)

01.09.2018 
Birim 
Fiyat

230 kWh‘lik 
Asgari Tüketim 

Üzerinden 
Fatura-TL

Perakende Enerji Bedeli
(Çıplak Enerji Bedeli+ Perakende Hizmet Bedeli) 230 0,302732 69,63

Dağıtım Bedeli
(İletim+ Dağıtım + Kayıp ve Kaçak Bedeli) 230 0,137387 31,60

Fon ve vergiler hariç fiyat 230 0,440119 101,23

Enerji Fonu (%) 1 1 0,7

TRT Payı (%) 2 2 1,39

Bel. Tük.Ver. (%) 5 5 3,48

KDV Öncesi Toplam 106,8

KDV (%) 18 18 19,22

Genel Toplam TL 126,02

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

1 EYLÜL 2018

BARIŞ İSTİYORUZ!
Dünyamız ve ülkemiz; ne yazık ki bu yıl da 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü, savaşın ve 
alabildiğine genişleyen şiddetin acısıyla karşılıyor.
Emperyalist ülkelerin küreselleşme adı altında sürdürdüğü sömürgecilik; kapita-
lizmin vahşiliğine sınırlar aştırırken, insanlığın yaşam umudunu söndürmektedir. 
Ülkeler kan gölüne döndürülmekte, tüm dünyada şiddet eğilimleri ve ırkçılık giderek 
yükselmektedir. 
Almanya’nın Polonya’yı işgaliyle İkinci Dünya Savaşı’nı başlattığı 1 Eylül’de barış 
çağrıları yapılırken; bugün bölgeselleştirilmiş dünya savaşlarının yaşandığı görmez-
den gelinemez. Şehirler bombalanıyor. Ölen insanlar artık sayısal olarak bile hesap 
edilemiyor. Savaş yangınından kaçan çoluk çocuk, kadın, erkek mülteciler; plastik 
botlarla ölümden yaşama incecik bir umudun peşinde kulaç atarken, göçmenlerin 
cansız bedenleri sahillere vuruyor.
Bugün barış mücadelesi insanlığın ve uygarlığın önündeki en büyük ve en acil soru-
nudur. Tüm dünyada barışın olabilmesi için insanlığın yeni bir yol arayışına girmesi 
gerekmektedir. Bu yol demokrasiden, insan haklarına saygıdan, adaletten ve eğitimden 
geçmektedir. Dünyamızın ve ülkemizin kaynakları, silahlara, füzelere, bombalara 
değil; insanlığın yararına kullanılmalıdır. Her koşulda barış çağrısında bulunmak 
tüm insanlığın görevidir.
1 Eylül Dünya Barış Günü’nde barış umudunun yükseltilmesi dileğiyle tüm halkımızı 
ülkemizde ve dünyada barış mücadelesine sahip çıkmaya çağırıyoruz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

1 Eylül 2018
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Katliamın sorumlularının değil, katliamı protesto edenlerin 
cezalandırıldığı bir adalet sistemi olamaz!

10 EKİM KATLİAMI PROTESTOLARINA 
VERİLEN CEZA VİCDANLARI YARALADI!

“Emek, Barış ve Demokrasi” talebiyle 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da toplanan 
yüzlerce katılımcıya yönelik canlı bombayla gerçekleştirilen, 103 kişinin yaşamını yitir-
diği ve çok sayıda insanımızın yaralandığı en kanlı terör saldırısı Ankara Katliamı’na 
yönelik protestoları nedeniyle aralarında EMO İstanbul Şubemiz 38 ve 39. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı Beyza Metin’in de bulunduğu 6 kişiye verilen hapis cezası 
vicdanları bir kez daha kanatmıştır.

10 Ekim Ankara Katliamı’ndan iki gün sonra yapılan açıklama nedeniyle 6 kişinin 
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle yargılandıkları davanın 6 Eylül 2018 tari-
hinde görülen 9. duruşmasında; aralarında EMO İstanbul Şubemiz 38-39. Dönem 
Başkanı Beyza Metin ile birlikte Genel İş İstanbul Konut İşçileri Şubesi Başkanı 
Nebile Irmak Çetin, Dev Sağlık-İş Genel Sekreteri Gürsel Kaya,  Dev Sağlık-İş Eğitim 
ve Örgütlenme Uzmanı Erdoan Demir, Bank-Sen 11. Dönem Genel Başkanı Önder 
Atay ve HDP eski İstanbul İl Başkanı Mehmet Şamil Altan’ın olduğu 6 kişiye ceza 
verilmiştir. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi; 11 ay 20 gün olarak açıkladığı hapis 
cezasını, suçun işlenişini göz önünde bulundurarak 7 bin lira para cezasına çevirmiştir.

10 Ekim Katliamı’nı gerçekleştirenlerin ve gerekli önlemleri almayan, hatta katli-
amda can kayıplarının artmasına yol açan uygulamaların sorumlularının yargılanması 
gerekirken, katliamı protesto eden insanlarımızın yargılanması yeterince acı ve utanç 
vericiyken, bir de bu yargılama sonunda ceza kararının verilmesi bir ülkenin temel 
yapı taşını oluşturan “adalet” duygusunu kökünden sarsmıştır.

Ülke tarihimize kara ve karanlık bir gün olarak geçen 10 Ekim Katliamı gibi başka 
katliamların olmaması ancak bu katliamların hesaplarının sorulmasıyla mümkündür. 
Bu hesabı sormak yerine katliama karşı hesap sorulmasını isteyen insanların yargı-
lanarak cezalandırılması utanç vericidir. İlerleyen yargı süreçlerinde bu yanlıştan 
dönülmesini umut ediyoruz.  

10 Ekim Katliamı’nı protesto edenlerin değil, katliamı gerçekleştirenlerin, katliamın 
arkasındakilerin, katliama zemin hazırlayan ve gerekli önlemleri almayanların yargı-
lanacağı adil, demokratik bir Türkiye için mücadele etme zorunluluğu açıktır. Başta 
EMO İstanbul Şubemiz 38-39. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Beyza Metin olmak 
üzere ceza verilen 10 Ekim Katliamı’nı protesto eden yurttaşlarımızın yanındayız. 10 
Ekim Katliamı’nda yaşamını yitiren canlarımızın acılı aileleri ve bu katliamda yarala-
nan, sakat kalan insanlarımızın haklı mücadelelerinin de her zaman yanında olacağız.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

07.09.2018
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EMO KADIN KOMİSYONU BASIN AÇIKLAMASI

İKTİDAR AYRIMCILIK İÇEREN EĞİTİM 
POLİTİKALARINA DEVAM EDİYOR, HALA!

Resmi Gazete’de 10 Eylül 2018 günü yayımlanan karar ile “Millî Eğitim Bakanlığı 
Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik”in 7. madde 11. fıkrasında yer alan “Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki 
ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinde karma eğitim yapılır.” ifadesi 
yönetmelikten çıkarılmıştır.
Gelen tepkiler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı değişikliğin mahkeme kararı gereği 
yapıldığını, karma eğitimle ilgili düzenlemenin 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanu-
nu’nun 15. maddesinde zaten yer aldığını ve söz konusu yönetmelikte okul türlerine 
göre böyle bir ifadenin ayrıca belirtilmesine gerek olmadığını iddia etmiştir.
Oysaki yürürlükten tamamen kaldırılan yönetmelik metni bu maddedeki belirsiz-
liği netleştirir niteliktedir. 1973 tarihli Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 15. mad-
desi “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, 
imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere 
ayrılabilir.” şeklindedir. Açıkça görülmektedir ki, yönetmelik değişikliği ile okulların 
karma eğitimden yoksun bırakılması ve imam hatipleşmesi amaçlanmıştır.
Ortaöğretime Geçiş Sistemi’nde çok sayıda öğrencinin kontenjan yetersizliği 
nedeniyle istediği okula yerleşemediği, çocuklarımızın ısrarla imam hatip liselerine 
yerleştirilmek istendiği bilinmektedir. Bu kurumlar iktidarın gerici ve kindar nesil 
yetiştirme politikalarının uygulama araçları haline gelmiştir.
Toplumsal barışın temeli, bilimsel dayanaklar üzerine inşa edilen bir karma eğitim 
politikasıdır. Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, dünya üzerinde en fazla 
ülkenin onayladığı insan hakları belgesi olan Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 2 Ekim 
1995’ten beri uygulamaktadır. Sözleşmenin 28. maddesi gereği;
• “Her çocuk eğitimini tam yapabilmek için desteklenir ve korunur.”
Bu nedenle devlet, çocukların eğitim haklarını güvence altına almalı ve her çocuğa 
temel insan haklarına uygun eğitimi sağlamalıdır. Hal böyle iken, iktidar kız çocuk-
larının yaşamlarını ellerinden almaya ve onları kendi düzenine gönüllü köle olarak 
yetiştirmeye çalışmaktadır.
Toplumsal cinsiyet rolleri arasında gerçek bir denge kurulmasının aracı olan eğitim, 
iktidar tarafından akşamdan sabaha değişen politikalarla şekillendirilmektedir. 
Bilimsel, eşit ve parasız eğitime erişim olanakları neredeyse tamamen kısıtlanmıştır. 
Eğitim alma olanağı bulan taraflar arasındaki uzlaşıyı bozacak sosyal politikalar da 
hayata geçirilmiştir. Bütün bunların sonucu olarak kadına, çocuğa, hayvana yönelik 
hak ihlalleri; şiddet, tecavüz ve cinayetlerin önü alınamamaktadır.
Eğitim sisteminde özellikle kız çocukları aleyhine yapılan değişiklikler neticesinde 
her yıl yüz binlerce kız çocuğu eğitim hayatını yarıda bırakmaktadır. Kız çocuklarını; 
eğitimsiz, mesleği olmayan, ekonomik olarak başkalarına bağımlı ve hiçbir düşünsel 
özgürlüğü olmayan bireyler haline getirmek isteyen bu düzenin karşısındayız. Kız ve 
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oğlan çocukların ayrı ayrı okullarda eğitim görmesi toplumsal cinsiyetle ilgili eşitsizlik 
yaratan çarpık algı ve anlayışların derinleşmesine yol açacaktır. İktidar tarafından bu 
çocuklarımız için üretilen alternatif yaşam modeli, onları erken yaşta evlenip çocuk 
doğurmaya zorlamakta, eve hapsedip erkeklerin ve erkek egemen sistemin kölesi 
haline getirmektedir.
Karma eğitim; kız ve oğlan çocukları için toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması için dönüştürücü eşitlikten yararlanmaya ilişkin bir haktır.
Karma eğitim; medeni bir toplumda yaşamanın, toplumsal barışın, toplum 
hayatına katkıda bulunmanın teminatı olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
vazgeçilmezidir.
Çocuklarımızın eğitim ve yaşam haklarının takipçisi olacağız!

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KADIN KOMİSYONU

29 EYLÜL 2018

SANAYİYE 1 AYDA REKOR ZAM GELDİ: YÜZDE 18
Ağustos ve Eylül aylarında yüzde 14’er düzeyinde fiyat artışı yapılan sanayi, ticarethane 
ve tarımsal sulama abonelerinin kullandığı elektriğe Ekim ayında yüzde 18 zam yapıldı. 
Böylece yılbaşından itibaren elektriğe yapılan zam; sanayi, ticarethane ve tarımsal 
sulama kullanıcıları için yüzde 70’i aştı. Konut kullanıcılarının elektrik faturasına ise 
1 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 8.72 zam yapıldı. Bu zamla birlikte 
hanelerin aylık elektriğe ödedikleri fatura 2017 yılsonuna göre bu yıl yüzde 44.9 artmış 
oldu. Yapılan yeni zamla asgari 230 kilovatsaatlik tüketim üzerinden 4 kişilik bir ailenin 
aylık elektrik faturası 137 lirayı geçerken, geçen yıla göre aynı elektrik tüketimi için 
42.6 lira daha fazla ödenmesi gerekecek.
Enerji fiyatları için 3’er aylık dönemler halinde uygulanan maliyet esaslı fiyatlandırma 
mekanizmasının fiilen ortadan kaldırılarak, “her ay zam” düzenine geçilmesinin 
ardından elektriğe bir kez daha yüksek oranlı zam yapıldı.
Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında EPDK’nın yayımladığı tarife tab-
lolarına göre 1 Ekim 2018’den itibaren geçerli olan yüksek zamlar; çıplak enerji 
bedeli ve perakende hizmet bedelini kapsayan perakende enerji bedellerine yapılan 
zamlardan kaynaklanmaktadır. Tek terimli alçak gerilim aboneleri arasında yüzde 14 
ile 27 arasında değişen oranlarda perakende enerji bedeline yapılan zam, özellikle 
doğalgaz fiyatlarındaki artış da dahil olmak üzere elektrik üretim maliyetlerindeki 
artışı yansıtmaktadır. Kayıp ve kaçak, iletim hizmeti ve dağıtım hizmeti bedellerini 
içeren dağıtım kaleminde ise yüzde 3’lük bir indirim yapılmıştır.
Yeni zamlarla birlikte faturalara yansıtılan elektrik fiyatları kilovatsaat başına; ticaret-
hanelerde 57.1, aydınlatmada 52.96, tarımsal sulamada 50.26, sanayide 49.68, konut-
larda 47.85, şehit aileleri ve muharip malul gazilerde 22.89 kuruşa çıktı. 39.52 kuruş 
olan genel aydınlatma bedeli ise 39.11 kuruş olarak belirlendi. Geçen yıl sonuna göre 
bakıldığında; fon ve vergi kesintileri hariç olan bu fiyat düzeyleriyle her 100 kilovat 
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saat tüketim için sanayi kullanıcılarından 20.61 lira, ticarethanelerden 23.62 lira, 
meskenlerden 14.67 lira, şehit aileleri ve muharip malul gazilerden 6.93 lira, tarımsal 
sulama abonelerinden 20.81 lira, aydınlatma giderleri için kamu bütçesinden 21.81 
lira daha fazla tahsilat yapılacak.
Bir evdeki asgari tüketim üzerinden 4 kişilik bir ailenin 230 kilovat saat elektrik 
harcadığı dikkate alındığında, fon ve vergi kesintileri de eklendiğinde konut-
ların aylık faturası 137 liraya çıkacak. Geçen ay yapılan zamla aynı faturanın 
126 lira olduğu göz önüne alınırsa, 1 ay içinde gelen zam 11 lirayı geçiyor. 
Geçen yıla göre ise konutların elektrik faturalarındaki artış 42.6 TL’ye ulaştı.
Elektrik fiyatlarına yapılan rekor düzeydeki zamlar, ekonominin temel girdisi olması 
nedeniyle pek çok üründe de fiyat artışlarına neden olacaktır. Türkiye’nin içinde 
bulunduğu kriz ortamında bu zamlar ve getireceği enflasyon artışlarının ekonomide 
yaşanan sıkıntıları daha da büyüteceği açıktır. Sorunların temelinde yıllardır sürdü-
rülen yanlış ve dışa bağımlı enerji politikalarının büyük etkisi vardır. “Yerli ve milli” 
söyleminin arkasında ithal kaynakların egemenliği devam etmekte, özelleştirme ve 
serbestleştirme politikaları adı altında dış borçla büyütülen enerji sektörünün yaşadığı 
kriz giderek derinleşmektedir. Bugüne kadar sürdürülen yanlış politikalardan artık 
vazgeçilmeli, elektrik hizmeti kamusal bir anlayışla sunulmalı, bu çerçevede elektrik 
fiyatları da günübirlik çıkarlar ve piyasadaki etkin lobilerin taleplerine göre değil, 
kamu yararı doğrultusunda belirlenmelidir.

Konutlar İçin Asgari Tüketim Üzerinden Aylık Elektrik Faturası-TL
(230 kWh’lik asgari tüketim üzerinden)

 
Aylık 

Tüketim 
(kWh)

31.12.2017 1.10.2018 2017-2018 
Artış

%
 Birim 
Fiyat Fatura-TL  Birim 

Fiyat Fatura-TL

Perakende Enerji 
Bedeli
(Çıplak Enerji Bedeli+ 
Perakende Hizmet 
Bedeli)

230 0,216100 49,70 0,345298 79,42  

Dağıtım Bedeli
(İletim+ Dağıtım + 
Kayıp ve Kaçak Bedeli)

230 0,115732 26,62 0,133206 30,64  

Fon ve vergiler hariç 
fiyat 230 0,331832 76,32 0,478504 110,06  

Enerji Fonu (%) 1  0,50 1 0,79  

TRT Payı (%) 2  0,99 2 1,59  

Bel. Tük.Ver. (%) 5  2,49 5 3,97  

KDV Öncesi Toplam   80,30  116,41  

KDV (%) 18  14,45 18 20,95  

Genel Toplam TL   94,75  137,36 44,97

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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HASAN BALIKÇI’NIN MÜCADELESİ YOLUMUZU 
AYDINLATIYOR

Kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadelede kiralık katiller tarafından 18 
Ekim 2002 tarihinde katledilen Üyemiz Hasan Balıkçı’yı 16. ölüm yıldönümünde 
saygıyla anıyoruz. Hasan Balıkçı’nın yaşamı pahasına onurla sürdürdüğü mücadele 
bugün hala yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.

Kaçak elektrik kullandıkları belirlenen imalathane sahiplerinin talepleri doğrultu-
sunda TEDAŞ Adana’dan Şanlıurfa’ya sürgün edilen Hasan Balıkçı, aynı imalathane 
sahiplerinin azmettirdiği kiralık katiller tarafından 18 Ekim 2002 tarihinde katledildi. 
Balıkçı’nın katillerinin ve azmettiricilerin hak ettikleri cezayı almaları için yıllarca 
mücadele veren EMO; 2012 yılından beri 2 yılda bir Hasan Balıkçı Onur Ödülü 
vermektedir.

Balıkçı’nın verdiği mücadelenin ülkemiz açısından değeri ise gün geçtikçe daha iyi 
anlaşılmaktadır. Elektrikte kayıp ve kaçağın önleneceği ve daha fazla yatırım yapılacağı 
gerekçesiyle gerçekleştirilen özelleştirmeler ve plansız enerji politikalarının ardından 
gelinen nokta ortadadır. Şirketlerin kayıp ve kaçak hedefleri sürekli yükseltilerek 
faturalar aracılığıyla halktan tahsilat yapmaları sağlanmış, üstelik gelen tepkiler ve 
açılan davalardan kurtulmak için elektrik faturalarında karartmaya gidilmiştir.

Türkiye’nin bugün elektrikte arz fazlası vardır. “Serbest piyasa” adı altında yandaş 
çıkarlarını esas alan yatırım kararlarıyla ülke kaynakları gereksinim duyulmayacak 
santrallar için kullanılmıştır. Son yıllarda yenilenebilir enerji kullanımının artması 
ve dolayısıyla daha az maliyetle üretim yapılması da, özellikle doğalgazla çalışan sant-
ralların kısıntıya gitmeleri ya da üretime tamamen ara vermelerine neden olmuştur. 
Sonuç olarak dış borçla büyütülen enerji sektörü, ekonomik kriz ve kur artışının da 
etkisiyle büyük bir darboğaza girmiştir.

Elektrik dağıtım şirketlerinin “iflas ediyoruz” feryatlarına karşılık yine kamu kaynakları 
seferber edilmiş; geçen yıl TETAŞ’ın kayıp ve kaçak için elektrik satış fiyatı düşük 
tutularak kamu üzerinden dağıtım şirketleri fonlanmış, elektrik fiyat artışlarıyla da 
şirketlerin daha fazla gelir elde etmeleri sağlanmıştır. 2018 yılı başından beri de 
elektrik fiyatlarına rekor düzeyde zamlar yapılmıştır. Dövizle borçlanan elektrik şir-
ketlerinin yaşadığı mali açmazın tüketim üzerinden kullanıcıların sırtına yüklenmesi 
yani plansızlığın faturasının halka ödetilmesi kabul edilemez bir durumdur.

Bugün iktidarın özelleştirmenin temel amacı olarak sunduğu elektrikte kayıp ve kaçak 
oranlarının düşürüleceği iddiası çökmüş, halkın değil sermayenin yararını gözeten 
politikalarla adil bir çözüm üretilemeyeceği ortaya çıkmıştır. Hem ekonomik hem 
de toplumsal bir sorun olan kaçak enerji kullanımının, yalnızca adli ve tek taraflı 
ekonomik bakış açısıyla çözülmesi mümkün değildir. Kamu yararı anlayışı içerisinde 
“eşitlik” ve “adalet” ilkeleri gözetilerek önlem alınmalıdır. Bu çerçevede kaçak enerji 
kullanımının bedeli, faturalarını ödeyen halka yıkılmamalı; faturalarını ödeyemeyen 
çiftçilerin tarımsal desteklemelerinin, dağıtım şirketleri adına gasp edilmesi uygu-
lamalarından vazgeçilmelidir.



TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
46. Dönem Çalışma Raporu

202

1 9 5 4

Unutulmamalıdır ki elektrik enerjisi kullanımı bir insan hakkıdır, kimse bu haktan 
mahrum bırakılamaz. Dolayısıyla sosyal devlet anlayışının gereği olarak elektriğin 
yoksul kesimlere ulaştırılması için her türlü önlem alınmalıdır.
Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) başından beri karşı çıktığı enerjide özelleş-
tirme sürecinin sonuna gelinmiştir. Hükümet derhal elektrik üretim ve tüketiminde 
kamusal bir planlamayı sağlayacak şekilde inisiyatif almalıdır. Elektrik üretim ve 
dağıtımının kamu yararına, ucuz ve güvenli olarak sunulabilmesi için kamulaştırma 
yapılması zorunludur.
2004 yılı Dünya Dürüstlük Ödülü sahibi üyemiz Hasan Balıkçı’nın halkı ve ülkesi 
için yürüttüğü onurlu mücadele bugün EMO tarafından sürdürülmektedir. Önder 
kişiliğini, dürüstlüğünü; örnek ve özverili çalışmalarını asla unutmayacağımız Hasan 
Balıkçı’yı 16. ölüm yıldönümünde saygı ve özlemle anıyoruz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

18 EKİM 2018

ULAŞTIRMA BAKANI İSTİFA!
13 Aralık 2018 tarihinde saat 06.36’da Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı 
Tren’in (YHT) Ankara’da Marşandiz’de karşı yönden gelen kılavuz trenle çarpışması 
sonrasında 9 yurttaşımız hayatını kaybetmiş, 86 yurttaşımız da yaralanmıştır. Hayatını 
kaybeden yurttaşlarımızın ailelerine başsağlığı, kazada yaralananlara acil şifalar dileriz.

Kazanın yaşandığı ilk andan itibaren üst birliğimiz TMMOB ve Odamızın da içinde 
bulunduğu heyetler tarafından gelişmeler an be an takip edilmiş ve kazanın nedenleri 
incelenmeye çalışılmıştır. Kazaya yol açan ihmallere dair Odamızın hazırlamaya baş-
ladığı teknik rapor kapsamında ilk bulgularımızın kamuoyunu doğru bilgilendirmek 
düşüncesiyle açıklanması elzem hale gelmiştir.

Kazanın gerçekleştiği gün yaralıların kurtarılması ve hemen ardından başlayan savcılık 
soruşturması nedeniyle kaza mahalline heyetlerimiz sokulmasa da ilerleyen saatlerde 
kazaya yol açan ihmaller dizisi daha da belirgin hale gelmeye başlamıştır.

13 Aralık günü saat 06.30’da Ankara Garı’ndan Konya’ya hareket eden YHT seferi, 
Marşandiz mevkiinde gece boyunca sabaha kadar tren hatlarını kontrol eden kılavuz 
trenle kafa kafaya çarpışmıştır. Her iki trenin de hareket halinde olması yaşanan 
faciadaki kayıpların boyutunu artırmıştır.

Odamızın yaptığı incelemeler ve medyaya yansıyan kaza görüntülerinde YHT seferini 
yapan trenin daha önceden makas değiştirip diğer hatta geçmesi gerekirken yanlış 
hatta seyir halinde olduğu, kılavuz trenin görevini tamamlayıp depoya giderken kar-
şılaştıkları ve böylece her iki trenin çarpıştığı açıkça görülmektedir. Bu faciaya yol 
açan en önemli neden söz konusu hattaki sinyalizasyon eksikliğidir. Heyetimizin ilk 
incelemelerine göre kazanın yaşandığı yerin modern raylı ulaşım sistemlerinin en 
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temel bileşeni olan sinyalizasyon sisteminin tamamlanmadan ulaşıma açılması bu 
faciaya davetiye çıkarmıştır. Makinistlerin ve kontrolle görevli personelin haberleşme-
lerinin telsiz/telefonla yapılması, raylı ulaşımda insan hatasına açık alanlar yaratmıştır.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası’nın verilerine göre Türkiye’deki 12 bin 
534 kilometrelik hattın sadece 5 bin 534 kilometresi sinyalizasyonludur. Geri kalan 
bölümdeki trafik, merkezden telsiz/telefonla idare edilmektedir. Demiryollarında 
güvenli ulaşımın sağlanabilmesi için sinyalizasyonun acilen tamamlanması gerekmek-
tedir. Ayrıca kazanın yaşandığı hatta enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının 
ardından tren seferleri yeniden başlatılmıştır. Sinyalizasyon eksiği giderilmeden hattın 
açılması nedeniyle tehlike devam etmektedir.

Sayıştay’ın Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2017 yılı denetleme raporu 
da demiryollarında yaşanan zafiyeti açıkça ortaya koymaktadır. Rapora göre Kars-Tiflis 
Demiryolu’nda maliyetin 2.8 katı fazla ödeme yapılmış, buna rağmen projede belirtilen 
imalatların önemli bir kısmı sözleşme bedeli doldurulduğu için tamamlanamamış, 
elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon imalatları ise sözleşmeye dahil 
olmasına rağmen hiç yapılmamıştır. Tüm bu eksikliklere karşın Kars-Tiflis Demir-
yolu hattı ticarete açılmıştır.

16 Yıllık Ağır Bilanço: Seçim Şovlarına Malzeme Olan Altyapısı Eksik Projeler

TCDD Genel Müdürü’nün geçtiğimiz günlerde TBMM KİT Komisyonu’nda 8 
Temmuz’da gerçekleşen ve 25 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan Çorlu 
Tren Faciası üzerinden yaptığı açıklamaların gerçekle bağdaşmadığı açıkça gözler 
önüne serilmiştir. Genel Müdür yaptığı açıklamalarda hızlı tren hatlarının tamamının 
24 saat kamerayla izlendiğini ve güvenliğin en üst seviyede olduğunu ifade etmiştir. 
Sinyalizasyona dair bilgi vermeyen Genel Müdür altyapı ve bakım işlemlerine dair 
yapılan yatırımlardan bahsetmiştir. Oysa dünyadaki raylı ulaşım sistemleri dikkatli 
incelendiğinde en temel gereksinimin ve olmazsa olmazının sinyalizasyon sistemi 
olduğu görülmektedir.

AKP’nin 16 yıllık iktidarı boyunca özellikle de seçim dönemlerinde “büyük” pro-
jelerini apar topar işletmeye aldığı, bilimi ve tekniği göz ardı ettiği görülmektedir. 
Kamunun kaynaklarını sorumsuzca ve ederinin üstünde bedellerle ihale eden siyasal 
iktidar bilimi ve tekniği hiçe sayarak, seçim şovlarıyla süslediği projeleri işletmeye 
almış ve yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atmıştır. Bu da yetmezmiş 
gibi yurttaşlarımızın gündelik yaşamlarını direkt ilgilendiren yatırımlarda kesintiye 
gitmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2019 yılı bütçesi 7.7 milyar liradan 12.5 milyar 
liraya çıkarılarak, yatırımcı bakanlıkların bütçesini de 4’e katlamıştır. Bütçede Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bütçesi yüzde 56, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 
bütçesi ise yüzde 56.5 oranında azaltılmıştır.

AKP iktidarının sicili kabarıktır: Mühendislik hataları ile dolu, kentsel ulaşım ilke-
lerine aykırı olduğu defalarca bildirilmesine rağmen yerel seçimler öncesi alelacele 
açılan teleferik ve YHT gibi riski yüksek, mühendislik ve bilimin gereklerinin yerine 
getirilmesi gereken projelerde, kamunun çıkarlarını değil, rant odaklarının karlarını 
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ve seçimleri kazanmayı hedefleyen yaklaşımlar, yurttaşlarımızın hayatlarını kaybet-
mesine yol açmaktadır.
13 Aralık’ta yaşanan kazanın asıl sorumlusu olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve 
TCDD Genel Müdürü istifa etmeli, sinyalizasyon başta olmak üzere demiryolu 
seferlerinin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için gereken altyapı eksiklikleri acilen 
tamamlanmalıdır.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

18 ARALIK 2018

EMO 64 YAŞINDA!
İlk Genel Kurulu’nu 26 Aralık 1954 tarihinde gerçekleştiren Elektrik Mühendisleri 
Odası (EMO) 64. kuruluş yılına ulaşmıştır. EMO, Anayasa’nın verdiği yetkiyle meslek 
alanımızın düzenlenmesi, denetlenmesi ve kamu yararının gözetilmesi; meslektaşları-
mızın sicillerinin tutulması ve meslektaşlar arasında dayanışmayı sağlama konusunda 
görev yapmaktadır.

Elektrik, elektronik, kontrol ve biyomedikal mühendislerinin meslek örgütü olan EMO 
tüm toplumu ve ülkenin gelişmesini ilgilendiren alanları bünyesinde barındırmakta-
dır. Tüm çalışmalarında ülke, meslek ve meslektaş sorunlarından hareketi kendisine 
temel ilke edinen EMO gücünü sadece üyesinden almaktadır. EMO bünyesinde 10 
ayrı mühendislik unvanı, 89 farklı iş alanı bulunmakta olup; 14 şube ve 112 temsilcili-
ğimiz ile 70 bini aşkın üyeye ulaşmıştır. EMO, mesleki alanlarımıza ilişkin sorunları, 
görüş ve önerilerini kamuoyuna bilimin yön göstericiliğinde sunmaktadır. Mesleki 
alanlarımızla ilgili dergi ve kitap gibi yayınlar çıkartıyor; kongre ve sempozyumlar 
düzenliyor; üyelerimize yönelik meslek içi sürekli eğitimler gerçekleştiriyoruz.

EMO ayrıca bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda meslek alanlarındaki iş 
tanımlarına yönelik değerlendirmeler yapmakta, gerekli güncellemelerin mevzuata 
ve uygulama alanlarına yansımasını sağlamaya çalışmaktadır. Mesleki faaliyet alanları 
ekonomik, siyasal ve toplumsal sorunların dışında değildir. Hem mesleki alanları-
mızda hizmet üreten meslektaşlarımızın, hem de bu hizmetlerden yararlanan kamu 
ve halkımızın ortak yararının “bilim ve aklın egemenliğinden” geçtiğini biliyoruz. 
Ancak bilimin rehberliğinde teknolojik gelişme, ilerleme ve kalkınmanın sağlanabil-
mesi için öncelikle “özgür, demokratik ve barış içinde bir toplumda yaşama ihtiyacı” 
vardır. Ne yazık ki en ufak muhalif sesin bile baskı ve şiddetle susturulduğu, bilimsel 
düşüncenin yok sayılarak, geri yapılanmaların ortaya çıkarıldığı; eğitimin laiklikten 
uzaklaştırılarak imam hatipleştirildiği günümüz Türkiye’sinde bu ihtiyacın karşılana-
bilmesi mümkün görünmemektedir. Bu çerçevede EMO olarak öncelikle “demokrasi 
ve özgürlük” talep ediyoruz.
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Meslek alanlarımızda gelişim sağlanabilmesi için eğitim büyük önem taşımaktadır. 
Ülkenin ihtiyacı ve planlama ilkesi gözetilmeden siyasi kaygılarla sürekli yeni üni-
versiteler açılması, mühendislik uygulamalarında da gerilemelere neden olmaktadır. 
Unutulmamalıdır ki yılda kaç mühendisin mezun olduğu değil, ne kadar iyi mühendis 
yetiştirildiği önemlidir. Dolayısıyla ülkenin kalkınması, dışa bağımlı ekonomiden 
kurtulması ve istihdamın artırılması için daha ilkokul seviyesinden başlayarak eği-
timin kalitesi artırılmalı ve mutlaka bilimsel, bağımsız ve özerk bir üniversite yapısı 
kurulmalıdır.

EMO olarak enerjiden elektrikli ulaşım sistemlerine, iletişim teknolojilerinden elekt-
romanyetik alanlara, asansöre, yangın ve parlayıcı/patlayıcı maddelere dek uzanan tüm 
alanlarımızda can yakıcı sorunlara karşı kamuoyunu bilinçlendirme çalışmalarına 
devam ediyoruz. Mesleki alanlarımızla ilgili kamu yararına aykırı düzenlemelere ve 
uygulamalara karşı hem hukuki hem de demokratik platformlarda gerekli uyarıları 
yapıp, itirazlarda bulunuyoruz. Ne yazık ki bugün mesleki alanlarımız rant odaklı 
yaklaşımlara teslim edilmekte, özelleştirme ve taşeronlaştırma uygulamaları sınır 
tanımadan sürdürülmektedir. Türk Telekom’un içine itildiği özelleştirme batağı, 
yıllardır her platformda özelleştirmenin yanlışlığı ve bir ülkenin Telekom altyapısının 
stratejik açıdan şirketlere devredilemeyecek denli önemli olduğunu anlatmaya çalışan 
EMO’nun haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Gelinen noktada kamu yararını 
esas alan politikalarla Türk Telekom’da özerk bir yapılanmaya gidilmesi ve tekrar 
kamulaştırmanın değerlendirilmesi gerektiği ortadadır.

Türkiye’nin yaşadığı krizden meslektaşlarımız da doğrudan etkilenmekte, işsizlik 
tehdidiyle dayatılan düşük ücretler, esnek ve güvencesiz çalışma koşullarına maruz 
kalmaktadırlar. Acilen mühendislere yönelik istihdam planlaması yapılmalı ve katma 
değeri yüksek teknolojik ürünler alanında gelişme sağlamak üzere stratejik planla-
maya gidilmelidir. Türkiye’nin ekonomik krizden çıkabilmesi, kalkınması, gelişmesi 
ve teknolojiyi tüketen değil üreten bir yapıya kavuşabilmesi için zaten sınırlı olan 
kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak bir ekonomik sistemin 
kurulması zorunludur.

EMO, 64 yıldır olduğu gibi bugün de, mühendislik mesleği, kamu yararı ve ülkemizin 
gelişimi için her platformda çalışmalarına devam etmektedir. Bu süreçte kilometre 
taşlarını birlikte ördüğümüz ancak artık aramızda olmayan değerli mücadele arkadaş-
larımızı saygıyla anıyoruz. Kurulduğu 1954 yılından bu yana onurlu çizgisinden ödün 
vermeyen; mühendislik mesleğinin gelişimi ve bilimin kamu yararına kullanılmasında 
öncülük yapan EMO, önümüzdeki yıllarda da TMMOB ve bağlı odaları ile birlikte 
ilkeli yürüyüşüne ve dik duruşuna devam edecektir.
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BAKANLIKTAN YENİ SEÇİM OYUNU
Konut kullanıcılarının elektrik faturalarında yüzde 10 indirime 

gidilirken; dağıtım bedelleri artırılarak şirketlerin karını koruyacak 
düzenleme yapıldı…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın elektrik faturalarında yüzde 10 indirim yapıl-
ması kararının ardında dağıtım şirketlerinin karlarını artıracak hesap oyunları çıktı. 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanan yeni tarifeye göre 
konutlar için çıplak enerji bedeli ve perakende hizmet bedelinden oluşan Perakende 
Enerji Bedeli Ekim 2018’e göre yüzde 19.2 düşürülürken; iletim, dağıtım, kayıp ve 
kaçak bedelinden oluşan Dağıtım Bedeline yüzde 15.7 zam yapıldı. Ayrıca tüm abone 
grupları için dağıtım bedelinin artırılmasıyla sanayi, ticarethane, tarımsal sulama ve 
aydınlatmaya cüzi zam yapılırken, genel aydınlatma bedeli yüzde 5.22 artırıldı.
1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere 29 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararıyla, vergi-fon ve 
kesintiler hariç olmak üzere konutlar ile şehit aileleri ve muharip malul gaziler için 
uygulanan elektrik tarifelerinde indirime gidildi. Buna göre konut kullanıcıları Ekim 
2018’de 47.85 kuruşa aldıkları 1 kilovat saat elektrik için 43.32 kuruş ödeyecekler. 
Böylece 230 kilovat saatlik asgari tüketim için 4 kişilik bir ailenin aylık ödemesi gereken 
elektrik faturası da 137.36 liradan yüzde 10 düşüşle 123.63 liraya indi.
Ancak faturada indirim yapılan kalemlere bakıldığında perakende enerji bedelinin 
yüzde 19.2 indirimle 34.53 kuruştan 27.91 kuruşa çekildiği, dağıtım bedelinin ise yüzde 
15.7 zamla 13.32 kuruştan 15.41 kuruşa çıkarıldığı görülmektedir. Aynı şekilde sanayi 
tarifesinin perakende enerji bedelinde yüzde 3.9, ticarethanelerde yüzde 4.5, tarımsal 
sulamada yüzde 4.2, aydınlatmada yüzde 4.7 ve genel aydınlatma tarifesi perakende 
enerji bedelinde yüzde 0.02 indirime gidilirken tüm gruplar için dağıtım bedeli yüzde 
15.7 artırılmıştır. Böylece Ekim 2018’e göre sanayi abonelerine yüzde 0.06, ticaret-
hanelere yüzde 0.28, tarımsal sulamaya yüzde 0.26, aydınlatmaya yüzde 0.29 ve genel 
aydınlatmaya da yüzde 5.22 oranında zam yapılmıştır. Buna göre sanayi, ticarethane 
ve tarımsal sulama aboneleri bırakın konutlara uygulanan indirimden faydalanmayı, 
çok küçük de olsa faturaları artırılmıştır. Sanayi, ticarethane ve tarımsal sulama 
kullanıcıları için yılbaşından itibaren elektriğe yapılan zam yüzde 71’e ulaşmıştır.
Sonuç olarak Bakanlık, vatandaşa “müjde” olarak sunduğu yüzde 10 indirim kararı-
nın perde gerisinde, şirketlerin karını artıracak bir uygulamaya daha imza atmıştır. 
Dağıtım bedellerine yapılan yüzde 15.7’lik zam doğrudan elektrik dağıtım şirket-
lerinin kasasına gidecektir. Son birkaç ayda dolar kurundaki düşüş doğrultusunda 
kamuoyunda fiyatların indirilmesi yönünde oluşan baskıyı karşılamak ve yerel seçimler 
öncesinde oy toplamak için gidilen bu indirim kararıyla “bir taşla iki kuş vurmaya” 
çalışan Bakanlık, bizleri yine şaşırtmamıştır.
2018 yılında kur artışı, piyasa dengesi gibi gerekçelerle elektrik fiyatlarına, enerjinin 
temel bir insan hakkı olduğu ve enerji fiyatlarının herkesin ulaşabileceği düzeyde 
olması gerektiği ilkesini göz ardı edecek denli yüksek artışlar yapılmıştır. Tüm yurt-
taşların, insanca yaşayabilmesi, kendini geliştirebilmesi için enerji gereksinimlerinin 
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karşılanması zorunludur. Enerji piyasasında kar esaslı piyasa politikaları yerine ülke-
miz kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirileceği, kamu yararını esas alan siyasi ve 
ticari müdahalelerden uzak bir yapıya geçilmelidir.

Konutlar İçin Asgari Tüketim Üzerinden Aylık Elektrik Faturası-TL
(230 kWh’lik asgari tüketim üzerinden)

 
Aylık 

Tüketim 
(kWh)

01.10.2018 01.01.2019 FARK

 Birim 
Fiyat

230 kWh’lik 
Asgari 

Tüketim 
Üzerinden 
Fatura-TL

Birim 
Fiyat

230 kWh’lik 
Asgari 

Tüketim 
Üzerinden 
Fatura-TL

%

Perakende Enerji 
Bedeli (Çıplak Enerji 
Bedeli+ Perakende 
Hizmet Bedeli)

230 0,345298 79,42 0,279098 64,19  -19,17

Dağıtım Bedeli
(İletim+ Dağıtım + 
Kayıp ve Kaçak Bedeli)

230 0,133206 30,64 0,154089 35,44 15,68

Fon ve vergiler hariç 
fiyat 230 0,478504 110,06 0,433187 99,63  

Enerji Fonu (%) 1  0,79  0,64  

TRT Payı (%) 2  1,59  1,28  

Bel. Tük.Ver. (%) 5  3,97  3,21  

KDV Öncesi Toplam   116,41  104,77  

KDV (%) 18  20,95  18,86  

Genel Toplam TL   137,36  123,63 -10,00

Vergi, Fon ve Paylar Hariç Tarifeler

Dağıtım Sistemi 
Kullanıcıları

01.12.2017
(kr/kWh)

01.10.2018
(kr/kWh)

01.01.2019
(kr/kWh)

2018 Ekim-
2019 Ocak
Fark (%)

2017 Aralık-
2019 Ocak

Fark
(%)

Sanayi 29,0697 49,6812 49,7121 0,06 71,01 

Ticarethane 33,4761 57,0978 57,2560 0,28 71,04 

Mesken 33,1832 47,8504 43,3187 -9,47 30,54 

Şehit Aileleri ve 
Muharip Malul Gaziler 15,9521 22,8858 20,7691 -9,25 30,20 

Tarımsal Sulama 29,4477 50,2608 50,3908 0,26 71,12 

Aydınlatma 31,1491 52,9554 53,1069 0,29 70,49 

Genel Aydınlatma 31,1491 39,1148 41,1558 5,22 32,13 
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MADEN KANUNU‘NDA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ 
GERİ ÇEKİLSİN  

EMO Yönetim Kurulu, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hük-
münde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin TBMM 
gündemine gelmesine ilişkin bir açıklama yaparak, kanun teklifinin derhal 
geri çekilmesini istedi. 
AKP Grup Başkanlığı’nın, 7 Aralık 2018 tarih ve 38 Sayılı yazı ile TBMM gündemine 
getirdiği Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin yasalaştırılması için harekete geçilmiştir.    
Söz konusu kanun; 3213 Sayılı Maden Kanununun yanısıra, 10 adet kanun ve karar-
namede (3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik 
Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun, 3516 
Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, 4628 Sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 
Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu, 5346 Sayılı Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, 
6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu, 702 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname (Nükleer Santrallara Dair Düzenleme) ve 4 Nolu 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi)  daha değişiklik içermektedir.    
AKP milletvekillerince, TBMM Başkanlığı’na sunulan ve milyonlarca kişiyi ilgilen-
diren, genel gerekçesinde, bir ülkenin ekonomik ve uluslararası gücünün temel yapı 
taşlarından enerjinin, sürdürülebilir olması için gelişen teknoloji ve değişen ulusla-
rarası dengelere uyumlu bulunmasının zorunluluğu öne sürülerek hazırlanan kanun 
teklifi derhal geri çekilmelidir.
Birbiri ile hiç ilgisi olmayan düzenlemeler içeren kanun teklifi, halkın yaşamını 
doğrudan etkileyecek maddeleri kapsamakta olup; bütünlüklü bir çerçeveye sahip 
değildir.  Kanunun yaşama geçirilmesi ile birlikte diğer kanun hükümleri üzerinde 
değişikliklere de neden olacak, kendi bütünlüğü içinde değerlendirilmediği için hatalı 
sonuçlarla karşılaşılacaktır.  
Kanun teklifinin yasalaşması; milyonlarca elektrik, doğalgaz ve su abonesi olumsuz etkile-
yecek, halk daha büyük ve ağır bir ekonomik yükün altına girecektir. Değişiklik teklifi ülke 
ekonomisine önemli bir katkı sağlamayacağı gibi ekonomik krizi daha da büyütecektir.   
Kanun ile birlikte petrol piyasasının tekelleşmesine yol açılırken, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının tahsisinde bir grup yatırımcıya büyük avantajlar sağlanacak, doğa talanı 
artarak devam edecektir. Yasalara uyma gereği duymayan hükümet destekli yatırım-
cıların yatırımları yasa ile güvence altına alınacak, ülkemizin nükleer çöplük olması 
yolunda son adımlar hızla atılacaktır. 
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınmadan 
hazırlanan kanun teklifi derhal geri çekilmeli, sektörün tüm paydaşlarının da katılımı 
ile halk yararına yeni bir düzenleme yapılmalıdır.
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UCUZ, HIZLI, KOTASIZ, 
SANSÜRSÜZ İNTERNET İSTİYORUZ

Tüm yurttaşların İnternet’e uygun fiyatlı ve kesintisiz erişimi 
için kamu, düzenleyici ve denetleyici rol üstlenmeli, piyasadaki 

tekelleşme önlenmelidir!

Saygıdeğer Basın Çalışanları,
Adil Kullanım Noktası (AKN) 2019 başında kaldırılmasına karşın işletmecilerin yayım-
ladığı İnternet’e erişim tarifelerinde kota uygulaması sürmektedir. Yurttaşların alım 
gücünü zorlayan, yüksek ücretli bu tarifelerdeki erişim hızları da çağın gereklerinin 
çok altındadır. Kotalı ve düşük hızdaki, yüksek ücretli tarifelerin nedeni, ülkemizin 
İnternet altyapısının yetersizliğidir. Tüm bunlar, kamu hizmeti olan iletişim ve 
İnternet erişiminin piyasaya bırakılması ve tekelleşmenin sonucudur.

İnternet’e erişim, temel insan hakkıdır. İnternet’e, dolayısıyla bilgiye ulaşmayı 
ekonomik açıdan kısıtlayan uygulamalar kabul edilemez. Başta Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu (BTK) olmak üzere kamu kurumlarını, tekelleşmeyi ivedilikle 
önlemeye, kamu çıkarlarını önceleyen düzenleme ve denetim işlevlerini yerine getir-
meye çağırıyoruz.

Değerli Basın Emekçileri,
BTK verilerine göre Türkiye’de 2008 yılında 6 milyon olan genişbant İnternet abone 
sayısı, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde 60 milyon 800 bini mobil, 13 milyonu sabit 
olmak üzere 73 milyon 800 bine ulaşmıştır. Sabit İnternet hizmetleri sağlayıcılığı 
pazarında en büyük pay, abonelerin yüzde 67’sine ve gelirin yüzde 66’sına sahip olan 
TTNet’e (Türk Telekom’a) aittir.

Türk Telekom’un sektördeki hâkimiyetinde, yıllarca kamu yatırımlarıyla geliştirilen 
ve özelleştirme sonucunda şirkete bırakılan erişim altyapısının büyük etkisi vardır. 
Türkiye’nin fiber altyapısı 2018 yılının 3. çeyreği itibarıyla 345.275 km’dir. Bunun 
71.563 km’si alternatif işletmecilere, 273.712 km’si ise Türk Telekom’a aittir. Türk 
Telekom’a ait fiber altyapının 124.802 km’si omurga, kalan kısmı erişim amaçlıdır. 
Görüldüğü üzere fiber altyapının yüzde 79’u Türk Telekom’undur. Ana omurga hariç 
tutulsa dahi Türk Telekom’un payı yüzde 68’dir.

Türk Telekom’un tekel haline geldiği piyasada, altyapının ortak ve adil kullanımı için 
gerekli düzenlemelerin yapılmaması ve yatırımlara yönelik açmazlar, Türkiye’nin 
bilişim çağında geri kalmasına yol açmaktadır. Uluslararası Telekomünikasyon Bir-
liği’nin (ITU’nun) 2016 yılı verilerine göre Türkiye, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Geliştirme Endeksinde 175 ülke arasında 70. sıradadır. Türkiye’nin yeterli eğitim 
düzeyi ve potansiyeline karşın erişim endeksinde 81., kullanım endeksinde 76. sırada 
olması, bilişim politikalarındaki yanlışlığı göstermektedir.

BTK verilerine göre sabit İnternet hizmetleri sağlayıcılığı gelirleri 2013’te 4,2 milyar 
TL iken 2017’de 7 milyar TL’ye çıkmış, 2018’in 3. çeyreğinde 5,8 milyar TL’ye 
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ulaşmıştır. İşletmecilerin gelirleri düzenli olarak büyürken altyapı yatırımları düşük 
kalmakta, işletmeciler arasında dengeli ve adil bir altyapı paylaşımı sağlanamamakta, 
bunun sonucunda genişbant ve fiber yaygınlığı olumsuz etkilenmektedir. Teknolojide 
dışa bağımlılık, hizmetlerin ve cihazların pahalılığı da etkin kullanımın yaygınlaşma-
sını engellemekte, Türkiye bu alanda gelişmiş ülkelerin çok gerisinde kalmaktadır. 
Altyapıya gereken yatırımların yapılmaması sonucunda Türkiye ortalama genişbant 
erişim hızında Andorra Prensliği, Şili, Paraguay, Gabon Cumhuriyeti, Madagaskar 
gibi ülkelerin gerisinde 20,15 Mbps ile 93. sırada yer almaktadır.

Aynı Hizmete Farklı Ücretler İstenirken Kullanıcılar, Parasını Ödedikleri 
Hizmeti Alamıyor

Türk Telekom’un özelleştirilmesi sürecinde yurttaşların daha ucuz ve nitelikli 
hizmet alacağı söylemleriyle kamuoyunu ikna etmeye çalışanlar aradan geçen 15 yılda 
kamunun tüm birikimlerini yağmalamış, daha pahalı ve niteliksiz hizmetle yurttaşları 
mağdur etmiştir. Son olarak AKN’nin 2019 başında kalkmasının ardından İnternet 
erişim tarifelerinde büyük artışlar olmuş, işletmeciler 6 Mbps ile 100 Mbps arasında 
hızlara sahip bazısı kotalı, bazısı limitsiz paketler için aylık 59,90 TL ile 299,90 TL 
arasında değişen ücretler istemeye başlamıştır.

Yayımlanan tarifelerde mevcut abonelerin eski paketlerini aynı bedellerle kullanmaya 
devam edeceği, yeni tarifelerin yeni aboneleri etkileyeceği belirtilmektedir; ancak 
eski abonelerin yeni tarifeye ne zaman geçeceği, bir başka deyişle mevcut abonelerin 
eski paketlerini daha ne kadar süreyle kullanabilecekleri açıklanmamıştır. Açıklama 
gerektiren diğer bir konuysa mevcut abonelere uygulanan tarife ile yeni abonelere 
uygulanacak tarifeler arasındaki yüzde 200’leri aşan farkın nereden geldiğidir. Aynı 
hizmetin yurttaşlara farklı fiyatlarla sunulmasının nedenleri açıklanmalıdır!

Sonuçta, “limitsiz/hızlı İnternet” diye sunulan uygulama, yurttaşların daha yüksek 
fiyatlarla daha düşük hızda ve kotalı İnternet’e razı olmak ya da alım gücünü zorlayacak 
denli pahalı tarife paketlerini seçmek zorunda kalacakları bir uygulamaya dönüşmüş-
tür. İletişim altyapısının yetersizliği yüzünden tarifelerde belirtilen hızlara zaten ula-
şamayan, ödedikleri paranın karşılığını alamayan yurttaşlar, ekonomik krizin yaşandığı 
bugünlerde temel insan hakkı olan iletişim hakkından da yoksun bırakılmaktadır!

Sevgili Basın Emekçileri,

Türkiye’de İnternet’e erişim yalnızca ekonomik gerekçelerle değil, hukuksal düzenle-
melerle de kısıtlanmaktadır. İnsan hakları ve ifade özgürlüğü yok sayılmakta; alternatif 
medya siteleri, muhalif toplum gruplarının seslerini duyurabildikleri ortamlar, hatta 
sosyal medya platformları erişim engellemeleriyle sansürlenmektedir. Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Konseyi, İnternet erişimini temel bir insan hakkı olarak 
tanımlamıştır. Tüm yurttaşların hakkı olan İnternet, mutlaka ucuz, kesintisiz, hızlı, 
sansürsüz ve etkin biçimde sunulmalıdır.

Demokratik, çağdaş ve kalkınmış bir ülke olmanın temel koşullarından biri iletişim 
özgürlüğüdür. İnternet hizmetlerinin aşırı yüksek fiyatları, hız/kota sınırlamaları 
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ve sansür politikaları, iletişimin ve doğru bilgiye ulaşmanın önündeki en önemli 
engellerdir. Türk Telekom başta olmak üzere tüm özelleştirmeleri meşrulaştırmak 
için söylenegelen “Hizmet niteliği ve erişilebilirliğin serbest piyasa koşullarında 
artacağı” iddiasının doğru olmadığı ortaya çıkmıştır. Bir ülkenin iletişim altyapısı 
piyasaya terk edilemeyecek kadar önemlidir. Altyapı yatırımları, fiyat ve kullanım 
koşulları, tek bir şirket ya da şirketlerin kararlarına bırakılmamalı, kamu tarafından 
düzenlenip denetlenmelidir.
Elektrik Mühendisleri Odası ve Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak İnternet’in bir 
kamusal alan ve İnternet erişiminin bir kamusal hak olduğunu bir kez daha vurgu-
luyor; BTK’yi ve kamu kurumlarını piyasadaki tekelleşmeye karşı ivedilikle önlem 
almaya ve şirketlerin kârlılığını değil, kamu çıkarlarını önceleyen bir yaklaşımla, bu 
alanda çalışmalar yürüten demokratik kitle örgütlerinin görüşlerini dikkate alarak 
hareket etmeye çağırıyoruz.
Saygılarımızla.

4 MART 2019
TMMOB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

1 MAYIS, EMEKÇİLERİN BİRLİK 
VE DAYANIŞMA GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ!

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) olarak, dünya emekçilerinin birlik, mücadele 
ve dayanışma günü olan, 1886 yılında başlayan uyanışı geleceğe taşıyan 1 Mayıs’ı 
kutluyoruz. Emeğin, birlik, mücadele ve dayanışmanın sembolü olan bu özel günde; 
Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik Haberleşme ve Biyomedikal 
mühendislerinin hakları ve demokrasi için alanlara çıkıyoruz. Ülkemizin dört bir 
yanında gerçekleştirilecek kutlamalarda tüm meslektaşlarımızı, kortejlerimizde 
omuz omuza buluşmaya, güzel günler için birlikteliğimizi güçlendirmeye çağırıyoruz.

Ülkemizde de ilk kez 1923’te resmî olarak kutlanmaya başlanan 1 Mayıs’ın, 2008 
Nisan’ında, “Emek ve Dayanışma Günü” olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 
Nisan 2009 tarihinde TBMM’de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiş 
ancak emekçilerin bu günü bayram coşkusu içinde kutlamaları önündeki engeller 
kaldırılmamış, her yıl güvenlik gerekçe gösterilerek emekçilerin haykırışları bastı-
rılmaya çalışılmıştır. 

Ülkemizde her geçen gün etkisini arttıran, geniş halk yığınlarını yoksulluğa sürük-
leyen, derin bir ekonomik kriz yaşanmaktadır. 1984’te başlayan özelleştirme uygula-
maları AKP hükümeti ile birlikte hızını arttırmış, ülke bütçesi üzerinde yük olarak 
sunulan kamu kurumları özel sektöre satılmıştır. Kamudan elini çeken devlet, özel-
leştirme ve serbestleştirme politikaları adı altında artan dış borçla birlikte enerjide 
krizi giderek derinleştirmiştir. Ülkemizde gün geçtikçe ekonomik krizin etkileri her 
alanda hissedilmeye başlanmıştır.
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Türkiye’nin uzun süredir içinde bulunduğu ekonomik kriz artık taşınamaz hale 
gelmiştir. Gençler arasındaki işsizlik giderek büyümüştür. Kriz ortamında halkın 
üzerindeki vergi yükü daha da artırılırken; Türk Lirası’nın değer kaybetmesi, yüksek 
enflasyon ve faiz oranları ile düşük ücretlerden yine en çok geniş halk kesimleri 
olumsuz etkilemiştir. Kriz karşısında “elektrik ve doğalgaz faturalarında yüzde 10 
indirim” veya “tanzim satış” gibi göz boyamaya yönelik önlemler alınmış, kalıcı ve 
köklü çözümler getirecek politikalar yürürlüğe konulmamıştır.

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen yerel seçimlerin hemen ardından kıdem tazminatı 
düzenlemesi ve zorunlu bireysel emeklilik sistemi (BES) yeniden gündeme taşın-
mıştır. Yaklaşık 15 yıldır dönem dönem masaya yatırılan ancak çalışan ve sendikaların 
büyük tepkisi üzerine geri adım atılan kıdem tazminatı meselesi ile emekçilerin alın 
terine bir kez daha göz dikildiği anlaşılmaktadır. Ekonomik krizin maliyeti yine çalışan-
ların sırtına yıkılmak istenmektedir. İşsizlik tehdidi karşısında zaten düşük ücretler, 
taşeronlaşma, esnek ve güvencesiz çalışma koşullarına razı olan, özlük hakları sürekli 
geriletilen emekçilerin ellerinde kalan son kazanımlardan biri “kıdem tazminatı”dır. 
Dolayısıyla çalışanların bu hakkının tırpanlanması kabul edilemez.

Yerel seçimler, yıllardır sürdürülen kutuplaşma, baskı ve şiddet politikalarına karşı 
toplumda demokratik hak ve özgürlüklere yönelik talebin yükseldiğini göstermiştir. 
Seçimlerin ardından ülkemiz yeni bir döneme girmiştir. Bu yeni dönemde kamu 
yönetiminde hukukun üstünlüğü, eşitlik ve adalet ilkeleri esas alınmalı, hak ve özgür-
lükleri kısıtlayıcı uygulamalara son verilmelidir.

Seçim sonuçlarına karşı yürütülen gerilim ve kışkırtma politikalarının ülkemizi getir-
diği nokta ortadadır. Yaratılan atmosferde ayrıştırıcı ve kamplaştırıcı girişimlere fırsat 
verilmemeli, toplumsal huzur, barış ve kardeşlik için ortak akıl ve sağduyu ile hareket 
edilmesi gerektiği vurgulanmalıdır. 1 Mayıs mitingleri de bu kapsamda ele alınmalıdır.

Mesleğin ve meslektaşların haklarını koruyan, toplumsal bilince sahip bir kamu kuru-
luşu olarak; emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ta, ekonomik 
krizin faturasını krizin sorumlularının ödemesi için, sermayenin değil emekçinin 
çıkarlarını koruyan politikalar üretilmesi için, güvenceli çalışma ve insanca yaşam 
koşullarının sağlanması için yalnız emekçilerin hakları için değil işsizlik; kadınlar ve 
çocuklara yönelik şiddet ve istismar; KHK’lar; çevre ve doğanın talan edilmesine karşı 
da haykırışlarımıza karşılık bulmak için tüm meslektaşlarımızı alanlara çağırıyoruz.

Sendikalar, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütleri bu 
yıl 1 Mayıs’ı Ankara’da Tandoğan’da, İstanbul’da Bakırköy’de, İzmir’de Gündoğdu 
Meydanı’nda kutlayacaklardır.

Elektrik Mühendisleri Odası olarak üyelerimizin ve tüm yurttaşlarımızın 1 Mayıs İşçi 
Bayramı’nı kutluyor; aydınlık, demokratik ve insanca, umut yeşerten yarınlarda buluş-
mak ve haklı taleplerimizi haykırmak adına mücadeleye ve dayanışmaya davet ediyoruz.  

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

30 NİSAN 2019



TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
46. Dönem Çalışma Raporu

213

1 9 5 4

TRT’DE İSTİHDAM FAZLASI PERSONEL YOKTUR!..   
Siyasal iktidarın sınırsızca kadrolaşabilmek için getirdiği “İstihdam Fazlası Perso-
nel” uygulaması TRT’de aralarında Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) üyelerinin 
de bulunduğu deneyimli kadroların tasfiyesine dönüşmüştür. Geçen yıl emekliliğe 
teşvik adı altında, perde gerisindeyse sürgün tehdidiyle 1774 personelini emekli eden 
TRT, bu kez 169 emekçiyi “İstihdam Fazlası Personel” olarak listelemiştir. Çoğunluğu 
TRT’de yetişen, bilgi ve birikimlerini kuruma aktaran çalışanların, uzmanlık alanları 
dışında görevlendirilerek atıl bırakılmak istenmesi, kamu yönetiminde etik ve liyakat 
ilkelerine aykırı olduğu gibi, kurumsal hafızanın da yok edilmesine neden olacaktır.

Resmi Gazete’de 9 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 703 sayılı KHK ile sözde 
emekliliğe teşvik ile birlikte getirilen “istihdam fazlası personel” uygulaması kapsa-
mında TRT’de aralarında mühendis, sanatçı, prodüktör, yönetmen, spiker, montajcı, 
müfettiş, muhabir, kameraman, memur, şef, teknisyen ve teknikerlerin de bulun-
duğu 169 kişi istihdam fazlası personel olarak belirlenmiştir.

Bizler EMO ve HABER-SEN olarak TRT yönetimine açık çağrı yapıyoruz: 
Kamu hizmeti yayıncılığından yana, yetişmiş, deneyimli, üretmekten yana 
olan emekçilerin tasfiyesinden derhal vazgeçmelidir. Devlet Personel Baş-
kanlığı’na bildirilen 169 İFP (istihdam fazlası personel) listesini geri çekmeli 
ve bu hukuksuzluğa son vermelidir.
Bilinmelidir ki bir mühendis, ses sanatçısı, prodüktör, yönetmen, spiker, montajcı ve 
diğerleri bu ülkede kolay yetişmiyor. Belli bir çabanın, emeğin, birikimin ürünü olan 
bu çalışanları hangi kuruma göndermeyi düşünüyorsunuz? Tarım ve Orman Bakanlı-
ğı’na mı, Çevre Bakanlığı’na mı, Sağlık Bakanlığı’na mı yoksa Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın yanına Hazine ve Maliye Bakanlığı’na mı?

Anayasada ve kendi yasasında özerk ve tarafsız bir kamu hizmeti yayıncısı olarak 
tanımlanan TRT, 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve sonrasında çıkartılan 
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile özerk ve kamu yararına yayın yapan bir kurum 
olmaktan çıkartılmıştır. Gelirleri, halkın vergileri ve bandrol ücretlerinden oluşan 
TRT 31 Mart seçimlerinde de görüldüğü üzere “Tek Bir Ses”in”Sesi” olmuştur. 

Bir yandan istihdam fazlası denilerek TRT emekçileri havuza atılırken bir yandan da 
bu kuruma dışarıdan devamlı personel alımı yapılmaktadır. TRT birilerinin “arka 
bahçesi” değildir, “arpalığı” hiç değildir! Kendi “yandaşlarını” yine “yandaş 
kurumlardan” TRT’ye aktaranlar bir yandan da dış yapımlarla kendi destekçilerinin 
cebini doldurmaktadır.

Personel kıyımının sadece TRT ile sınırlı kalmayacağı önümüzdeki günlerde başka 
kurumlarda da benzer uygulamaların başlayacağı iddia edilmektedir. TBMM’yi 
devre dışı bırakarak ülkeyi Kanun Hükmünde Kararnameler ve Cumhurbaşkanlığı 
kararnameleri ile yöneten AKP, yılların birikimi ve alınterini bir çırpıda yok etmek 
istemektedir. TRT fiilen şirkete dönüştürülürken kamu kurum ve kuruluşlarında 
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çalışanlar iş güvencesinden yoksun, özlük hakları bulunmayan, yönetenlerin iki dudağı 
arasından çıkacak kararlarla çalışır hale getirilmek istenmektedir.

TRT’yi siyasi kadrolaşma için mekan olarak görenler bilmeliler ki TRT emekçileri 
sahipsiz değildir. Sadece TRT çalışanlarının haklarının korunması için değil, TRT’nin 
özerk, demokratik ve kamusal yayın yapacak bir kurumsal yapıya kavuşturulması için 
tüm kamuoyunu duyarlı olmaya ve mücadelemize destek vermeye çağırıyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU
HABER-SEN YÖNETİM KURULU

23 MAYIS 2019

SEÇİM BİTTİ ARTIK ZAM VAKTİ 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Resmi Gazete’de 29 Haziran 
2019’da yayımlanan tarife tablolarına göre, bugünden (1 Temmuz 2019) geçerli olmak 
üzere vergi ve fonlar dahil elektrik fiyatları yüzde 15 oranında artırılmıştır. EPDK 
yaptığı açıklamada, zamma gerekçe olarak “elektrik piyasası tarifelerini belirleyen 
maliyet bileşenlerinde oluşan artışları” göstermiştir. Zamla birlikte asgari 230 kilo-
vatsaatlik tüketim üzerinden 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik faturası 123 liradan 
142 liraya çıkmıştır.

23 Haziran seçimlerinin ardından ilk olarak çay, şeker ve akaryakıt ile başlayan zam 
furyasına elektrik de katılmıştır. Özellikle seçim harcamaları nedeniyle artan bütçe 
açığının faturasının, zam ve vergiler aracılığıyla yine vatandaşın sırtına yükleneceği 
anlaşılmaktadır.

Odamızın tarifeler üzerinden yaptığı incelemeye göre; enerji bedeli ve perakende 
hizmet bedelini kapsayan perakende enerji bedelleri Nisan 2019’a göre tek terimli 
alçak gerilim aboneleri için yüzde 17 ile 23 arasında değişen oranlarda artırılmış-
tır. Perakende enerji bedeli konutlarda yüzde 19.61, ticarethanelerde yüzde 18.11, 
sanayide yüzde 17.63, şehit aileleri ve muharip malul gaziler tarifesinde yüzde 23.89, 
tarımsal sulamada yüzde 17.82, aydınlatmada yüzde 18.26 zamlanmıştır.

Kayıp ve kaçak, iletim hizmeti ve dağıtım hizmeti bedellerini içeren dağıtım kaleminde 
ise tüm abone gruplarında yüzde 7.35 oranında artış yapılmıştır.

Zamla birlikte faturalara yansıtılan elektrik fiyatları kilovatsaat başına; ticarethanelerde 
65.89, aydınlatmada 61.12, tarımsal sulamada 57.99, sanayide 57.18, konutlarda 49.86, 
şehit aileleri ve muharip malul gazilerde 23.92 kuruşa çıkarken; 42.83 kuruş olan genel 
aydınlatma bedeli yüzde 2.88 artışla 44.06 kuruş olarak belirlenmiştir.

Bir evdeki asgari tüketim üzerinden 4 kişilik bir ailenin 230 kilovat saat elektrik 
harcadığı dikkate alındığında, konutların fon ve vergi kesintileri dahil aylık elektrik 
faturasının 19 lira artışla 142 liraya çıkacağı hesaplanmıştır.
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Zam kararı, uzun zamandır ekonomik krizde olan enerji firmalarının hükümet çev-
relerine yaptığı baskı ve lobi faaliyetlerinin de hedefine ulaştığını göstermektedir. 
Dağıtım firmaları ve enerji sektöründeki ekonomik sıkıntılar konusunda Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı bankalarla görüşmeler yürütmüş ve enerji fiyatlarının “mali-
yet bazlı” oluşturulacağını beyan etmiştir. Gerek kur farkı ve gerekse enflasyondan 
doğan diğer farklar, enerji fiyatlarına yansıtılacaktır.

Dövize endeksli olarak borçlanan şirketlerin içinde bulundukları kriz nedeniyle gele-
cek günlerde yeni zam dalgalarının yaşanabileceği görülmektedir. Özelleştirmeler, 
yanlış enerji politikaları ve plansızlığın ülkemizi getirdiği nokta ortadadır. Elektrik 
fiyatlarındaki artış, önümüzdeki dönemde birçok ürünün fiyatlarına artış olarak 
yansıyacaktır. Bu durum ise yaşanan krizin daha da derinleşmesine neden olacaktır.

Elektrik fiyatlarındaki artışı durdurmak ve krizin maliyetinin halkın sırtına yüklen-
mesini önlemek için gerekli önlemler alınmalı; özelleştirmelerden vazgeçilmeli ve 
sermayenin değil, halkın çıkarlarını önceleyen kamusal bir yapı oluşturulmalıdır. 

Konutlar İçin Asgari Tüketim Üzerinden Aylık Elektrik Faturası-TL

 
Aylık 

Tüketim 
(kWh)

01.04.2019 01.07.2019

2019 Nisan 
- Temmuz 

Değişim
 Birim 
Fiyat

230 
kWh‘lik 
Asgari 

Tüketim 
Üzerinden 
Fatura-TL

 Birim 
Fiyat

230 
kWh‘lik 
Asgari 

Tüketim 
Üzerinden 
Fatura-TL

Perakende Enerji Bedeli
(Çıplak Enerji Bedeli+ 
Perakende Hizmet 
Bedeli)

230 0,263304 60,56 0,314926 72,43 19,61

Dağıtım Bedeli
(İletim+ Dağıtım + 
Kayıp ve Kaçak Bedeli)

230  0,171147  39,36  0,183722  42,26

Fon ve vergiler hariç 
fiyat 230 0,434451 99,92 0,498648 114,69 7,35

Enerji Fonu (%) 1  0,61  0,72  

TRT Payı (%) 2  1,21  1,45  

Bel. Tük.Ver. (%) 5  3,03  3,62  

KDV Öncesi Toplam   104,77  120,48  

KDV (%) 18  18,86  21,69  

Genel Toplam TL   123,63  142,17 15,00

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

1 TEMMUZ 2019
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SİVAS KATLİAMI‘NIN ACISI HALA YÜREĞİMİZDE…
Unutmadık, unutmayacağız! 2 Temmuz Sivas Katliamı’nı 26. yılında bir 

kez daha lanetliyoruz! 
Sivas’ta 26 yıl önce bugün 33 aydın, şair ve sanatçı ile 2 otel görevlisi, gözü dönmüş 
şeriatçılar tarafından Madımak Oteli’nde yakılarak katledildi.
Pir Sultan Abdal şenliklerine katılmak için gittikleri Sivas’tan bir daha dönemeyen 
canlardan en yaşlısı 66 yaşındaki Asım Bezirci, en küçüğü ise folklor gösterisi için 
orada olan 12 yaşındaki Koray Kaya’ydı…
Aradan geçen yıllara rağmen acımız hala taze, yüreğimiz ateş yeri, boğazımız düğüm 
düğüm…
Katliamın ardındaki gerçek tamamen aydınlatılmadan, olayın planlayıcıları ve ele-
başları, dönemin sorumlu yetkilileri tespit edilerek yargı önüne çıkarılmadan acımız 
dinmeyecek.
Sivas katliamı bir insanlık suçudur. Gerici ve faşist güçler sadece Sivas’ta değil, 1969 
Kanlı Pazar, 1977 1 Mayıs, 1978 Maraş, 1980 Çorum ve 10 Ekim Ankara katliamında 
olduğu gibi tarih boyunca aydınlarımızı hedef almıştır.
Yeni katliamlara geçit vermemek için, demokrasi ve laikliğe sahip çıkmak için, aydın-
lanma ve bilim düşmanlığına dur demek için Sivas’ı unutmadık, unutmayacağız.
Sivas’ta yitirdiğimiz tüm aydınlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

2 TEMMUZ 2019

ODTÜ KAVAKLIK’A POLİS MÜDAHALESİ 
KABUL EDİLEMEZ!

ODTÜ Kavaklık bölgesinde ağaçların kesilip, habitatın yok edilerek Kredi ve Yurtlar 
Kurumu tarafından yurt yapılmak istenmesine karşı 55 gündür direnen öğrencilere, 
8 Temmuz 2019 Pazartesi (bugün) günü sabahın erken saatlerinde yapılan polis 
müdahalesi kabul edilemez.
Her türlü yeşil alana düşman olduklarını Gezi Parkı direnişinde ve Türkiye’nin pek 
çok yerinde doğal çevreyi yerle bir ederek gösteren bu zihniyet bir kez daha ODTÜ’ye 
polis güçlerini yığarak öğrencilere saldırdı
Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin tabiri ile ODTÜ’ye “Truva Atı” projesi ile girip 
ODTÜ’nün var olan örgütlü, ilerici öğrenci yapısını yok etmek için girişilen bu proje 
aynı zamanda sadece bir kavaklık olmayıp, sulak alan özellikleri taşıyan, onlarca farklı 
türden binlerce ağaç ve çalı içeren, farklı böcek, kuş, sürüngen ve memeliler için yaşam 
alanı sağlayan, sıra dışı bir biyolojik çeşitlilik gösteren alanın yok edilmesi projesidir.
ODTÜ’nün asıl sahibi olan ODTÜ’lüleri dinlemeyen bu yaklaşımın ODTÜ tari-
hindeki karşılığı, direniş, başkaldırı ve savunmadır. Öğrencilerin ve çoğu öğretim 
üyesinin de karşı çıktığı bu proje bir an önce iptal edilerek, öğrencilerin ve öğretim 
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üyelerinin de fikirlerinin alındığı, sosyal ve ekolojik bütünlüğü gözeten planlama 
ile öğrencilerin sağlıklı, mutlu yaşayacakları, yönetimi bizzat ODTÜ’lülere ait yurt 
binaları inşa edilmelidir.
ODTÜ’ye polis sokarak bilim yuvasında terör estirilmesine göz yuman yöneticiler 
unutmamalılar ki, ODTÜ sizin talan edeceğiniz, yok edeceğiniz bir üniversite 
değil! Tarihte olduğu gibi bugün de zulme, baskıya direnen öğrencilerin ve öğretim 
üyelerinin üniversitesidir ve öyle kalacaktır.
Elektrik Mühendisleri Odası olarak Kavaklık için direnen ODTÜ’lülerin yanında 
olduğumuzu belirtiyor, kamuoyunu da direnişe destek vermeye çağırıyoruz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

8 TEMMUZ 2019

“KAYYUM REJİMİ” KABUL EDİLEMEZ!
Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınarak yer-
lerine kayyum atanması demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. Halkın 
iradesini yok sayan siyasal iktidarın, seçilmiş belediye başkanlarını görevden uzak-
laştırarak yerlerine atanmış valileri getirmesi kamu vicdanında büyük yara açmıştır.
Halkımız 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde tercihini yapmıştır. İktidarın seçimlerde 
kaybettiğini, “kayyum rejimi” getirerek tekrar kazanmaya çalışması kabul edilemez 
bir durumdur. Eşit, adil, özgür ve demokratik bir Türkiye’ye bugün her zamankinden 
daha çok ihtiyaç vardır. Kin ve nefreti değil, barış ve kardeşlik içinde bir arada yaşamı 
özendiren; demokrasi, halk egemenliği ve hukuk devleti ilkesi üzerinde yükselen bir 
Türkiye için bu karardan derhal vazgeçilmelidir.
Demokrasinin temeli olan seçim sonuçlarına saygı göstermek, egemenliğin kayıtsız 
şartsız halkın olduğuna inanmaktır. Aksi takdirde seçme ve seçilme hakkını ihlal eden 
yürütme organı, temel hak ve özgürlükleri yok sayarak yetkilerini kötüye kullanmış 
demektir. Herhangi bir devlet, grup veya kişi, Anayasa, kanunlar ve uluslararası sözleş-
melerle tanınmış temel hak ve özgürlükleri tahrip etmeyi amaçlayan ve sınırlandıran 
yorum ve uygulamalarda bulunamaz.
Temel hukuk ilkelerinin ayaklar altında çiğnendiği bu karar, siyasal iktidarın hırsının 
hiçbir engel tanımadığını bir kez daha ortaya koymuştur. Suriye’de giriştiği güç gös-
terisinden beklediği sonuçları alamayan, yerel seçimlerde de İstanbul ve Ankara başta 
olmak üzere pek çok bölgede büyük hayal kırıklıkları yaşayan iktidar, farklı gündemler 
yaratarak başarısızlıklarının üstünü örtmeye çalışmaktadır.
İktidarın, kendi partisinden olmayan tüm yerel yönetimler üzerinde korku ve tehdit 
unsuru olmasını da hedeflediği bu yöntemi reddediyoruz.
Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, 
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı 
Bedia Özgökçe Ertan derhal görevlerine iade edilmelidir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

20 AĞUSTOS 2019
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1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ
Almanya’nın Polonya’yı işgal ederek II. Dünya Savaşı’nı başlattığı 1 Eylül günü, tüm 
dünyada savaşlara karşı barış çağrılarının yapıldığı mitingler ve çeşitli etkinliklerle 
geçirilmektedir. Milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine, yine milyonlarca insanın 
sakat, yaralı, aç ve sefalet içinde yaşamak zorunda kalmasına neden olan savaşlara artık 
son verilmesi istenmektedir. Ancak emperyalist ülkelerin sömürgeciliği nedeniyle 
savaşlar ve insanlığa getirdikleri yıkım ne yazık ki hiç bitmemektedir.

Savaş çığırtkanlığı ve emperyalistler arası pazar paylaşım savaşları, tüm dünyada şiddet 
ve ırkçılığın giderek yükselmesine neden olmaktadır. Türkiye’nin de içinde bulunduğu 
coğrafyadaki huzursuzluk ve çatışma ortamı yıllardır devam etmekte, savaştan kaçan 
çocuk, kadın ve erkek mültecilerden sürekli acı haberler gelmektedir.

İnsanlığın geleceği için barış mücadelesi büyük önem taşımaktadır. Bu mücadele de 
demokrasi, insan haklarına saygı, adalet ve eğitimden geçmektedir. Tüm dünyada 
barışın, kardeşliğin, demokrasinin yerleşmesi için çaba harcanmalı; dünyamızın ve 
ülkemizin kaynakları silahlara, füzelere, bombalara değil, insanlığın yararına kulla-
nılmalıdır.

Elektrik Mühendisleri Odası, diğer demokrasi güçleri ile birlikte ülkemizde ve böl-
gemizde barış, toplumsal adalet ve demokrasi mücadelesinin aktif unsurlarından biri 
olmaya devam edecektir. Kimlik, kültür, din ve etnik köken ayrımı gözetilmeden tüm 
insanlığın kardeşliğine olan inancımızla Dünya Barış Günü’nü kutluyoruz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

1 EYLÜL 2019

İLETİŞİMDEKİ DEPREM DAHA YIKICI OLDU!
Ülkemizde 1999 yılında yaşanan deprem İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bolu gibi ille-
rimizde çok büyük yıkıma yol açmış, onbinlerce insanımız hayatını kaybetmiştir. Bu 
afette Türk Telekom’un santral binaları ve baz istasyonları zarar görmüş, kablolar 
kopmuş, direkler devrilmiş, o günün teknolojisi ile yapılan haberleşme uzun süre 
kesintiye uğramıştır.

Aradan 20 yıl geçti, neredeyse yeni bir çağa girdik ama İstanbul’da 26 Eylül 2019 
tarihinde yaşanan 5.8 şiddetindeki depremde yine telefon şebekeleri çalışamaz hale 
gelmiştir. Can kaybının olmadığı, çok büyük bir hasara da yol açmayan depremin 
ardından İnternet üzerinden veri iletimi dışında haberleşme tamamen durmuştur. 
Bu durum kelimenin tam anlamıyla fiyaskodur.

Neden böyle olmuştur?
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Öncelikle Türk Telekom’un özelleştirilmesiyle ülkenin hayati önem taşıyan iletişim 
altyapısı piyasaya teslim edilmiştir. Kamu eliyle yürütülmesi gereken iletişim hiz-
metlerinin, yatırımdan çok kar odaklı çalışan özel sektöre devredilmesi, bu alanda 
istenilen gelişme düzeyine ulaşılamamasına neden olmuştur. Bugün yaşanan yönetim 
ve altyapı zafiyetinin en büyük nedeni yıllardır sürdürülen özelleştirme ve piyasalaş-
tırma politikalarıdır.

Bilindiği üzere Türkiye’nin yüzde 92’si deprem kuşağında yer almakta; İstanbul’un 
yüzölçümünün yaklaşık yarısı 1 ve 2. derece, diğer yarısı da 3 ve 4. derece deprem 
kuşağında bulunmaktadır. Dolayısıyla ülkemizin deprem gerçeği gözardı edilemez. 
Doğa olaylarının afete dönüşmemesi için gerekli önlemlerin alınması özellikle has-
taneler, itfaiye istasyonları, haberleşme, su ve elektrik hizmeti veren kritik birimlerin 
deprem sonrasında da çalışabilirliğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır.

İletişim altyapımızdaki yetersizlikler, acil durumlara karşı hazırlıksızlık ve yapı 
denetim sistemindeki mevcut sıkıntılar gözönüne alındığında, sürecin böyle devam 
etmesi halinde önümüzdeki dönemde olası bir yüksek şiddetli depremde çok daha 
büyük zararların meydana geleceği açıktır. Bu kapsamda Elektrik Mühendisleri 
Odası olarak yetkilileri uyarırken, aşağıda belirttiğimiz hususlarda acil olarak önlem 
almaya çağırıyoruz.

• Çağdaş afet yönetimi için ilgili tüm kuruluşlarının katılımıyla bütünlüklü bir 
mücadele sistemi kurulmalıdır.

• Arama, kurtarma, sağlık hizmetleri, iletişim, ulaştırma ve benzeri hizmetler için 
elektrik zorunludur; mutlaka elektrik afet/acil durum eylem planı hazırlanmalıdır.

• Sağlıklı ve hızlı iletişim doğru bilgiye ulaşma açısından şarttır. Bu kapsamda 
afet-acil durum yönetimi için teknolojik yatırım yapılmalı, afet anında iletişimde 
meydana gelebilecek yoğunluklara karşı ek bant genişliği sağlayan projeler 
geliştirilmelidir. Öncelikli ve kesintisiz haberleşmeyi sağlayacak acil haberleşme 
sistemleri kurulmalı, ulaşımın çok zor olduğu bölgelerde ise uydu iletişimine 
ağırlık verilmelidir.

• Erken uyarı sistemleri tüm ülke genelinde yaygınlaştırılmalıdır.

• Kaçak yapılaşma ve sağlıksız kentleşmenin önüne geçilmeli, yapı üretiminde 
mühendisi dışlayan yaklaşımlara son verilmelidir.

• Afete hazırlık bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar okul öncesi dönem-
lerden başlayarak eğitimin tüm aşamalarına yaygınlaştırılmalıdır.

• Afet sonrasında toplanma alanlarının durumu belirsizdir. Bu alanların her an bir 
felaketle karşılaşılacakmış gibi anında erişilebilir ve çadırların kurulabilir şekilde 
düzenlenmiş olması gerekmektedir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

27 EYLÜL 2019
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ELEKTRİKTE ZAMLAR HIZ KESMİYOR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Resmi Gazete’de bugün yayımlanan 
tarife tablolarına göre, elektrik fiyatlarına 1 Ekim 2019’dan geçerli olmak üzere yüzde 
14.9 zam yapılmıştır. Temmuz 2019’a göre tek terimli alçak gerilim aboneleri için 
perakende enerji bedelleri yüzde 15-16 oranlarında artırılırken, kayıp ve kaçak, iletim 
hizmeti ve dağıtım hizmeti bedellerini içeren dağıtım kalemi tüm abone gruplarında 
yüzde 13.5 zamlanmıştır. Fon ve vergilerin etkisiyle yeni tarife toplamda yüzde 14.9 
oranında zam olarak yansıyacaktır.

Zamla birlikte elektrik fiyatları kilovatsaat başına;
• Ticarethanelerde 75.69,
• Aydınlatmada 70.21,
• Tarımsal sulamada 66.61,
• Sanayide 65.69,
• Konutlarda 57.28,
• Şehit aileleri ve muharip malul gazilerde 27.47,
• Genel aydınlatmada 50.60 kuruş olarak belirlenmiştir.

Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) yaptığı çalışmalarda 4 kişilik bir ailenin aylık 
asgari elektrik tüketimi 230 kilovatsaat olarak belirlenmiştir. Yeni zamla 4 kişilik bir 
ailenin aylık elektrik faturası da 163 liraya yükselmiştir.

Konut tarifelerinde yılbaşında yapılan yüzde 10’luk indirime rağmen yıllık zam oranı 
yüzde 19.7 olurken, 2 yıllık artış yüzde 72.6 olmuştur. Sanayide ise yıllık değişim yüzde 
32.2 iken; 2 yıllık zam oranı yüzde 126’ya ulaşmıştır.

Dağıtım Sistemi Kullanıcıları 
(Kr/kWh) 01.10.2017 01.10.2018 01.10.2019

Yıllık 
Değişim 

(%)

2 Yıllık 
Değişim 

(%)

Sanayi 29,0697 49,6812 65,6938 32,2 126,0

Ticarethane 33,4761 57,0978 75,6922 32,6 126,1

Mesken 33,1832 47,8504 57,2754 19,7 72,6

Şehit Aileleri ve Muharip 
Malul Gaziler 15,9521 22,8858 27,4679 20,0 72,2

Tarımsal Sulama 29,4477 50,2608 66,6141 32,5 126,2

Aydınlatma 31,1491 52,9554 70,2081 32,6 125,4

Genel Aydınlatma 31,1491 39,1148 50,6034 29,4 62,5

EPDK zamma gerekçe olarak Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ) toptan satış tarifele-
rindeki değişimi göstermiştir. Kamu toptan elektrik alım satış şirketi olan TETAŞ’ın 
kaldırılması nedeniyle kamunun piyasa fiyatlarını düzenleme işlevi zayıflatılmıştır. 
Bakanlığın açıkladığı maliyet bazlı enerji politikalarının sonucu olan bu zamların 
önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenmektedir. EPDK’nin faturalarda 
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dağıtım bedelini ayrı bir kalem olarak göstermemesi kamuoyundan bazı bilgilerin 
saklandığı anlamına gelmektedir. EMO, EPDK’nın şeffaflıktan uzak bu kararına 
karşı yargı yoluna başvuracaktır.

Yıllardır uygulanan özelleştirme ve piyasalaştırmaya dayalı enerji politikalarının 
ülkeyi getirdiği nokta, elektrikte sürekli yükselen fiyatlar ve bunun tüm sektörleri 
doğrudan etkilemesiyle iğneden ipliğe her ürüne zam gelmesidir. 1990’lı yıllarda 
başlayan yap-işlet ve yap-işlet-devret modeli üretim santrallarının satın alma garan-
tileri nedeniyle fiyatların yükseldiği ve halen yeni yatırımlarda da bu garantilerin 
verilmesi sonucu artan enerji maliyetlerinin yine zam olarak yansıyacağı açıktır. 
Özelleştirmenin acı reçetesi herkes tarafından görülmüştür. Temel bir insan 
hakkı olan enerji hizmeti ucuz, kesintisiz ve kaliteli bir şekilde kamu tarafından 
sunulmalıdır. Bunu sağlamanın tek yolu ise enerji alanının, şirketlerin kar hırsı ile 
değil, kamu yararını hedef alan politikalarla yönetilmesidir. Ülkemizin daha büyük 
açmazlarla karşılaşmaması için özelleştirme uygulamalarına son verilerek, acilen 
yeniden kamulaştırmalar yapılmalıdır.

Konutlar İçin Asgari Tüketim Üzerinden Aylık Elektrik Faturası-TL

 
Aylık 

Tüketim 
(kWh)

01.10.2018 01.01.2019 01.10.2019  

Birim 
Fiyat

230 
kWh’lik 
Asgari 

Tüketim 
Üzerinden 
Fatura-TL

Birim 
Fiyat

230 
kWh’lik 
Asgari 

Tüketim 
Üzerinden 
Fatura-TL

Birim 
Fiyat

230 
kWh’lik 
Asgari 

Tüketim 
Üzerinden 
Fatura-TL

2019 Yılı 
başından 
beri artış 

(%)

Perakende Enerji 
Bedeli
(Çıplak Enerji 
Bedeli+ Perakende 
Hizmet Bedeli)

230 0,345298 79,42 0,279098 64,19 0,364189 83,76  

Dağıtım Bedeli
(İletim+ Dağıtım 
+ Kayıp ve Kaçak 
Bedeli)

230 0,133206 30,64 0,154089 35,44 0,208565 47,97  

Fon ve vergiler hariç 
fiyat  0,478504 110,06 0,433187 99,63 0,572754 131,73  

Enerji Fonu (%) 1  0,79  0,64  0,84  

TRT Payı (%) 2  1,59  1,28  1,68  

Elekt ve Hvg Tük. 
Ver. (%) 5  3,97  3,21  4,19  

KDV Öncesi Toplam   116,41  104,77  138,43  

KDV (%) 18  20,95  18,86  24,92  

Genel Toplam TL   137,36  123,63  163,35 32,13

KESK/ESM. ENERJİ, SANAYİ VE MADEN KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

1 EKİM 2019
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EMO KADIN KOMİSYONU

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI 
ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

 “YAŞAMAK İSTİYORUZ”

Ölüm haberleri alıyoruz. Dün Isparta’dan bugün Akhisar’dan... Kadınlar katlediliyor.

Cenazelere katılıyoruz. Dün Muğla’da bugün İzmir’ de… Kadınları uğurluyoruz.

Mahkemelere gidiyoruz. Dün Şule Çet’in, bugün Emine Bulut’un.. Adalet arıyoruz.

Yaşamak isteyen kadınların, erkekler tarafından katledilişine tanıklık ediyoruz… Yarın 
hangimize ne olacağını bilmeden.

Dünyanın her yerinde erkek devletin şiddetiyle de kuşatılıyoruz. Şili’de direnişçi sokak 
sanatçısı Daniella Carrasco, eyleme katıldığı için gözaltına alındıktan sonra cansız 
bedeni bir parkın kapısındaki demirler üzerinde asılı bulundu, şiddete ve tecavüze 
de uğramıştı. Tarihin her döneminde iktidarın yumruğunu en ağır şekilde vurmaya 
çalıştığı, en sert şekilde cezalandırmak için özel çaba sarf ettiği kadınlar olarak, yaşam 
hakkımızı istiyoruz!

Haber bültenleri “Kasım ayında otuz kadın öldürüldü” diyor. Kadına yönelik şiddet, 
tecavüz, taciz, istismar haberlerinde; kız kardeşlerimiz her gün birer istatistiğe 
dönüşüyor, bedenlerimiz tek tek sayılıyor. Yaşananlar yaygın medyanın eril diliyle 
haberleştiriliyor. Failler, uydurma hikayelerle, haksız tahrik indirimleriyle, her duruş-
mada kadını sorgulayan erkek adalet sistemi tarafından yargılanıyor. Verilen cezalar, 
ne acımızı ne de öfkemizi dindiriyor.

Kadına yönelik şiddete karşı; gerekli önlemlerin alınmaması, kadın cinayetlerini 
durdurmak yolunda hiçbir adımın atılmaması, yaptırımların yetersizliği, körüklenen 
cinsiyet ayrımcı politikalar, erkek egemen sistemin kadınlara ve LGBT+ kişilere 
yönelik tahakküm kuran ve yok sayan uygulamaları, erkeklerin toplumsal iktidar alanını 
genişletirken diğer tüm yönelim ve kimlikleri ikincilleştiriyor.

Eşit bir hayatı ve yaşam hakkımızı güvence altına alabilecek yasalar ile bunlara ula-
şabilecek mekanizmalar istiyoruz. Ancak bugün gelinen noktada görüyoruz ki, 6284 
Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 
Nafaka Hakkı ve İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik büyük saldırılar yapılıyor.

Her geçen gün daha da vahşileşen yeni bir kadın cinayeti, şiddeti, istismarı habe-
rinin geldiği bu ortamda; caydırıcılığın, önleyici tedbirlerin, bunların yaşanmasını 
engelleyecek toplumsal dönüşümü sağlayabilecek uygulamaların konuşulması 
gerekirken, İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin imzasının çekilmesi için kam-
panyalar başlatılmakta, iktidara son derece yakın odaklarca kamuoyu yaratılmaya 
çalışılmaktadır. 
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2014 yılında Türkiye ile beraber 11 Avrupa ülkesinde yürürlüğe giren ve tam adı 
“Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair 
Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olan İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet konu-
sunda bağlayıcılığa sahip ilk uluslararası sözleşmedir. Sözleşme kadına yönelik her 
türlü şiddetin öncelikle önlenmesi, kadınların korunması, faillerin yargılanması, ceza-
landırılması için titizlikle ve ayrıntıyla hazırlanmış pek çok düzenlemeyi içermektedir.

Benzer şekilde 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun” da şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, 
çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması 
ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve 
esasları düzenlemektir.

Bu kapsamda hakaret etmek, aşağılamak, birilerinin yanında küçük düşürmek, 
öldürmekle, yaralamakla, sakat bırakmakla tehdit etmek, istenmeyen zamanlarda ve 
biçimlerde cinsel ilişkiye zorlamak, komşularla, arkadaşlarla, akrabalarla görüşülme-
sine izin vermemek, ihtiyaçlar için yeterli para vermemek, kazanılan paraya el koymak, 
sürekli nereye kaç lira harcandığını sormak, ısrarla telefonla aramak, kimlerle arkadaş 
olduğunuza karışmak, takip etmek gibi davranışlar şiddet olarak tanımlamaktadır.

Ülkemizde kadına yönelik şiddetle mücadele alanında en önemli hukuki kazanımlar-
dan olan bu kanuna karşı da tıpkı İstanbul Sözleşmesi’ne yapıldığı gibi kampanyalar 
yapılmakta, farazi ya da tekil mağduriyetler üzerinden kadınlara yaşam hakkı tanımayan 
bu düzenin sürmesi istenmektedir. Çünkü failler bizzat kendileridir.

Yapılması gereken hukukun ve kamunun tüm olanakları ile İstanbul Sözleşmesi’nin ve 
6284 Sayılı Kanun’un daha etkin şekilde hayata geçirilmesini sağlamaktır. Kadın sığı-
nakları ve kadın danışma merkezleri artırılmalı; cinsiyet eşitliği birimleri kurulmalı; 
cinsel saldırı, taciz ve tecavüzün önüne geçecek önlemler alınmalı; failleri koruyan, 
ceza indirimleri ya da cezasızlıkla erkeklere güç ve cesaret veren yargı kararları son 
bulmalı; kadının iş yaşamına katılabilmesini geliştirici politikalar uygulanmalıdır. 
Kadına yönelik şiddeti azaltmanın tek yolu toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıdır.

Biz kadınlar şiddete, tacize, tecavüze uğramadan, eşit adil ve özgür bir biçimde 
yaşamak istiyoruz. Yaşam hakkımızı; evlerde, iş yerlerinde, sokakta, mahkemelerde 
hayatın hiçbir alanında kimsenin ataerkil ideolojisine, ilkel dürtülerine, vicdanına, 
iradesine ve ellerine teslim etmeyeceğiz. Bu mücadele için, 25 Kasım’da sokaklarda 
ve kalan her gün de, yaşanan tüm şiddet, taciz, tecavüz, istismar ve ayrımcılıkta kız 
kardeşlerimizin yanında olacağız. 

Bütün kadın cinayetlerinin takipçisiyiz. Hiçbirimiz yalnız kalmayacak.

Yaşamak istiyoruz!
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

KADIN KOMİSYONU
25 KASIM 2019
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ELEKTRİK ZAMMINA İPTAL DAVASI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca (EPDK) 1 Ekim 2019 tarihinde yapılan basın 
açıklamasında, “elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan 
artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketici-
lerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dâhil %14,90 artış yapıldığı” ifade 
edilmiştir.1 Açıklamada, “Söz konusu artışta bir önceki tarife dönemine göre EÜAŞ 
Toptan Satış Tarifelerinde oluşan değişim en önemli etken olmuştur. Bu kapsamda 
1 Ekim itibariyle mesken abonelerince 100 kWh elektrik enerjisi için vergi ve fonlar 
dahil olmak üzere 71,02 TL ödenecektir” denilmiştir.
Elektrik zammı kararı aynı gün Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), EPDK’nın elektrik zammı kararının ve yayımla-
dığı tarife tablolarının, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve tarifelerle ilgili ikincil 
mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay 
13. Dairesi’nde dava açmıştır.
Dava dilekçesinde özetle şu unsurlara yer verilmiştir:

• Enerji kaynaklarının etkin ve etkili kullanımı, haksız rekabetin önlenmesi, 
oda üyelerinin hak ve çıkarlarının korunması, ülke çıkarlarına uygun politikalar 
üretilmesinde kamusal görevleri olan Elektrik Mühendisleri Odası’nın, elektrik 
faturalarındaki artışa ilişkin kurul kararının ve uygulamasının iptali için dava 
açmakta üyeleri ve kamu adına menfaati olduğu açıktır.
• 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereği Kurum, elektriği yeterli, kaliteli, 
sürekli, düşük maliyetli olarak sunmakla yükümlüdür. Ancak mevcut tabloda 
tüketiciye yüksek maliyetli ve düşük kaliteli elektrik sunumu söz konusudur.  
• Aynı kanunun 17. maddesinde yer alan tarifelerin, ilgili tüzel kişi tarafından 
Kurulca belirlenen usul ve esaslara göre, tarife konusu faaliyete ilişkin tüm maliyet 
ve hizmet bedellerini içerecek şekilde hazırlanacağına dair hükmüne de aykırılık 
söz konusudur. Kurul kararı açık ve ayrıntılı olmamakla tüketicinin bilgi alma 
hakkını ihlal edici niteliktedir.
• EPDK zam artış gerekçesi olarak maliyet bileşenlerinde oluşan artış demiş, 
ancak bu artışın neden kaynaklı olduğunu açıklamamıştır. Kurum kararları sonuç 
doğurucu her idari işlem gibi gerekçeli olmak zorundadır. Karardan etkilenenlerin 
anlayabileceği, ortalama bir tüketicinin anlamlandırabileceği ve denetleyebileceği 
içerikte olmak zorundadır. Artışa yol açan maliyet kalemlerinin nasıl hesaplandığı, 
tarife değişiklik önerisinin nereden geldiği, hangi ihtiyaçlar üzerinden değerlen-
dirildiği belirtilmemiştir. Kurul kararı yeterli, açık ve denetime elverişli gerekçe 
içermemektedir.
• Söz konusu artış gerçek maliyet rakamlarını yansıtmamakta olup, elektrik 
üretiminde dışa bağımlılığın azaltılarak, mevcut enerji kaynaklarının etkin kulla-

1 https://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/17-112/basin-aciklamalar
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nımının sağlanması, kayıp kaçakların azaltılması kamusal sorumluluktur. Elektrik 
kullanımı zorunlu tüketim kapsamında olup arz fazlası elektrik üretimi gerçeği de 
dikkate alınarak yurttaşların ağır fatura bedelleri ile karşı karşıya bırakılmaması 
Anayasa’nın sosyal devlet ilkesi gereğidir.

• EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Biz bu zamları yaparken, şirketlerin bize 
vermiş oldukları maliyetleri dikkate alıyoruz. Bizim onları zarar ettirmeme gibi 
kanundan doğan bir sorumluluğumuz var. EÜAŞ’ın maliyetlerini incelediğimizde 
bu kadar zammın yapılması gerekiyordu ve biz bu zammı yaptık” şeklinde açık-
lamada bulunmuştur.2 Kurum Başkanı, iptali istenen işlemin amacını, dağıtım 
şirketlerinin zarar etmemesi olarak açıklamıştır. Kurumun yasayla tanımlı amaç-
larına ve Anayasa hükümlerine açıkça aykırılık söz konusudur.

• 2018-2019 yılı zam oranları da göstermektedir ki, elektrik arz fazlasına rağmen 
elektrik üretim dağıtım maliyetlerinin tüketicilere gereğinden fazla yansıtıldığı, 
elektrik üretim, iletim ve dağıtımının kamusal hizmet niteliğinin göz ardı edildiği, 
kamu yararının gerçekleşmediği anlaşılmaktadır.

• Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin istikrar kazanmış 
kararlarında, 6446 sayılı yasanın verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan EPDK karar 
ve tebliğlerine göre alınan kayıp-kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli, perakende 
satış hizmet bedeli, iletim sistemi kullanım ve dağıtım bedellerinin birer mali 
yükümlülük olduğu, bu yükümlülüklerin yasa ile konulmalarının gerektiği, ayrıca 
hangi hizmetin karşılığında ne bedel ödenmesinin bilinmesi gerektiği, aksi duru-
mun hukuk devleti ve adalet anlayışı ile bağdaşmadığı tespitinde bulunulmuştur.

• Elektrik sadece sanayi alanında kullanılan bir enerji girdisi değil aynı zamanda 
tüm yaşamsal faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan çok önemli bir maddi araçtır. 
Bu nedenle de elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı bir bütün olarak 
“kamu hizmeti” niteliğindedir.

• EPDK’nın iş ve işlemlerinde kamu yararını gözetmesi, dağıtım şirketlerinin 
kar marjı karşısında tüketicinin ucuz ve kaliteli hizmet alma hakkını koruması 
yasal zorunluluktur.

• Bu kapsamda, idari işlemin hukuka aykırılığı açık olup, uygulanması kamu 
yararının ihlali sonucunu doğurmaktadır. Kamusal bir enerji politikası yürü-
tülmemesinden doğan ve özel sektörün yüksek kar marjı sebebiyle de katlanan 
elektrik maliyetinin tüketicilerden tahsili anlamına gelen bu kararın yürütmesinin 
durdurulması ve iptali gerekmektedir.

Kamuoyuna ve üyelerimize saygıyla duyurulur.
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

46. DÖNEM YÖNETİM KURULU
27 KASIM 2019

2 https://www.independentturkish.com/node/78211/ekonomi%CC%87/epdk-ba%C5%9Fkan%-
C4%B1-bu-sene-ba%C5%9Fka-elektrik-zamm%C4%B1-olmayacak
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EMO 65 YAŞINDA!
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 65. kuruluş yılını kutlamaktadır. 6235 sayılı 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yasası’nın 1954 yılında kabul 
edilmesinin ardından TMMOB 1. Genel Kurulu 18-22 Ekim 1954 tarihleri arasında 
yapılmış, daha sonra da Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) kurulmuş ve Odamızın 
ilk genel kurulu 26 Aralık 1954’te gerçekleştirilmiştir.
Anayasa’nın verdiği yetkiyle meslek alanımızın düzenlenmesi, denetlenmesi ve 
kamu yararının gözetilmesi doğrultusunda 65 yıldan bu yana çalışmalar yapan EMO, 
bünyesinde elektrik, elektronik, haberleşme, kontrol ve biyomedikal mühendislerini 
barındırmaktadır. Gücünü sadece üyesinden alan EMO, mesleki alanları gereği tüm 
toplumu ve ülkenin gelişmesini ilgilendiren konularda yaşanan sorunların çözülmesi, 
teknolojik ilerleme ve gelişmenin sağlanması ile meslek etiği ve meslektaşlarının özlük 
hakları temelinde çalışmalar yürütmektedir.
EMO, mesleki alanlarımıza ilişkin sorunları, görüş ve önerilerini bilimin yön göste-
riciliğinde kamuoyuna sunmaktadır. Mesleki alanlarımızla ilgili dergi ve kitap gibi 
yayınlar çıkartmakta; kongre ve sempozyumlar düzenlemektedir. Ayrıca üyelerine 
yönelik meslek içi sürekli eğitimler gerçekleştirmektedir. Bünyesinde 10 ayrı mühen-
dislik unvanı, 89 farklı iş alanı olan EMO bugün 14 şube ve 111 temsilcilik ile 66 bini 
aşkın üyeye hizmet vermektedir.
Mesleki faaliyet alanlarımız ekonomik, siyasal ve toplumsal sorunlardan ayrı düşünü-
lemez. EMO olarak 65. kuruluş yılımızda, mesleğimiz, meslektaşlarımız ve ülkemize 
karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz.
Son yıllarda giderek derinleşen ekonomik kriz, mesleğimiz ve meslektaşlarımızı da 
yakıcı biçimde etkiliyor. EMO’nun 5 bin üyesinin katılımıyla gerçekleştirdiği “Kriz 
Mühendisleri Nasıl Etkiliyor?” konulu anket çalışmasının ilk sonuçlarına göre Oda üyesi 
mühendisler arasındaki işsizlik oranı yüzde 30’un üstüne çıkmıştır. Özellikle gençler 
ve kadınlar arasındaki işsizliğin giderek derinleştiğinin saptandığı anket, çok sayıda 
mühendisin asgari ücretin altındaki ücretlerle çalışmak zorunda kaldığını, iş yükleri-
nin daha da arttığını, üstelik maaşların da düzenli olarak ödenemediğini göstermiştir.
Mühendislerin düşük ücretler, esnek ve güvencesiz çalıştırılmasının önüne geçilmesi 
için acilen istihdam planlaması yapılmalı, bilimin rehberliğinde teknolojik gelişme ve 
kalkınmanın sağlanabilmesi için stratejik planlamaya gidilmelidir. Ekonomik krize karşı 
günübirlik ve geçici önlemler yerine kalıcı çözümler getirilmeli, Türkiye’nin bu krizden 
çıkabilmesi için özelleştirme ve serbestleştirmeye dayalı politikalar terk edilmelidir.
EMO, ilk günden bu yana onurlu çizgisinden ödün vermeden yoluna devam etmekte-
dir. Bu süreçte birlikte ilerlediğimiz ancak artık aramızda olmayan değerli mücadele 
arkadaşlarımızı saygıyla anıyoruz. EMO bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
TMMOB ve bağlı odalarıyla birlikte mühendislik mesleğinin gelişimi ve bilimin kamu 
yararına kullanılmasında öncülük yapacak; meslek, meslektaş ve ülke sorunlarının 
çözümünün barış, özgürlük ve demokrasi uğruna mücadeleden geçtiği bilinci ile her 
zaman bu uğurdaki mücadelesini sürdürecektir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

26 ARALIK 2019
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“TURGUT ÖZAL’IN EMO’DAN ATILDIĞI” İDDİASI 
GERÇEKDIŞIDIR

Sabah Gazetesi’nde Yavuz Donat’ın 2 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan köşe yazı-
sında, “Köprü ve 2 İhraç” başlıklı bölümde “Turgut Özal’ın Elektrik Mühendisleri 
Odası’ndan atıldığı” iddia edilmektedir.

EMO, bu konuda daha önce de açıklama yaparak iddianın doğru olmadığını, EMO’nun 
Turgut Özal’a ilişkin herhangi bir disiplin süreci işletip meslekten men cezası ver-
diğine ilişkin bir kararı bulunmadığını bildirmiş, Sabah Gazetesi’ne de düzeltme 
yazısı göndermiştir (http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=112196&-
tipi=3&sube=7).

Buna rağmen Yavuz Donat söz konusu iddiayı hem gazetedeki köşesinde, hem de 
katıldığı TV programlarında dile getirmeyi sürdürmektedir.

Gerçekdışı iddialar üzerinden meslek odalarını karalamaya, meslek odalarının her 
türlü yatırım ve kalkınmaya karşı çıktıkları gibi bir algı oluşturmaya yönelik bu anlayışı 
kınıyoruz.

Kuruldukları günden bu yana iktidarların karar ve tasarruflarını kamu yararı ve mes-
leki açılardan değerlendirerek, ülkenin en karanlık günlerinde bile doğru bildiklerini 
savunmaktan vazgeçmeyen TMMOB ve bağlı odalarına yönelik bu saldırılar yeni 
değildir. Rant politikaları ile kentlerin, yaşam alanlarının, doğa ve tüm çevrenin talan 
edilmesine karşı çıkan, sermayenin değil halkın yanında olan meslek odaları her dönem 
siyasi iktidarların ve onların yandaşlarının hedefi olmuştur.

Bugün de özellikle Kanal İstanbul Projesi nedeniyle meslek odaları bir kez daha hedef 
tahtasına oturtulmuştur. Uluslararası sermayeye söz verildiği anlaşılan bu projenin; 
bilim insanlarının büyük yıkıma yol açacağı yönündeki uyarıları ve kamuoyunun tepki-
sine rağmen inatla sürdürülmek istenmesi, üstelik medya aracılığıyla yalanlara dayalı 
bir kampanya yürütülmesi, ortaya çıkan rantı kaptırmak istemeyen kimi çevrelerin ne 
denli ileri gidebileceğini göstermektedir.

Tüm baskı ve yıldırma politikalarına rağmen Anayasa’dan aldıkları güçle kamusal ve 
toplumsal yarar ilkesinden ödün vermeden çalışmaya devam eden meslek odaları, 
bilimsel-mesleki birikimleriyle 60 yılı aşkın süredir kamuoyunu aydınlatmaktadır. 
Bilinmelidir ki insana, doğaya, tarihe ve kültüre ait değerlere sahip çıkan; kıyılarımızın, 
ormanlarımızın, akarsularımızın, meralarımızın, tarihi ve doğal zenginliklerimizin yok 
edilmesini önleyen meslek odaları bundan sonra da mücadele etme kararlılığındadır.

Hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla, EMO nezdinde tüm odaları hedef aldığını 
düşündüğümüz bu karalama kampanyasına derhal son verilmesini talep ederken, 
Sabah Gazetesi’ne bir kez daha düzeltme gönderildiğini kamuoyunun bilgisine 
sunarız.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

6 OCAK 2020
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GEREKLİ ÖNLEMLER ALINSIN, 
DEPREMLER AFETE DÖNÜŞMESİN

Elazığ ve çevresinde 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan depremde şimdiye kadar 
açıklanan bilgilere göre 22 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1031 kişinin yaralandığını 
öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden yurttaşlarımızın ailelerine başsağlığı ve 
sabırlar diliyoruz. Yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmasını umuyoruz.

Doğal afetler değil kar hırsı can alıyor!

Bilim insanlarının dikkat çekmeye çalıştığı ve ülkemizde sıklıkla yaşanan deprem-
lerin en az yıkımla atlatılmasının yolu yine bilimden yana anlayışla denetimlerin her 
aşamada artırılmasıdır. Ülkemizin deprem bölgesi olduğunu bir kez daha ne yazık 
ki acı şekilde deneyimledik. Elazığ’da yaşanan depremde denetimsizliğin ve yetkin 
kişiler tarafından yapılmayan yapıların can aldığına şahit olduk. 

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olarak hasarların yaşandığı bölgelerde 
üyelerimizin ve birimlerimizin yapılacak çalışmalara katılması için çağrıda bulunu-
yoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

25 Ocak 2020

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI’NDAN 
ZORUNLU AÇIKLAMA

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Avukat Haluk Pekşen, 25 Ocak 2020 tarihinde Halk 
TV’de katıldığı “Türkiye Nereye” programında, Mimarlar Odası, Jeoloji Mühendisleri 
Odası ve Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın yaptığı bazı çalışmaları andıktan sonra, 
“Ama onun dışında barolar, İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, 
daha adını sayamayacağım 26 tane oda… ben onların adını duyunca vicdanım sızlıyor, 
başka da bir şey söylemeyeceğim” şeklinde konuşmuştur. 

Öncelikle Haluk Pekşen’i bu sözleri nedeniyle kınıyoruz.  

Üst birliğimiz TMMOB ve aralarında Elektrik Mühendisleri Odası‘nın (EMO) da 
bulunduğu birliğe bağlı meslek odaları, Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını 
yürütmeye yasal olarak yetkili mühendis ve mimarları bünyesinde toplayan, üye sayısı 
580 bine ulaşan kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleridir.

Elektrik, Elektronik, Haberleşme, Kontrol ve Biyomedikal Mühendislerini bünyesinde 
barındıran EMO, kurulduğu 1954 yılından bu yana yetkili olduğu meslek alanlarının 
düzenlenmesi, kamu yararı doğrultusunda politikalar üretilmesi, ilgililerin uyarılması, 
meslektaşlarının özlük haklarının geliştirilmesi temelinde çalışmalar yürütmektedir.
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EMO’nun merkezi Ankara’da olup Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarba-
kır, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun ve Trabzon’da 
şubeleri vardır. Ayrıca şubelere bağlı il ve ilçelerde temsilcilik ve mesleki denetleme 
büroları şeklinde yurt düzeyinde geniş bir örgütlenmeye ve 70 bini aşkın üyeye sahiptir.

EMO, başta enerji alanı olmak üzere ilgili meslek alanlarında uygulanacak politikaların, 
iktidar ve sermaye gruplarının çıkarları doğrultusunda değil, toplum ve ülke yararına 
olacak şekilde belirlenmesi için yoğun mücadele vermektedir. Baskı ve karalama kam-
panyalarına rağmen bilim ve tekniğin, mühendislik ilkelerinin ışığında çalışmalarına 
devam eden EMO, ülkenin en karanlık günlerinde dahi susmamış, doğru bildiklerini 
kamuoyuyla paylaşmaktan asla vazgeçmemiştir.

Odamızın yürüttüğü çalışmalar bir basın açıklaması kapsamına sığdırılamayacak olsa 
da birkaç örnek vermek istiyoruz.

EMO’nun ilk günden beri yanlış olduğunu savunduğu, hatta buna karşı hukuki plat-
formlar da dahil olmak üzere yürüttüğü mücadele nedeniyle iktidar, rant çevreleri ve 
yandaş medya tarafından hedef haline getirildiği, elektrik üretim ve dağıtım hizmetle-
rinin özelleştirilmesinin sonuçları ortadadır. Özelleştirmeler ve serbest piyasa; ucuz, 
kaliteli ve sürekli elektrik değil, tam tersine pahalı, kalitesiz ve büyük kesintilere yol 
açan karanlığı Türkiye’ye getirmiştir. Elektrik fiyatları sürekli zamlanmakta, halkımız 
ağır faturalar altında ezilmektedir.

EMO’nun enerji alanında stratejik planlamaya yönelik uyarıları da gözardı edilmiş, 
belirli çevrelere çıkar sağlama amaçlı yapılan yatırımlar nedeniyle bugün elektrikte 
arz fazlası oluşmuştur. Kamusal ve mesleki sorumluluğumuz doğrultusunda gerekli 
uyarıları yapıp sürekli itiraz etmemize rağmen uyarılarımız dikkate alınmamaktadır.

Diğer bir örnek de Türk Telekom özelleştirmesidir. EMO’nun mücadelesine ve açtığı 
davaya rağmen özelleştirilen Türk Telekom’un yüzde 55 hissesi, ödenmeyen kredi 
borcu nedeniyle bugün bankalara devredilmiş durumdadır.

EMO olarak meslek alanlarımız, gündemdeki gelişmeler ve ülke gerçeklerinden yola 
çıkarak yaptığımız çalışmalarda ortaya konulan bilgi birikimini basın açıklamaları, 
raporlar, kitap, dergi, bülten, broşür ve benzeri dokümanlar aracılığıyla kamuoyu ile 
paylaşıyoruz. Mesleğin yürütülmesinde üyelerimizin özlük hakları ve toplum açısından 
olumsuz sonuçlara yol açabilecek uygulamalara karşı yargı yolu da dahil olmak üzere 
çeşitli platformlarda mücadelemize devam ediyoruz.

Kısaca EMO yaşamın her alanındadır.

EMO’nun da içinde yer aldığı meslek odalarına saldırılar ise yeni değildir. Ancak bu 
kez CHP’li Haluk Pekşen’den gelmesi ve “odalar sanki mücadele etmiyormuş” gibi bir 
izlenim oluşturulmaya çalışılması, Odamız camiasında büyük tepkiyle karşılanmıştır.

Haluk Pekşen’in eğer art niyetli değilse haddini aşan bu sözleri için EMO, diğer 
meslek odaları ve tüm TMMOB camiasından özür dilemesini bekliyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

27 OCAK 2020
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HER 3 MÜHENDİSTEN BİRİ İŞSİZ!
Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz giderek derinleşirken, artan fiyatlar, 
yüksek döviz kurları, işsizlik, yoksulluk ve sonuçta gençlerin, hatta ailelerin intihar-
larına varan acı sonuçlarla, krizin etkileri toplumsal yaşamın hemen her alanında 
giderek daha fazla hissedilmektedir.
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) kriz ortamında, üyesi mühendislerin gerek iş 
koşulları, gerekse gündelik yaşamlarında karşılaştıkları olumsuzluklar, değişimler ve 
gelecek beklentilerini ortaya koyabilmek amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirmiş-
tir. “Krizin EMO Üyesi Mühendislerin Yaşamına Etkileri” konulu ankete elektrik, 
elektronik, kontrol, otomasyon, telekomünikasyon ve biyomedikal mühendisleri 
katılım sağlamıştır. Ankete 4 Eylül-9 Aralık 2019 tarihleri arasında toplam 4 bin 999 
adet giriş yapılmış, 7 hatalı/geçersiz giriş çıkarıldıktan sonra toplam katılımcı sayısı 
4 bin 992 olmuştur.
Yüzde 18.3’ü kadın, yüzde 81.7’si erkek olan katılımcıların yüzde 70’i 20-30 yaş 
grubunda yer almaktadır. Anket çalışması genç mühendislere odaklandığından, bu 
beklenen bir sonuçtur.
Anketin istihdam ve işsizlik koşullarına odaklanan bölümündeki veriler işsizliğin ne 
denli büyük bir sorun olduğunu ortaya koymaktadır. Anket verilerine göre 3 bin 276 
mühendis bir işte çalışmakta, 1.557 mühendis ise çalışmamaktadır. Emekli olduğunu 
belirten 76 kişi bu rakamdan düşüldüğünde geriye kalan 1.481 mühendis “işsiz” olarak 
nitelenebilir. Dolayısıyla anket katılımcıları arasında işsizlik oranı yüzde 31.2’dir. Bir 
başka deyişle yaklaşık olarak her üç mühendisten biri işsiz durumdadır.
Anket çalışmasının da altını çizdiği üzere gerçek işsizlik TÜİK verilerinin ortaya 
koyduğundan çok daha yüksektir. TÜİK verilerine göre işsizlik oranı yüzde 13.6; 
tarım dışı işsizlik oranı ise 15.7’dir. TÜİK, EMO üyelerini de içeren mühendislik 
fakültelerinden mezunlar için işsizlik oranını da yüzde 10.3 olarak açıklamıştır. Anket 
verilerine göre ise son 5 yıllık mezunlar için işsizlik oranı yüzde 36.3’tür. Diğer bir 
deyişle TÜİK verilerinin üç katıdır. 
Özellikle genç mühendisler açısından işsizliğin kritik bir boyut kazandığı görülmek-
tedir. Anket verilerine göre, 2015–2019 yılları arasında mezun olup hâlihazırda işsiz 
durumdaki 1.226 genç mühendisin,

• 610’u 1 yıldan az,
• 496’sı 1–2 yıl arası,
• 120’si 2 yıldan fazla zamandır işsizdir.

Yani her 10 işsiz genç mühendisten beşi 1 yıldan az, dördü 1 yıldan fazla, biri ise 2 
yıldan fazla zamandır işsizdir. 
İşsizlik kadın mühendisler açısından daha da acil bir sorundur. Ankete göre erkek 
mühendislerde yüzde 30 olan işsizlik oranı, kadın mühendislerde yüzde 42.2’ye 
çıkmaktadır. Son beş yılda mezun olan kadın mühendislerin işsizlik oranı ize yüzde 
46’ya ulaşmaktadır. 
Anket verileri kriz nedeniyle EMO üyesi birçok mühendisin işini kaybettiğini, pek 
çoğunun ücretinin düştüğünü, kimisinin iş yükünün arttığını, düzenli ücret alama-
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dıklarını, iş bulmakta zorlandıklarını, büyük çoğunluğunun hane gelirinde düşüş 
yaşadığını ortaya koymuştur. Buna karşılık, harcamaları kısma, ev değiştirme, aile 
yanına taşınma, arabasını satma, kredi alma gibi yollara başvurulduğu görülmektedir. 
Katılımcılar dışarıda daha az yemek yediklerini, daha az bakım hizmeti aldıklarını, daha 
az dışarıya çıktıklarını, daha az spor yaptıklarını, daha az kültür sanat etkinliklerine 
katıldıklarını, daha az tatile gittiklerini, daha az eğitim faaliyetlerine katıldıklarını 
ifade etmişlerdir. 

İşsizlikle ve artan yoksullaşmayla baş etmeye çalışan, kendisinin ve ailesinin geçimini 
sağlamakta güçlük çeken katılımcıların birçoğu ruhsal çöküntü içinde olduğunu 
belirtirken, yaşadıklarını şu sözlerle özetlemişlerdir:

• İş aramak dışında aktivitem kalmadı.
• Para harcamamak için evden dışarı çıkmıyorum.
• Sosyal hayatım bitti.
• Hiçbir şey yapamıyorum.
• Hiç arkadaşım kalmadı.
• Ruhsal dengem bozuldu, özel hayatımda problemler yaşıyorum.
• Dışarıya çıkamıyorum.
• Kaygılarım arttı.

Anket verileri yakın zamana kadar “itibarlı” ve nispeten iyi gelirli olduğu düşünülen 
elektrik – elektronik – kontrol – otomasyon – telekomünikasyon ve biyomedikal 
mühendisliği mesleklerinin de kan kaybettiğini; krizin işsizliği ve yoksullaşmayı ivme-
lendirerek mühendislerin de iş ve gündelik yaşamını altüst ettiğini ortaya koymaktadır. 

Günümüzde her yıl yaklaşık 10 bin genç mühendis, elektrik–elektronik-kontrol-bi-
yomedikal alanlarında işgücü piyasasına dâhil olmaktadır. İşsizliğin büyümesindeki 
temel etken Türkiye’nin sanayi yapısının ve ekonomi politikalarının iş yaratmıyor 
olmasıdır. Sanayide ithal girdi kullanımı yüksektir, ayrıca özellikle tekstil, gıda gibi 
emek-yoğun sektörlerde (yoğun işsizlik nedeniyle) kaçak/kayıt dışı çalışmayı teşvik 
eden bir anlayış yerleşmiş durumdadır. Bununla birlikte kamu kurumlarının özelleş-
tirilmesi, özellikle de enerji ve haberleşme alanlarındaki özelleştirmeler, istihdamı 
kısıtlamıştır. 

Üniversitelerin dönüşen yapısı da genç işsizliğini tetikleyen bir unsurdur. Giderek 
kalifiye olmayan, nitelikli eğitim vermeyen üniversitelerin ve bunlara bağlı olarak 
mühendislik bölümlerinin sayısı artmaktadır. Niteliğin nicel artışı yakalayamaması, 
tersine giderek nitelik kaybetmesi, pek çok üniversitenin neredeyse üniversite vasfını 
yitirmesine neden olmaktadır. Üniversite mezunlarının sayısı yıldan yıla artarken, bu 
artış istihdamı değil aksine işsizlik oranlarını yükseltmektedir.

İstihdam yaratmayı hedeflemeyen, daha doğrusu işsizliği “gerçek” bir sorun olarak 
görmeyen politikalar, işsizliğin çığ gibi büyümesinin başlıca sebebidir. İşsizlik sorunu, 
“Her üniversite mezunu iş bulacak diye bir kural yok” diyerek geçiştirilemez. Bir 
ülkenin en değerli varlığı sayılan gençlerin en verimli dönemlerinde yıllarca işsiz 
bırakılmaları, başka her şey bir yana, salt ekonomik açıdan bile çok önemli bir top-
lumsal kaynağın israf edilmesi demektir. Oysa akılcı politikalar izlenerek, ihtiyaca 
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göre planlama ve kamu kuruluşlarına daha fazla yatırım yapılarak bu alanda ciddi 
düzelmeler sağlamak olanaklıdır. Bunun içinse “piyasa”yı yücelten anlayışı sorgu-
lamak gerekmektedir. Günümüzde içinde bulunduğumuz büyük ekonomik kriz, 
hem dünyada hem de Türkiye’de piyasanın her derde deva olmadığını bir kez daha 
göstermiş, işsizliği daha da can yakıcı bir sorun haline getirmiştir.
Bütün bu olumsuz koşullara rağmen bu sonuç, krize karşı tüm çalışanlar, tüm 
emekçiler olarak ortak bir paydada buluşmak, krizle beraberce mücadele etmek için 
de bir kapı aralamaktadır.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

6 MART 2020

ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ, İNTERNET BEDELLERİ, 
KRİZ SONRASINA KADAR ERTELENMELİDİR

BORÇLAR NEDENİYLE ELEKTRİK VE İNTERNET 
KESİLMESİN, KESİLENLER AÇILSIN; KAYIPLAR 

HAZİNE TARAFINDAN KARŞILANSIN!
Çin’de başlayıp, yüzlerce ülkede hızla yayılan küresel ölümcül Koronavirüs salgını, 
ülkemizde de hızla yayılmakta... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “pandemi” 
kararı alınan yeni tip Koronavirüs’ün (Kovid-19) boyutları, Sağlık Bakanlığı’nın can 
kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamalar, küresel salgın riskinin büyüdüğünü, ülkemizi, 
toplumumuzu ve tüm meslektaşlarımızı derinden etkileyeceğini göstermektedir. Vefat 
edenlerin yakınlarına başsağlığı dileriz.
Her şeyden önce bu küresel salgın karşısında büyük fedakarlık ve özveri ile mücadele 
eden sağlık çalışanlarımıza, kurumumuz adına sevgi ve şükran duygularımızı iletmek 
isteriz. Ancak onların can güvenliğinin de sağlanamadığı anlaşılmakta.. Hızla gerekli 
tedbirler alınmalıdır.
Alınan ilk genel tedbirlerden sonra, herkesin gözü 18 Mart’ta yapılan “Koronavirüsle 
Mücadele Eşgüdüm Toplantısı”na çevrilmiştir.
Eşgüdüm toplantısına Türk Tabibler Birliği’nin (TTB) çağrılmaması anlaşılır gibi 
değil.. Sağlık kolundaki sendikaların ve Türk Eczacılar Birliği’nin (TEB) çağrılmaması 
bu kadar kritik dönemde bile önyargıların devam ettiğini göstermektedir.
Her şeyden önce bu toplantılara 4 meslek ve emek örgütü TTB, DİSK, TMMOB, 
KESK ve muhalif tüm siyasi örgütlerin çağrılması gerekmektedir. Ülke olarak ortak 
bir mücadele yürütmek istiyorsak bu zorunluluktur.
Toplantı sonrası açıklanan 19 maddelik tedbirler paketi, halkımızı ve bizleri hayal 
kırıklığına uğratmıştır.
Cumhurbaşkanının ifade ettiği gibi “Bu krizle birlikte artık hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak” cümlesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.
Peki alınan tedbirler bu tespite uygun mudur?
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Tedbirlerin içeriğine bakıldığında, son birkaç yıldır ekonomi yönetiminin açıklama-
sına alıştığımız “Tedbirler Paketi”ne benziyor. Alınan tedbirlerin yaşanılan sürecin 
ciddiyetine ve sorumluluğuna uygun olmadığı görülmektedir.
Halkın ve toplumun yaşamsal ihtiyaçlarını dikkate alan tedbirler alınmalıdır.
Öncelikle önerilerimiz;
Uzmanlar krizin öngörülenden daha uzun süreceğini ifade ediyor. Alınan bütün 
tedbirlerde, bilim ve aklın ışığında, kamu yararı gözetilmelidir.

1. “Evde Kalın” önerisi doğru bir öneridir. Bu önerinin yol açtığı işsizlik, açlık v.b. 
tüm ekonomik ve toplumsal maliyetler kamu tarafından karşılanmalıdır.
2. Bütün kurumlarda işten çıkarmalar durdurulmalıdır. Çalışanlara İsşizlik Fonu 
ve kamu kaynakları kullandırılmalıdır.
3. Sağlık çalışanlarının sağlık güvenliği sağlanmalıdır.
4. Sağlık denetimleri genelleştirilmeli ve çalışanların işyerine geliş gidişlerini sağ-
layacak toplu servis araçları sağlanmalı ve bedeli kamu tarafından karşılanmalıdır.
5. Öncelikle elektrik, su, doğalgaz, İnternet bedelleri, kriz sonrasına kadar erte-
lenmelidir. İleri yaşlardaki yurttaşların yaşadığı meskenler başta olmak üzere, 
fatura ödenmediği gerekçesiyle elektrik kesintisi yapılmaması sağlanmalıdır.
6. Evden çalışma ve uzaktan eğitim İnternet kullanımını artıracaktır. Servis sağ-
layıcıların kapasiteleri arttırılmalıdır.
7. Tıbbi malzeme, temizlik ve dezenfekte üreten fabrika ve işletmelerin kapasi-
teleri artırılmalı, EMO’nun bünyesindeki mühendislik hizmetlerine de ihtiyaç 
duyulan bu sektörlerde istihdam artışına gidilmeli, sahada bilfiil çalışması gereken 
mühendisler için gerekli korunma ekipmanları sağlanmalıdır.
8. 65 yaş ve üzeri yurttaşlarımızın sokağa çıkmalarının yasaklanması nedeniyle 
serbest müşavir mühendis ve yapı denetimi sisteminde görev yapan bu yaş gru-
bundaki meslektaşlarımızın hizmetlerinde aksamalar olmuştur. Kamu hizmetinin 
devam etmesi açısından meslektaşlarımıza sınırlı süreli çalışma izni verilmesi 
yeniden değerlendirilmelidir.

Bu salgın hastalık, küreselleşen dünyadaki tüm eşitsizlikleri, adaletsizlikleri bir kere 
daha ortaya çıkarmıştır. Küreselleşmenin dünyada yarattığı yapısal sorunların insanlık 
üzerindeki olumsuz etkilerini göstermiştir.
Ülkemizde uzun yıllardan beri devam eden bu küresel sermaye hakimiyetinin ve 
liberalleşmenin sonuçlarını gözler önüne sermiştir.
Bir kamu hizmeti ve insanlık hakkı olarak sunulması gereken sağlık sektörünün 
piyasalaştırılması nedeniyle bu kadar hazırlıksız yakalandığımız görülmektedir.
Sağlık Bakanlığı’nın ve sağlık emekçilerinin çabası bu sonucu değiştirememektedir.
İçinden geçtiğimiz sürecin şeffaf olarak işletilmesi büyük önem taşımaktadır. Sağlık 
Bakanlığı, hastalığa yakalananların bulundukları iller, hastaların durumu, hastalık 
kaynakları, yapılan tanı testi sayısı ve pozitif-negatif sonuçları ile ilgili, açık, net ve 
hızlı bir şekilde kamuoyuna bilgi vermelidir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

24 MART 2020
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KAYYUM ATAMALARINI KINIYORUZ!
Siyasi iktidar tarafından HDP’li Batman; Diyarbakır-Ergani, Eğil, Lice ve Silvan; Bit-
lis-Güroymak, Iğdır-Halfeli ve Siirt-Gökçebağ belediye başkanları görevden alınarak, 
yerlerine kayyum atanmıştır.

Türkiye, tüm dünya ülkeleri gibi ölümcül Koronavirüs salgınıyla mücadele etmeye 
çalışmaktadır. Dünyada pek çok ülke vatandaşlarını korumak için sokağa çıkma 
yasaklarına varıncaya kadar olağanüstü önlemler alırken, çalışanların hak kaybına 
uğramasını engelleyecek adımlar atarken ve hastalığa karşı tedavi-ilaç bulunabilmesi 
için bilim ve teknolojiye yatırım yaparken, siyasi iktidarın önceliğinin ne olduğu ortaya 
çıkmıştır. “Halk sağlığı” alanında çözüm üretmekte yetersiz kalan iktidar, içinde 
bulunduğumuz kriz döneminde dahi seçimle alamadığını, antidemokratik yollarla 
ele geçirme çabasını sürdürmektedir.

Kayyumlar, yurttaşların seçme ve seçilme hakkını, sandık iradesini yok sayan hukuk-
suz uygulamalardır. Dayanışma ve yardımlaşmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç 
duyduğumuz bu dönemde, toplumda kamplaşmaya, kin ve nefrete yol açacak girişim-
lerden özenle uzak durulmalı ve tüm kayyum yönetimleri derhal sona erdirilmelidir.

Cezaevlerinde siyasi gerekçelerle hukuksuz biçimde tutulan siyasetçilerin hepsi 
serbest bırakılmalı, seçilmiş belediye başkanları görevlerine iade edilmelidir.

Krizi fırsata çevirme yaklaşımındaki siyasi iktidarın, daha önce de yaşama geçirmeye 
çalıştığı, ancak yargı kararlarıyla engellendiği Korunan Alanların Tespit, Tescil ve 
Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik değişikliğini de salgın hastalık 
gündeminde tekrar geçirmeye çalışmaktadır. Resmi Gazete’de 16 Mart 2020 tarihinde 
yayımlanan yönetmelik değişikliği ile korunan alanlarda entegre tesisler, içme suyu 
amaçlı baraj ve göletler, balıkçılık faaliyetleri, zorunlu teknik altyapı uygulamaları 
ve madencilik faaliyetlerinin yapılabilmesine olanak sağlanmıştır. Doğal alanların 
rant ve talana açılmasına neden olacak bu yönetmelik değişikliği iptal edilmeli ve 
kriz döneminde yaşamlarımızı bu denli etkileyecek yasal düzenlemeler yapılmaktan 
vazgeçilmelidir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

25 MART 2020

28 NİSAN DÜNYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GÜNÜ 2020:
“Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak her çalışanın hakkıdır”

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 2003 yılında, sendikal hareketin talebi üzerine 
28 Nisan’daki kampanyaya dahil oldu. ILO tarafından alınan bir kararla meslek has-
talıkları ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla, 2003 yılından bu yana 28 Nisan Dünya 
İş Sağlığı ve Güvenliği Günü her yıl farklı bir tema ile kutlanmaktadır. 
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ILO bu yılki temayı Covid-19 ile mücadeleyi belirtmek için hazırladı ve “Salgını 
durdurun: İş Sağlığı ve Güvenliği Hayat Kurtarabilir” olarak belirledi. Dünya çapında 
Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele ettiğimiz bugünlerde Dünya 
İş Sağlığı ve Güvenliği Günü, Covid-19 pandemisine odaklanarak, işyerinde bulaşıcı 
hastalıkların patlak vermesine yönelik olacaktır. 

Bir salgın karşısında işyerinde güvenlik ve sağlığın sağlanması; pandemiyle ilişkili 
bulaşma, psikososyal riskler, ergonomik ve işle ilgili diğer güvenlik ve sağlık risklerini 
önlemek ve kontrol altına almak için alınan önlemleri araştırmak ve belirlemektir.

Uzaktan çalışma, işçilerin çalışmaya devam etmeleri için yeni fırsatlar sunuyor. Ancak 
işçiler, bu düzenlemeleri müzakere edebilmeli, böylece çocuklara, hastalara veya 
yaşlılara ve elbette kendilerine bakma gibi diğer sorumluluklarla dengeyi koruyabil-
melidir. Uzaktan çalışma yalnızlaşmayı da beraberinde getirdiğinden sürekli hale 
gelmemeli, pandeminin kontrol altına alınması ile birlikte gerekli işçi sağlığı ve iş 
güvenliği önlemleri eşliğinde normal çalışma düzenine dönülmelidir.

28 Nisan gününün amacı; tüm dünyada iş kazalarının ve hastalıklarının önlenmesini 
teşvik etmektedir. Uluslararası dikkatin; sorunun büyüklüğüne çekilerek işle ilgili 
ölümlerin ve yaralanmaların sayısını azaltmayı amaçlayan bir bilinçlendirme günüdür.

Ülkemizde her 6 dakikada bir iş kazası olmakta, her 6 saatte de bir işçimiz hayatını 
kaybetmektedir. Bu evlerinden çıkan ve çocuklarının geçimlerini sağlamak için 
çalışmaya giden 4 işçimizin akşamları evlerine dönememeleri anlamına gelmektedir.

28 Nisan, 1996 yılından bu yana sendikal hareket tarafından dünya çapında düzenlenen 
“Ölü ve Yaralı İşçiler İçin Uluslararası Anma Günü”dür. Amacı, bu tarihte dünya 
çapında seferberlikler ve bilinçlendirme kampanyaları düzenleyerek iş kazaları ve 
hastalıkları mağdurlarının hatıralarını onurlandırmaktır.

TMMOB’nin 2019 tarihli İş Güvenliği Uzmanları Çalıştayı Sonuç Bildirgesi’nde de 
belirtildiği üzere;

“İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması öncelikle devletin ve işverenin görevidir.”

“Her kademedeki okullarda işçi sağlığı ve güvenliği dersleri zorunlu ders olmalıdır.”

“İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenleme ve denetim yalnızca Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından değil (örneğin İngiltere HSE’de olduğu gibi), 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yanında, Sağlık Bakanlığı, Üniver-
siteler, Sendikalar, TTB ve TMMOB’den oluşan idari ve mali yönden bağımsız bir 
enstitü tarafından yerine getirilmelidir. Çalışma yaşamına ilişkin tüm düzenlemeler 
bu enstitü tarafından yeniden ele alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.”

Saygılarımızla
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

46. DÖNEM YÖNETİM KURULU
28 NİSAN 2020
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TMMOB’YE BAĞLI ODALARIN ORTAK AÇIKLAMASI:
AKP Genel Başkanı/Cumhurbaşkanının 

Meslek Odalarını Hedef Alması Demokrasi ile 
Bağdaşmamakta, Üyelerimizin Özgür İradesini Dikkate 

Almamaktadır
Ülkemizden, Kamu Yararı Uygulamalarından, Özerk 
Demokratik Mesleki Örgütlülüğümüzden Yana Olan 

Mücadelemiz Kararlılıkla Sürecektir
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, önceki gün partisinin MYK 
toplantısında yaptığı konuşmada, Ankara Barosu, Tabip Odaları ve Anayasa’nın 135. 
maddesi uyarınca kurulmuş olan bütün kamu kurumu niteliğindeki özerk meslek 
kuruluşları hakkında demokrasi ile bağdaşmayacak bir mevzuat değişikliğini tekrar 
gündeme getirmiştir.

Cumhurbaşkanlığının İnternet sitesinde “Baro ve Tabip Odaları Gibi Meslek Kuru-
luşlarının Seçim Usulleri” ara başlığı altında yayımlanan bilgi şöyledir: “Cumhur-
başkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde başlanmış olan ve veya başlama 
kararı alınıp neticelendirmeyi bekleyen pek çok düzenleme bulunduğunu hatırlatarak, 
bunlardan birinin de barolar ve tabip odaları başta olmak üzere meslek kuruluşlarının 
seçim usullerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili taslak olduğunu söyledi. Meslek kuru-
luşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetine ve ehemmiyetine dikkati 
çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Daha önceki yıllarda bu konuda bir hazırlık yapmış ve 
belirli bir seviyeye getirmiştik. Bu çalışmayı derhal yeniden ele almalı varsa eksiklerini 
tamamlayıp en kısa sürede Meclisin takdirine sunmalıyız. (…)’ ifadelerini kullandı.”

Gerçekte de önceki yıllarda, kamu kurumu niteliğindeki Anayasal özerk meslek 
kuruluşlarının kuruluş yasaları çerçevesindeki faaliyetlerinden, örgütlü toplum 
yapılarımızdan duyulan rahatsızlık nedeniyle Başbakan ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla 
birçok açıklama yapılmış ve yasa değişikliği taslakları hazırlanmıştır.

Bu noktada öncelikle belirtmek isteriz ki demokratik yollarla ele geçirilemeyen özerk 
demokratik mesleki yapılar, seçim yöntemlerine müdahale ve diğer yollarla bertaraf 
edip işlevsizleştirmek ve tasfiye etmek istenmektedir. TMMOB, TTB ve Tabip 
Odaları, TBB ve Baroların yasal mevzuatlarının değiştirilmesi konusu, bu nedenle 
sürekli olarak gündeme getirilmektedir.

Yine öncelikle belirtmek isteriz ki bu Anayasal kuruluşlar; ülkemizin yeraltı-ye-
rüstü kaynakları, kentleri, çevresi, doğası, suyu, toprağı, tarımı, peyzajı, yapıları, 
gıdası, ulaşımı, enerjisi, iletişim altyapısı, madenleri, malzemeleri, sanayisi, bilişim 
uygulamaları vb. tüm alanlarda korumaya çalıştıkları kamu-toplum yararı ölçütünün 
tasfiyesi ve her toplumsal alanın bilimsel, hukuksal, sıhhi normlardan arındırılması 
için hedefe konulmuştur.
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Oysa bizlerin bu alanlardaki Anayasa kökenli kuruluş yasalarımız ve özerk kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu işlevlerimiz, Resmi Gazete’de yayımlanmış 
ana yönetmelik ve diğer yönetmeliklerimizle kamusal, hukuksal hükümlere bağlan-
mıştır. Bu nedenle tekrar tekrar gündeme getirilen mevzuat değişikliği girişimleri, 
iktidar uygulamalarında sıklıkla görüldüğü üzere hukuk, Anayasa ve demokrasi dışı-
lığa dayanmakta; idari, hukuksal ve toplumsal normlara güveni azaltarak keyfiyet ve 
zorbalığa daha fazla kapı aralamaktadır.

Bugün ülkemizde yapılması gereken; hukuk, sağlık ve toplumsal yaşamın bütününü 
ilgilendiren mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı ve örgütlerini, kısaca Anayasal 
dayanağı olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını hedef haline getirmek 
değil; evrensel normları demokratik bir şekilde benimsemek, yerleştirmek, geliştirmek 
ve ihlal etmemektir. Demokrasiye olan tahammülsüzlüğe ve meslek odalarının demok-
ratik bir şekilde yapılan seçimlerine gösterilen tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir.

Bizler, meslek disiplinlerimize ve örgütlerimize yönelik tasfiye edici politikalar ile ülke 
çapında izlenen belli kesimlerin çıkarına dayalı politikalar ve toplumsal muhalefetin 
sindirilmesi çabaları arasındaki bağların bilincindeyiz. Cumhuriyete, demokrasiye 
ve laikliğe olan inancımız tamdır. Bu nedenle; eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik, 
güvenceli çalışma yaşamı olmazsa olmazlarımızdır. Ayrıca sosyal hukuk devleti, plan-
lama, sanayileşme, kalkınma, kamusal yarar, kamusal hizmet ve kamusal denetime 
yönelik mücadelemiz her koşulda sürdürülecektir.

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki; Odalarımız ve TMMOB’ye yönelik tutumun 
nedenleri, ülkemizin emek sömürüsüne dayalı bir rant cumhuriyeti haline gelmesini 
eşitsizliğin bir argümanı olarak görüyoruz. Demokrasi ve laikliğin tasfiyesine karşı 
direncimiz ve bilimsel teknik gerekliliklere bağlılığımız devam edecektir.

İktidarların Meslek Odaları üzerinde oluşturmaya çalıştıkları tasarruflarını her zaman 
kamusal ve toplumsal yarar ölçeğinde dikkate alıp değerlendirmişizdir. Mesleki-bi-
limsel- teknik doğrulara dayanarak ülkenin en karanlık dönemlerinde bile çalışma-
larımızı yürütmüşüzdür. TMMOB’ye bağlı meslek odaları olarak; Anayasal güvence, 
hukukun, insan haklarının ve demokrasinin evrensel normlarına bağlılığımız devam 
edecektir. Üyelerimizin demokratik iradelerinin ortaya koyduğu güçle, bundan sonra 
da antidemokratik uygulamalara karşı duracağımızın bilinmesini isteriz.

07.05.2020

Bilgisayar Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, 
Fizik Mühendisleri Odası, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası, Gemi Mühendisleri 

Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İçmimarlar 
Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, 

Kimya Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, 
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası, Mimarlar 

Odası, Petrol Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası, Tekstil 
Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası
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MESLEK ODALARINI HEDEF ALAN MÜDAHALEYİ 
KABUL ETMİYORUZ!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından, meslek odaları ve baroların kuruluş 
kanunlarını değiştirmek için yapılan açıklamanın ardından, iktidar partisi marifetiyle 
hazırlanan mevzuat değişikliği, kısa zamanda parlamentonun gündemine taşınmak 
istenmektedir. 
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın toplumun çeşitli kesimlerini hedef alan söylem-
lerine yönelik Ankara Barosu’nun yaptığı açıklama üzerine, kimi gazetelerin köşe 
yazarları ve sosyal medya trolleri tarafından alevlendirilen “Cuma hutbesi” tartışmaları 
konusunda, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Mayıs 2020 tarihinde 
partisinin MYK toplantısında; Ankara Barosu, Tabip Odası başta olmak üzere Ana-
yasa’nın 135. Maddesi uyarınca kurulmuş olan meslek odalarının seçim sistemi ve 
mevzuatlarının değiştirilmesini gündeme getirmiştir.
Öncelikle belirtmek isteriz ki; Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelenin dorukta 
olduğu ve tüm dünyanın gözünü halk sağlığına ve giderek bozulan ekonomik tedbir-
lere yönelttiği böylesine bir ortamda; Türkiye’deki siyasi iktidarın TMMOB Yasasını 
değiştirmek istemesi ancak, “akıl tutulması” olarak açıklanabilir.
Krizi fırsata dönüştürmek isteyen siyasi iktidar, küresel salgınla mücadelenin ilk 
günlerinde toplumun içinde bulunduğu panik ortamından ve yaşadığı büyük şaşkın-
lıktan yararlanmış; Kanal İstanbul Projesi ihalesini gerçekleştirmiş, SİT alanlarını 
ve tarımsal alanları kullanıma açan yönetmeliği çıkarmıştır.
Siyasi iktidar, 18 Mart 2020 tarihinde, koronavirüse yönelik alınması gereken ilk tedbir 
paketini açıklamıştır. 19 maddelik tedbir paketi içinde sıralanan hiçbir madde işin 
ciddiyetinin anlaşılmadığını göstermiştir. Salgın sürecinde açıklanan diğer tedbir 
amaçlı alınan kararlar da aynı mantıkla sürdürülmüştür.
Anlaşıldığı kadarıyla, “hızlandırılmış bir koronavirüs çıkış programı” uygulayan 
hükümet, Ülkemizde uzun süredir yaşanan ekonomik krizi de bir şekilde kapatmanın 
yollarını aramaktadır. 
İktidara geldiği 18 yıldan beri, meslek odalarının faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı 
çeşitli zamanlarda gündeme getiren siyasi anlayış, yasa taslakları hazırlamış ancak 
sonra da vazgeçmek zorunda kalmıştır. 
TMMOB ve odalardan neden rahatsızlık duyulmaktadır? Çünkü; TMMOB ve bağlı 
odaları, kuruldukları günden bu yana en zor dönemlerde bile iktidarların karar ve 
tasarruflarını toplumsal yarar ve mesleki fayda süzgecinden geçirip, bilimin ve aklın 
ışığında sadece gerçeklere dayalı çalışmalar yürütmüşlerdir.
Toplumun geleceğini yok eden ve halkımızın yüz yılda biriktirdiklerini “Özelleş-
tirme” adı altında, yerli ve uluslararası sermaye gruplarına peşkeş çeken iktidara 
karşı durmuşlardır.
Türk Telekom’da yapılan, artık sağır sultanın bile duyduğu, yolsuzluk ve vurguna, 
enerji sektöründe yapılan özelleştirmeler ve izlenen neoliberal politikalara karşı 
çıkmışlardır. Çıkmaya da devam edeceklerdir.
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Keza, TMMOB ve diğer odaları kendi uzmanlık alanlarında görevlerini yerine getir-
miştir. 
Hangi ad ile yapılırsa yapsınlar bu saldırıların temelinde, yerli ve uluslararası sermaye 
gruplarının talepleri yatmaktadır. Dinsel motiflerle saklamaya çalışılan asıl gerçek 
sadece budur.
Meslek odalarımıza yapılan müdahaleyi, sadece meslek odalarına değil, Ülkemizde 
yıllarca büyük bedeller ödenerek oluşturulan demokrasi kültürüne, toplumsal yaşam 
tarzına da bir müdahale olarak değerlendiriyoruz.
Bizler, mesleki bilgi birikimini, kamu yararı doğrultusunda ortaya koyan ve her plat-
formda mücadele yürüten, meslek odalarımıza yönelen bu tür müdahaleleri kabul 
etmiyoruz.
Yasa teklifine karşı, tüm demokrasi güçleriyle birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz.
Bizler, bu ülkenin ve toplumun ortak çıkarlarını, kamu yararı ilkesinden vazgeçmeden 
savunmaya devam edeceğiz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

12 MAYIS 2020 

MESLEĞİMİZİ İTİBARSIZLAŞTIRAN 
UYGULAMALARA SON VERİN!

Bingöl Belediye Başkanlığı tarafından, 23 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan ilan ile 
“zabıta memuru” kadrosuna açıktan atama yoluyla; elektrik-elektronik ve inşaat 
mühendisi istihdam edileceği duyurulmuştur.
Bingöl Belediyesi İnternet Sayfası’nda yer alan ilanda, “Bingöl Belediye Başkanlığı 
bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi istihdam edilmek üzere; 
Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, 
nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla 
belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır” ifadelerine 
yer verilirken, 2 İnşaat Mühendisi, 1 elektrik-elektronik mühendisliği bölümünden 
mezun olma şartı arandığı da belirtilmiştir.
Hükümetlerce uygulanan neoliberal politikalar sonucunda, Ülkemizde derinleşen 
ekonomik krizin etkileri toplumun tüm kesimlerinde kendini hissettirirken, son 
dönemde dünyayı ve Ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) ile birlikte, 
yaşam koşulları da ağırlaşmıştır. 
Günümüz şartlarında meslektaşımız iş bulmakta zorlanırken, birçok meslektaşımız 
iş yerlerini kapatmak zorunda kalmış, birçok meslektaşımız da ücretli çalışma alan-
larına mücadele eden meslektaşlarımız, sınırlı istihdam ve düşük ücretlerle piyasanın 
acımasız koşullarına terk edilen kamu hizmetlerini dahi alamamıştır.
İşsizlik tüm meslek alanlarında olduğu gibi meslek alanımızın da can yakıcı bir 
sorunu haline gelmiştir. Yeni mezun meslektaşlarımız nitelikli çalışma yaşamına dahil 
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olamamaktadır. Çalışma yaşamına dahil olan meslektaşlarımız ise düşük ücretlerle 
çalışmaya zorlanmaktadır. Derinleşen işsizlik ortamında bile öğrenci kontenjanları 
sürekli olarak artırılarak, meslektaşlarımız güvencesiz çalışma koşullarına mecbur 
bırakılmakta, istihdam alanları giderek daraltılmaktadır. Meslektaşlarımız çareyi 
meslek dışı çalışma alanlarında aramaktadır.
Gerek kamuda gerekse özel işletmelerde mesleğimizin kamusal işlevi bilinçli olarak 
ortadan kaldırılmaktadır. Mesleğimizin itibarı, örgütsel bağları zayıflatılmaktadır.
Bizler, mühendislik fakültelerine büyük umutlarla kayıt olan, genç meslektaşlarımızın 
işsizlik nedeniyle almış oldukları mühendislik eğitimleri değersizleştirilmektedir. 
Genç meslektaşlarımızın niteliksiz işlere mahkûm edilmesine izin vermeyeceğiz. 
Sorun zabıta mesleği ile ilgili bir sorun değildir. Her iş ve meslek kıymetlidir. Fakat 
elektrik ve inşaat mühendislerinin almış oldukları eğitimlerinin dikkate alınmamasını 
ciddi bir sorun olarak görüyoruz.
Büyük emekler ve fedakarlıklarla alınan mühendislik eğitiminin ve mesleğinin etik 
değerlerinin hiçe sayılarak, kamu kurumlarının meslek onurunu zedeleyen mesnetsiz 
ilanlarını kabul etmiyoruz. Bingöl Belediyesi’nin ilanını gençlerimizin geleceğe dair 
umutlarına yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor, meslektaşlarımızı inciten ilanı 
kınıyoruz. 
Kamu kurumlarına sosyal devlet olmanın niteliklerini hatırlatıyor, Ülkemizde tekno-
lojik gelişmelere paralel olarak, akıl ve bilimin öncülüğünde işsizlik sorununu çözecek 
yeni politikaların üretilmesini talep ediyoruz.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU
TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

1 HAZİRAN 2020

ŞİRKETLERE İNDİRİM VAR, HALKA YOK!
EÜAŞ, dağıtım ve tedarik şirketlerine yaptığı elektrik enerjisi 

toptan satış birim fiyatlarında 2020’nin başından bu yana yüzde 62 
oranında indirim yaparak, 1 Temmuz’dan itibaren 13,20 kr/kWh 

bedel belirledi.
Elektrik Üretim A.Ş.’nin (EÜAŞ) toptan satış tarifesi Ekim-Aralık 2019 döneminde 
34,86 kr/kWh iken, Ocak 2020’de 27,56 kr/kWh’e, Nisan 2020’de 22,83 kr/kWh’e 
indirilmiş, 1 Temmuz 2020’den itibaren de 13,20 kr/kWh olarak belirlenmiştir.
Sonuç olarak 2020’nin başından bu yana tarifede yapılan indirim oranı 
yüzde 62’ye ulaşmıştır.
Bu indirimler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararlarıyla tüketiciye 
yansıtılmamıştır.
Dağıtım şirketlerinin içinde bulunduğu ekonomik krize çözüm bu yöntemle bulun-
muş görünmektedir. EÜAŞ’ın satışını yaptığı elektrik bedelleri indirilerek dağıtım 
şirketlerine kar transferi sağlanmaktadır.
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EÜAŞ’ın 2019 yılsonu itibarıyla toplam üretimi 59,3 Milyar kWh’dir. Önemli ölçüde 
amortismanları tamamlanmış olan bu işletmelerin üretim maliyetleri minimize 
olmuştur.

EÜAŞ kendi üretimi dışında, Yap-İşlet ve Yap-İşlet-Devret santrallarından, işletme 
hakkı devir santrallarından, yerli kömür yakıtlı santrallarından ve borsadan Enerji 
Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) üzerinden toplam 52.9 Milyar kWh elektrik enerjisi 
satın almıştır.

EÜAŞ kendi üretimiyle birlikte toplam 111.068.885 MWh enerji satışı yapmıştır.

EPİAŞ’tan satın alınan ve geri satışı yapılan elektrik enerjisi dışında tutulursa, Tür-
kiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) kayıpları ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
(ETKB) tüketimleri düşülürse, dağıtım şirketlerine ve elektrik perakende satış 
şirketlerine yapılan satış toplamı 92.8 Milyar kWh’dir. Satışının yüzde 85’i bu iki 
gruba yapılmaktadır.

EÜAŞ Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında yaptığı 
faaliyetleriyle fiyatları paçallayarak kamu yararına faaliyet yürütmektedir. Ancak 
uygulama bu şekilde yapılmamıştır.

Yılbaşından yana, bir yandan EÜAŞ tarafından, dağıtım şirketlerine ve tedarik şir-
ketlerine yapılan satışlarda uygulanan fiyat sürekli aşağıya çekilirken, diğer yandan 
YEKDEM fiyatları yükseltilmiştir.

EPDK tarafından onaylanan ve 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren uygulanan 
elektrik tarifeleri, dağıtım bedeli dahil sanayi için 65,69 kr/kWh; ticarethaneler için 
75,70 kr/kWh; meskenler 57,28 kr/kWh; şehit aileleri ve muharip malul gaziler için 
27,47 kr/kWh; tarımsal sulama için 66,62 kr/kWh ve aydınlatma için 70,21 kr/kWh 
iken, EÜAŞ’ın dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları 
ile görevli tedarik şirketlerine elektriği 13,20 kr/kWh bedelle veriyor olması garip bir 
tezat oluşturmaktadır.

Üstelik Koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü koşullardan geçtiğimiz ve vatan-
daşlarımızın ekonomik açıdan büyük zorluklar yaşadığı bir dönemde, şirketler için 
böyle bir indirim yapılabiliyorken, halkın gözardı edilmesi, kamu yararı ilkesiyle 
bağdaşmamaktadır.

Bilindiği üzere Türkiye’nin tamamına yayılan salgın hastalık tehlikesi nedeniyle ülke 
çapında küçük ve orta ölçekli işletmeler büyük ölçüde tasfiye olmuş, yurttaşlar geçim 
kaynağını kaybetmiş, bir yandan sağlıkları için endişe ederken, diğer yandan maddi 
zorluklarla boğuşmak durumunda kalmışlardır. Halkın sorunlarına çözüm üretmesini 
beklediği siyasi iktidar ise bırakın indirimi ya da faturaları ötelemeyi, “kıyasen fatura” 
gibi yöntemler peşine düşmüş ancak tepki üzerine geri adım atmıştır.

Şirketler için indirim yapılırken bu indirim vatandaşa yansıtılmamakta, “elektriğe 
zam yapılmayacağını” müjde olarak sunan Bakanlık ikili politikalar izlemektedir. 
Kamu eliyle elektrik şirketleri sübvanse edilmekte, elektriği daha ucuza alan şirketler 
kârlarını artırmakta, milyarlarca dolara ulaşan borçlarını da bir anlamda kamu üstlen-
mektedir. Bugün yaşadığımız durumun ciddiyetinin anlaşılamadığını gösteren halktan 
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ve toplumdan uzak bu yaklaşım, yurttaşın değil, elektrik şirketlerinin çıkarlarının 
korunduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) tüm itirazlarına rağmen bugüne dek enerji 
santrallarına satın alma garantileri verilmesi uygulamaları sürdürülmüş ve gerçekçi 
verilere dayanmadan yapılan plansız yatırımlar nedeniyle elektrik üretiminde arz fazlası 
meydana gelmiştir. Türkiye, sorunları çözmekten ziyade, soruna sorun katan, sorunu 
büyüten ve bu sorunlardan kendisine yeni imkanlar yaratmaya çalışan bir anlayışla 
yönetilmeye çalışılmaktadır.
Kamu kaynaklarının, sermaye çevreleri için değil, zor durumdaki halkın yararı için 
kullanılması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyor, söz konusu indirimin tüm tüke-
ticilerin faturalarına yansıtılmasını istiyoruz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

8 TEMMUZ 2020
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