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EMO YENİ YÖNETİM KURULU SEÇİLDİ

EMO 41. Dönem Olağan Genel Kurulu, 19-20 Nisan 2008 tarihlerinde yapılarak, yeni Dönem Yönetim 
Kurulu seçildi. İki listenin yarıştığı seçimlerde, bir listeden 4, diğer listeden 3 kişi Yönetim Kurulu’na 
seçilirken, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeleri 
ile TMMOB Yönetim Kurulu, TMMOB Yüksek Onur Kurulu, 
TMMOB Denetleme Kurulu adayları da belirlendi.

EMO 41. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda 752 delegeden 681’i 
oy kullanırken, 658 oy geçerli, 23 oy geçersiz sayıldı. Resmi olma-
yan kesin sonuçlara göre, EMO 41. Dönem Yönetim Kurulu; 
geçen dönem Yönetim Kurulu Sayman Üyesi olan Hüseyin 
Önder, Cemil Kocatepe, Musa Çeçen, Serdar Paker, Tarık 
Öden, Şaban Filiz ve Halil Asma’dan oluştu.

Seçimlerde, Ercan Sekin, Selçuk Esen, Birkan Sarıfakioğlu, Ozan 
Ersoy, Fatih Kaymakçıoğlu, Erdem Güneşligün ve Mehmet Boz-
kırlıoğlu Yönetim Kurulu yedek üyeleri olarak belirlendi.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
21.04.2008
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EMO 41. DÖNEM YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 41. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen yeni yönetim 28 Nisan Çar-
şamba günü devir teslim töreniyle, EMO 40. Dönem Yönetim Kurulu’ndan görevi devraldı. Aynı gün ilk 
toplantısını yapan yeni yönetim, görev dağılımını gerçekleştirdi. EMO Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Musa 
Çeçen, Başkan Yardımcılığı’na Tarık Öden, Yazman Üyeliğe Hüseyin Önder, Sayman Üyeliğe Serdar 
Paker getirilirken, Yönetim Kurulu Üyeleri Şaban Filiz, Erol Celepsoy ve Cemil Kocatepe’den oluştu.

EMO 41. Dönem Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri
Başkan Musa Çeçen: Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden 1979 yılında mezun 
oldu. EMO İzmir Şube Yönetim Kurulu’nda 1988-1989 yılları arasında Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık, 
1990-1991 yılları arasında EMO Onur Kurulu Üyeliği, 1991-1992 yıllarında EMO Onur Kurulu Başkan-
lığı, 2000-2001 yıllarında EMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2002-2003, 2004-2005 
yıllarında EMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 
Başkan Yardımcısı Tarık Öden: Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği 
Bölümü’nden 1988 yılında mezun oldu. 1992-1993 yılları arasında EMO Diyarbakır Bölge Temsilciliği 
Yönetim Kurulu Sayman üyeliği görevinde bulundu. EMO Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu’nda 2000-
2002, 2002-2004 ve 2004-2006 yılları arasında Başkanlık görevini üstlendi. 
Yazman Hüseyin Önder: Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina ve Elektrik Fakültesi Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden 1979 yılında mezun oldu. TCDD’de EMO İşyeri Temsilciliği 
yaptı. EMO Ankara Şubesi 16. Dönem Yönetim Kurulu’nda Sayman Üye olarak görev yaptı. 39. ve 40. 
Dönem’de EMO Yönetim Kurulu’na seçilerek, Sayman görevini üstlendi.
Sayman Serdar Paker: İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği 
Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. 2007-2008 yılları arasında EMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu 
Yazmanlığı görevini üstlendi. Kartal Temsilciliği’nde 15 yıl görev yaptı. EMO’nun çeşitli komisyonlarında 
görev yaptı. 
Üye Şaban Filiz: Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden 1976 yılında mezun oldu. 
EMO Ankara Şubesi’nde 1990-1992 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 1992-
1994 yılları arasında EMO Onur Kurulu Üyesi, 1994-1996 yılları arasında EMO Yönetim Kurulu’nda bir 
süre Yazman Üye olarak görev yaptı. 
Üye Erol Celepsoy: Ankara Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademisi’nden 1979 yılında mezun 
oldu. EMO Van Temsilciliği’nde 1979 yılında 
görev yaptı. EMO İstanbul Şube’de 1986-1988, 
1992-1994, 1994-1996 yılları arasında Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak, 2004-2006 ve 2006-2008 yıl-
ları arasında EMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak görev üstlendi. 
Üye Cemil Kocatepe: İstanbul Devlet Mühen-
dislik ve Mimarlık Akademisi’nden 1982 yılında 
mezun oldu. EMO İstanbul Şube Yönetim Kuru-
lu’nda 1996-1998 yılları arasında Yazman Üye ve 
2004-2006 yılları arasında EMO İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
29.04.2008

1994 yılları arasında EMO Onur Kurulu Üyesi, 1994-1996 yılları arasında EMO Yönetim Kurulu’nda bir 
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YAŞASIN 1 MAYIS!

Küresel sermayenin talepleri doğrultusunda ülkemizde emeğe karşı saldırının boyutları her geçen gün 
daha da artırılmaktadır. En temel insan hakları arasında yer alan sağlık ve sosyal güvenlik hakkından 
geniş halk kesimleri mahrum edilmek istenmektedir. Mezarda emeklilik yasasının yürürlüğe sokulmaya 
çalışıldığı, paralı sağlık hizmetinin dayatıldığı ve özel sigortacılık anlayışı ile insanların sosyal güvencesiz 
bırakılmak istendiği bir dönemde, bu saldırılara karşı 1 Mayıs Emek Bayramı’nda yurdun her köşesinde 
karşı duruş ortaya konulacaktır. 

Emek Bayramı’nı kutlama taleplerine karşı yapılan tahammülsüz açıklamaları, her türlü gösteriye açık 
olan Taksim Meydanı’nın Emek Bayramı’na yasaklanmasını kınıyoruz. “Kendisine demokrat” bir anlayış 

içerisinde olan AKP Hükümeti’ni samimiyete 
davet ediyor, yalnızca sermayenin değil halkın 
da temsilcisi olma görevini yerine getirmeleri 
gerektiğini hatırlatıyoruz. 1 Mayıs’ı yapılan 
toplusözleşme ile çalışanlarına Emeğin 
Bayramı olarak tatil ilan eden EMO olarak, 
bu hakkın toplusözleşmeler değil yasayla 
tüm emekçilere tanınmasını talep ediyoruz. 
Bakanlar Kurulu, 1 Mayıs’ı “Emek ve Daya-
nışma Günü” olarak ilan ettiğini duyururken, 
bugünün tatil ilan edilmesi talepleri görmez-
den gelinmiş, bununla da yetinilmeyerek 
kutlama alanları sınırlandırılmıştır. Yapılan 
yalnızca bir göz boyamadır. Bu yasakların 
meşruluğu yoktur. 

Demokrasi ne kendine demokrat olmaktır, ne 
de ezici çoğunluğuna güvenerek geniş halk 
kesimlerinin taleplerini görmezden gelmek-
tir. AKP Hükümeti, gerginliği tırmandırarak, 
kutlamalara gölge düşürmeye çalışmaktadır. 

Böyle bir ortamda emekçi kesimlerin daha 
kararlı bir duruşla İstanbul’da Taksim’de, 
İzmir’de, Ankara’da ve yurdun dört bir yanında 
yapacakları 1 Mayıs kutlamalarına Elektrik 
Mühendisleri Odası; üyeleri, çalışanları ve 
yöneticileriyle birlikte katılacaktır. 

Tüm çalışanların, emeğin birlik, dayanışma ve 
mücadele günü olan 1 Mayıs Bayramı’nı coş-
kuyla kutluyoruz. İnsanca yaşam, eşit, özgür, 
sömürüsüz, savaşsız, demokratik, çağdaş ve 
aydınlık bir yaşamı var etme mücadelesinde 
bütün emekçileri alanlara davet ediyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
41. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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AKP HÜKÜMETİ’Nİ İSTİFAYA ÇAĞIRIYORUZ

Tüm dünyada Emeğin Bayramı olarak kutlanan 1 Mayıs, ne yazık ki ülkemizde demokrasinin ayaklar altına 
alındığı polis devleti görüntülerine sahne olmuştur. Sıkıyönetim dönemlerini aratmayan bu görüntüler, 
kendisini demokrat olarak niteleyen AKP Hükümeti’nin “ayak takımı” dediği çalışan kesimleri ve onların 
haklı taleplerini yok sayan anlayışının eseridir. 

İstanbul’da 1 Mayıs Emeğin Bayramı, AKP Hükümeti, İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü’nün uygulama-
larıyla işçilerin üzerine sıkılan tazyikli su, atılan gaz bombaları ve plastik mermilerle tam bir cehenneme 
dönüştürülmüştür. Provokasyon olacağı gerekçesiyle izin verilmeyen Taksim’deki kutlama taleplerine 
gösterilen saldırı boyutundaki tepki, terör ortamı yaratmış, 1 Mayıs kutlamaları bizzat Hükümet tarafın-
dan provoke edilmiştir. 

DİSK Genel Merkezi, polis tara-
fından sabahın erken saatlerinden 
itibaren ablukaya alınmış, dışarıya 
çıkanlara karşı sert müdahalelerle 
yetinilmemiş, bina içlerine gaz bom-
baları atılmıştır. Polisin kontrolsüz 
güç kullanımı, yalnızca 1 Mayıs’ı 
kutlamak isteyenlerle sınırlı kalma-
mış, hastanelerin acil servislerine 
dahi gaz bombası atılmıştır. 530 kişi 
gözaltına alınmış, gazeteciler yara-
lanmıştır. Ankara’da ve Adana’da 
da 1 Mayıs kutlamalarına polis sert 
müdahalelerde bulunmuştur. 

Hükümetin, bu yaşananları hala 
görmezden gelen açıklamalar yap-
masını ise hayretle izliyoruz. Bu 
saldırıyı yapan tek tek bireylerden 
daha çok ülkeyi yönetenler sorum-
ludur. Demokratik yollarla yöne-
time gelen iktidar, yaptığı açıklama 
ve aldığı kararlarla demokrasiyi yok 
etmektedir. Emek kesimlerine karşı 
düşmanca yapılan tüm bu saldırıları 
kınıyor, başta Başbakan Tayyip 
Erdoğan, Adalet Bakanı Mehmet Ali 
Şahin, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, 
İstanbul Valisi Muammer Güler ve 
İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin 
Cerrah olmak üzere AKP Hüküme-
ti’ni istifaya çağırıyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
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EMO KAMU YARARINA MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEK

EMO 41. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen Yönetim Kurulu’nun ardından Onur ve Denetleme Kurulları 
bugün görev dağılımlarını gerçekleştirmiştir. Gücünü üye örgütlülüğünden ve onurlu mücadele geçmişin-
den alan Odamız; çalışmalarını emek ve demokrasi eksenindeki duruşuyla, üyelerinin mesleki demokratik 
taleplerini halkımızın talepleri ekseninde birleştirerek sürdürmeye kararlıdır.

Küreselleşen sermayenin önüne kattığı tüm ülkeleri ve yaşam alanlarını alabildiğine savurduğu, ekono-
mileri baskı altında tutarak kendi çıkarlarını programlı bir saldırı ile ülke insanlarının açlık ve yoksulluk 
koşullarına rağmen dayattığı açığa çıkmıştır. Bu saldırı bazen demokrasi getirme adı altında kitlesel 
katliamlara kadar uzanmakta olduğu bugün Afganistan ve Irak gerçeği ile görülmüştür. Filistin ve Lüb-
nan’da yaşananlar, İran’a yönelik saldırgan tavrın sürdürülmesi dehşetle izlenmektedir. Kapitalizm her 
ekonomik krizi bizzat üretmekte ve her krizden büyüyerek çıkmaktadır. Bu büyümenin bedelini acı ve 
açlık çeken, yaşamlarını yitiren insan kitleleri ödemektedir. 

ABD’de son ekonomik bunalımı üreten kapitalist sistemin, Ortadoğu ve yeraltı petrol kaynakları zengin 
ülkelere karşı ABD ve AB birlikteliğinde sürdürdüğü küresel saldırılar, dünya halklarının emperyalizme 
karşı duyarlı bir mücadelede ortaklaşması gerektiğini göstermektedir. Yeni dünya düzeni çerçevesinde 
Türkiye’ye biçilen rol, ABD’ye jandarmalık yapmaktır. Bu rolün gerçekleştirilmesine yönelik olarak 
ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında ülkemize biçtiği elbise ise ılımlı İslam’dır. 

EMO 41. Dönem çalışmaları içerisinde; demokratikleşme ve yeni Anayasa tartışmalarında, özgürlükçü, 
çoğulcu ve adil bir paylaşımı savunan tarafta olmayı sürdürecektir. Bu süreçte yapay tartışmalar yerine 

laikliği bilimsel eksende yerli yerine oturtan, çağdaş ve 
sosyal hukuk devletinin inşası için TMMOB örgütlüğü 
içinde mücadele edilecek, özgür, özerk ve bilimsel ger-
çeklere dayalı bir üniversite için üniversitelerin türban 
ve örtünme tartışmalarının gölgesinden kurtarılmasına 
yönelik çabalara destek olunacaktır.

Kürt sorununda gelinen durum kaygı verici boyutta-
dır. Sorunun herhangi bir bölgenin değil, ülkemizin 
sorunu olduğunun da farkına varılması gerekmekte-
dir. EMO halkların kardeşliğini esas alan, herkesin 
eşit olduğu, herkesin kendi kimliği ile özgürce bir 
arada yaşamasının Anayasal güvence altına alındığı 
bir çözümden yanadır. Bölge insanına, ekonomik, 
toplumsal ve kültürel haklar sağlanmadan çözüm 
beklenmesi olanaksızdır. 

Kapitalist küreselleşme, ülkemizde yandaş siyasal 
güçler ve egemen sınıfların yardımı ile projeksiyonunu 
gerçekleştirmek üzere bu dönemde taşeron olarak AKP 
Hükümeti’ni kullanmaktadır. 20 yıldır inatla sürdürülen 
neo-liberal politikalar ve yeniden yapılandırma-özelleş-
tirme uygulamaları, Cumhuriyet döneminden bu yana 
halkın alın teri ve emeği ile oluşturduğu tüm birikimle-
rine el konulması, ülkenin ayakta durabilmesine yönelik 
kaynak gereksiniminin yoksul halk kesimlerinin sırtına 
yüklenmesi ile sonuçlanmıştır.

çoğulcu ve adil bir paylaşımı savunan tarafta olmayı sürdürecektir. Bu süreçte yapay tartışmalar yerine 
laikliği bilimsel eksende yerli yerine oturtan, çağdaş ve 
sosyal hukuk devletinin inşası için TMMOB örgütlüğü 
içinde mücadele edilecek, özgür, özerk ve bilimsel ger-
çeklere dayalı bir üniversite için üniversitelerin türban 
ve örtünme tartışmalarının gölgesinden kurtarılmasına 
yönelik çabalara destek olunacaktır.

Kürt sorununda gelinen durum kaygı verici boyutta-
dır. Sorunun herhangi bir bölgenin değil, ülkemizin 
sorunu olduğunun da farkına varılması gerekmekte-
dir. EMO halkların kardeşliğini esas alan, herkesin 
eşit olduğu, herkesin kendi kimliği ile özgürce bir 
arada yaşamasının Anayasal güvence altına alındığı 
bir çözümden yanadır. Bölge insanına, ekonomik, 
toplumsal ve kültürel haklar sağlanmadan çözüm 
beklenmesi olanaksızdır. 

Kapitalist küreselleşme, ülkemizde yandaş siyasal 
güçler ve egemen sınıfların yardımı ile projeksiyonunu 
gerçekleştirmek üzere bu dönemde taşeron olarak AKP 
Hükümeti’ni kullanmaktadır. 20 yıldır inatla sürdürülen 
neo-liberal politikalar ve yeniden yapılandırma-özelleş-
tirme uygulamaları, Cumhuriyet döneminden bu yana 
halkın alın teri ve emeği ile oluşturduğu tüm birikimle-
rine el konulması, ülkenin ayakta durabilmesine yönelik 
kaynak gereksiniminin yoksul halk kesimlerinin sırtına 
yüklenmesi ile sonuçlanmıştır.
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Yabancı mühendis ve mimar-
ların istihdamında TMMOB’yi 
devre dışı bırakmayı hedefleyen 
yasal düzenleme TBMM’de 
bekletilmekte, iktidarın 
TMMOB yapısına yandaşla-
rını taşımayı hedefleyen seçim 
sistemi düzenlemeleri yap-
maya hazırlandığı ise dikkatle 
izlenmektedir. TMMOB ve 
bağlı Odaları 54 yıllık geçmişi 
içinde benzer saldırılara defa-
larca maruz kalmış, hepsini 
püskürtmüş ve daha güçlü 
olarak çıkmıştır.

Sosyal devlet kavramına en 
büyük darbe SSGSS Yasası ile 
indirilmiş, küresel sermayenin 
talepleri yerine getirilmiştir. 
Bu yasa ile çalışanların emekli 
olması hayal haline gelmekte, 
haklar kısıtlanmakta, kamu sağlığı neo-liberal düzenlemelerle oluşturulan ticarethane hastanelerin kar 
hırsına terk edilmektedir. 

Kamu dış borcunun azaldığı, buna karşı özel sektörün dış borcunun giderek arttığı koşullarda, alınan 
dış borcun yatırım ve üretime yansıması yerine devlete faizle borç verilmesi suretiyle kullanıldığı bilin-
mektedir. Bunlar yaşanırken AKP Hükümeti artık sürdürülmesi olanaksız hale gelen kontrolsüz büyüyen 
cari açıkları, dışa bağımlılığı sonucunda 425 milyar doları aşan iç ve dış borçlarına rağmen ekonominin 
tıkırında olduğunu açıklayabilmektedir. Tıkırında giden ekonominin, kimin ekonomisi olduğu ise artık 
ayan beyan ortada bulunmaktadır. 

EMO 41. Dönem çalışmalarına ne yazık ki yeni küresel saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde başlamıştır. 
Mesleki alanlarımız da, sosyal güvenlikten tarıma kadar uzanan bu saldırı planının içerisinde yer almak-
tadır. Elektrik üretim ve dağıtım tesislerinin özelleştirilmesi, Telekom’da kamu hisselerinin halka arz 
yoluyla satışı bunlardan ikisidir.

Telekom’un kontrolünü devredecek biçimde yapılan blok satışın ardından yüzde 55’i Oger Firması’na 
geçerken, ön talepleri toplanan halka arz yöntemiyle yüzde 10’unun daha yabancı yatırımcılara teslim 
edilmesi öngörülmektedir. Üretim ve yatırıma dayalı bir planlama izlemeyen AKP Hükümeti’nin devlet 
yönetimine getirdiği “tüccar” anlayışı giderek çığırından çıkmaktadır. Nitekim nakde sıkışan AKP Hükü-
meti, her ne pahasına olursa olsun Telekom’un yüzde 15’lik hissesini satarak para toplamaya çalışmaktadır. 
Bu hisselerin değeri o kadar düşük tutulmuştur ki 2008 bütçesine kaydedilen gelir rakamının 1.5 milyar 
YTL daha azına satış yapılmak istenmektedir. 

Enerji alanında uygulanan serbest piyasa politikaları bugün iflas etmiştir. Kamuya yatırım yaptırıl-
mazken, inisiyatifin tamamen bırakıldığı özel sektörün de yatırım yapmaması ile birlikte ülke karanlık 
açmazıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu duruma çözüm olarak TBMM’ye sunulan yasa tasarısı ise yeni bir 
nema dağıtım düzeni öngörmektedir. Bu tasarı ile teşvikli alım garantili ihalelerin altyapısı hazırlanmaya 
çalışılmaktadır. 

haklar kısıtlanmakta, kamu sağlığı neo-liberal düzenlemelerle oluşturulan ticarethane hastanelerin kar 
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Tasarıda yatırım planını zamanında yerine getirmeyen şirketlerin lisanslarının iptal edilmesi ve 3 yıl 
lisans yasağı getirilmesi düzenlenmekte, diğer yandan 1 Mayıs’ta EPDK’nın yayımladığı bir yönetmelik 
ile sorumluluklarını yerine getirmeyen şirketlere lisans affı getirilmektedir.

EMO’nun dağıtım özelleştirmelerine karşı açtığı davalar halen esastan görüşülmektedir. 3 dağıtım böl-
gesinden ikisinde satış ihalelerinin devamı ve 2 bölgenin daha satışa çıkarılmasına ilişkin yeni durum 
hakkında incelemelerimizin tamamlanmasının ardından hukuki süreç devam ettirilecektir. 

Pahalı, tehlikeli, insan ve çevre sağlığına zararlı olduğu bilinen nükleer santral kurma girişimlerine karşı 
mücadele sürdürülecektir. Elektrik enerjisi alanında çözüm, belli lobilere teslim olmaktan değil, yerli ve 
yenilenebilir kaynaklarımızın değerlendirilmesinden geçmektedir. 

EMO 41. Dönem Yönetim Kurulu çalışma programında hedeflediği amaçlara ulaşmak için; bir yandan 
mesleki faaliyetleri üzerinden sorumluluklarını yerine getirirken, diğer yandan demokratik merkeziyetçi 
örgüt yapısını güçlendirecek, emek ve demokrasi ortak paydasında buluştuğumuz kardeş örgütlerle çağdaş, 
özgür ve demokratik bir Türkiye mücadelesinde yan yana çalışmaya devam edecektir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
 41. DÖNEM YÖNETİM KURULU

 03.05.2008
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Elektrikte özel üreticilerin fiyatları serbest, tüketicilerin fiyatları otomatik zamlı...

KARABORSAYA GÜN DOĞDU

Seçimler öncesinde elektriğe zam yapmadığını söyleyerek oy toplayan AKP Hükümeti, bu yılın başında 
yaptığı yüzde 20 zammın ardından zamları otomatiğe bağlama kararı almış ve bu kararını da kamuoyun-
dan saklamıştır. Yüksek Planlama Kurulu’nun (YPK) 14 Şubat 2008 tarihli kararı, ancak dün Hazine’nin 
İnternet sitesi üstünden “kararın eki karar” şeklinde erişime açılmıştır.  

IMF’ye verilen söz doğrultusunda elektrikte otomatik fiyatlandırmaya geçiş, ülkenin bugün bulunduğu 
koşullarda açık bir şekilde otomatik zamlara geçiştir. AKP Hükümeti döneminde kamuya enerji alanında 
yatırım yaptırılmazken, serbest piyasa mantığı içinde açıklanamayacak olan şirketlerin kar garantili elektrik 
üretme dayatmasına teslim olunmuştur. Otomatik fiyatlandırma kararıyla, yatırım yapmayarak elektrik 
fiyatlarının fahiş düzeylere çıkmasına neden olan şirketler lehine ikinci bir adım atılmaktadır.

İlk adım Dengeleme ve Uzlaştırma sistemi denilen karaborsa ile atılmıştır. Bu karaborsada 2007 yılında 
kilovatsaat başına ortalama fiyat 19 Ykr’yi aşmıştır. Serbest piyasa uygulamalarıyla yaratılan çarpık yapı 
sonucu oluşan fahiş fiyatlardan hayli memnun olan özel şirketlere, kamu üzerinden kaynak aktarımı 
dağıtım şirketleri üzerinden yürütülmektedir. 

Gelinen noktada bu yük kaldırılamaz boyuta ulaşırken, AKP Hükümeti’nin “yeni yıl armağanı” olarak 
elektriğe yaptığı yüzde 20 düzeyindeki zam bile kısa sürede yetersiz hale gelmiştir. Ancak otomatik 
fiyatlandırmaya geçişin ardındaki temel neden kamunun bu yükü kaldıramaz hale gelmesi değil, dağıtım 
özelleştirilmelerinin yapılacak olmasıdır. Şirketlere sorunlu değil, kar garantili bir yapılanma teslim edil-
mek istenmektedir. Üstelik bu kamu elindeki dağıtım şirketlerinin borçlarının temizlenmesiyle de sınırlı 
değildir. Dağıtım özelleştirmeleri için öngörülen 5 yıllık geçiş süreci boyunca halkın cebinden şirketlere 
kar garantisi sağlanmaktadır. 

Kamu elindeki şirketlere maliyet bazlı denilen otomatik fiyatlandırma ile son kullanıcıya yansıyacak 
zamları yapmaları öngörülürken, şirketlerin üretimlerinde nedense maliyet bazlı fiyatlandırma değil, 
borsa sistemi devam ettirilmektedir. Bu borsa hep en yüksek fiyattan işlem gören bir borsa şeklinde 
yapılandırılmıştır. yapılandırılmıştır. 
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Özellikle yaz aylarına girmekte 
olduğumuz bugünlerde otoma-
tik fiyatlandırmaya geçilmesi 
ayrıca dikkat çekicidir. Yaz 
aylarındaki talep artışıyla bir-
likte elektrik arzındaki sıkıntı-
nın daha da artacağı bugün her 
kesim tarafından kabul edilen 
bir gerçektir. Bu durum ülke-
deki elektrik alanındaki yatırım 
açığı nedeniyle, DUY sistemi 
üzerinden tüketiciler aleyhine 
fiyatların daha da yukarı çık-
masına neden olacaktır. 

YPK kararına göre yalnızca 
son kullanıcıya yönelik fatura 
düzenleyen dağıtım şirket-
leri değil, BOTAŞ, TKİ gibi 
elektrik üretimine hammadde 
sağlayan kamu kuruluşlarının 
da fiyat artışlarının otomatiğe 
bağlanması söz konusudur. Dolayısıyla petrol fiyat-
larındaki artışların Enerji Bakanı’nın açıklamasına 
göre 6 ay sonra doğalgaz fiyatlarına yansıması duru-
muna son verilerek, BOTAŞ’ın aylık olarak yeni 
zamlar yapması söz konusu olacaktır. Bu zamlarla 
birlikte zaten yüksek düzeyde seyreden elektrik 
üretim fiyatları daha da yükselecektir. Elektrik 
üretimindeki doğalgazın payı dikkate alındığında 
bu durumun tüketiciler açısından yaratacağı sonuç 
açıktır. 

Kararla birlikte EÜAŞ ve TETAŞ için de otomatik 
fiyatlandırma öngörülmesi, kamunun DUY’daki 
fahiş fiyatlara müdahalesinin de ortadan kaldırıl-
ması anlamına gelmektedir. Bu durum zaten fahiş 
düzeye tırmanan fiyatların belli bir seviyede tutul-
maya çalışılmasına dahi tahammül edilemediğini 
göstermektedir. 

Gelinen noktada enerji alanındaki açmazdan 
yalnızca konutlar değil, sanayi de büyük ölçüde 
etkilenecektir. Dünyadaki krizle paralel olarak 
düşünüldüğünde bu Türkiye ekonomisi açısından 
ağır sonuçlar yaratacaktır. Nitekim Merkez Bankası 
enerji fiyatlarıyla ilgili enflasyon açısından kaygısını 
her fırsatta dile getirmektedir. 
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Hükümetin anlayışı ne serbest piyasa, ne de iddia edildiği gibi 
düzenlenmiş piyasa anlayışına uymaktadır. Öyle görünüyor ki, 
hükümetin düzenlemeden anladığı, başıboş ve kuralsız bırakıl-
mış bir enerji piyasası yaratılması ve bu piyasa üzerinden yaratılan 
beklentilerin kamu kaynaklarıyla halkın sırtından karşılanmasıdır. 
Enerji alanında bir an evvel kamunun inisiyatifi aldığı ve yatırımları 
planlı bir şekilde gerçekleştirmeye başladığı bir döneme geçilmesi 
gerekmektedir. Acilen DUY denilen karaborsadan vazgeçilmeli, 
enerji alanında yaratılan tahribata son verecek çalışmalar kamu 
yararı perspektifi ile yeni baştan ele alınmalıdır. AKP Hükümeti, 
zamları otomatiğe bağlayarak, sorumluluktan kurtulamaz. 

Enerjinin kaliteli, sürekli ve ucuz bir şekilde sunulmasını sağla-
mak, neo-liberal uygulamalarla sermayenin değil, halkın yüzünü 
güldürecek uygulamalara yüzünü dönmekle mümkün olacaktır. 
Bunu sağlamak halkın oylarıyla iktidara gelen hükümetin öncelikli 
görevidir. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
41. DÖNEM YÖNETİM KURULU

07.05.2008
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Elektrik Piyasası Yasası’nda değişiklik yapan tasarı ile enerji alanında serbest piyasanın 
çöktüğü belgelendi...

YENİ NEMA DAĞITIM DÜZENİ GETİRİLİYOR

Elektrik Mühendisleri Odası 41. Dönem Yönetim Kurulu’nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 
görüşülmekte olan Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı’na ilişkin değerlendirme bir rapor halinde milletvekillerine iletildi. Raporun tamamına aşağıdaki 
dosyalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Raporu özetleyen sunuş bölümü aşağıda yer almaktadır: 

“AKP Hükümeti’nin, 2002 yılından bu yana “serbest piyasa” ısrarıyla sürdürdüğü neo-liberal politikalar, 
ülkeyi karanlık açmazıyla karşı karşıya bırakmıştır. TBMM’de görüşülmekte olan tasarı, aslında uygulan-
maya çalışılan serbest piyasa modelinin çöküşünün itirafıdır. Bu itirafa karşın adı “serbest piyasa” olan, 
kamuya yatırım yaptırılmayan ama şirketlere kamunun kaynak aktardığı bir enerji piyasası büyütülmek 
istenmektedir. 

Elektrik Piyasası Yasası’nda değişiklikler öngören tasarı, ne serbest piyasa mantığı içerisinde, ne de kamu 
eliyle yatırım yapma anlayışı kapsamında değerlendirilebilir. Gelinen nokta ne yazık ki açmazların yeni 
açmazlarla çözülmeye çalışılmasıdır. AKP Hükümeti, bir dönemin çok eleştirilen tüm uygulamalarını 
daha da genişleterek yeni bir nema dağıtım düzeni getirmeye çalışmaktadır. Son noktada kamunun yükü 
üstlenerek yatırım yapmasına izin verilmesi ise yalnızca bir görüntüdür. 

Tasarıyla Kamu Engelleniyor
Öncelikle kamunun yatırım yapabilmesi açısından mevcut duruma bakmak gerekmektedir. EÜAŞ’ın 
yatırım yapabilmesi için mevcut yasal düzenlemede açık bir yasak bulunmamakta, hatta hükümetin itirafı 
ile sehven yaptığı bir yanlışlık sonucu “gerektiğinde yatırım yapmasına” yönelik sınırlandırma da kaldı-
rılmış bulunmaktadır. Bu nedenle kamunun acil yatırım yapması için siyasi bir kararlılık gösterilmesi 
yeterlidir. Ancak Hükümet yeni tasarıyla 4628 sayılı Yasa’nın başlangıcında yer alan “gerektiğinde yatırım 
yapma” anlayışından daha dolambaçlı, daha uzun bir süreç öngörmekte, açıkçası “kamu yatırım yapmasın” 
anlayışını benimsemektedir. Üstelik bu “kamu yatırım yapmasın” anlayışı, kamu kaynaklarının firmalara 
aktarımı yoluyla, teşvikli ve kar garantili ihalelerle, bir dönemin çok eleştirilen modellerine geri dönüşü 
de içeren yapılanmaya kadar uzanmaktadır.

İhaleci Kuruluşlar Dönemi
Tasarıdaki arz güvenliği düzenlemesi ile TEİAŞ, Enerji Bakanlığı, EPDK üçgenine Bakanlar Kurulu 
eklenmektedir. Farklı kurumların düzenleyeceği ve farklı kurumların da onaylayacağı 5 ayrı rapor 

prosedürüyle elektrik açığının 
tespit edilmesi, bunun üzerine 
TEİAŞ’ın kapasite, Bakanlar 
Kurulu’nun merkezi yarışma 
denilen özel sektörün santral 
kurması için maliyetleri kamu-
nun bir biçimde üstleneceği 
görülen ihaleler düzenlenmesi 
öngörülmektedir. TETAŞ’ın 
iç piyasadan alım yapmasına 
ilişkin geçici bir düzenleme ile 

eklenmektedir. Farklı kurumların düzenleyeceği ve farklı kurumların da onaylayacağı 5 ayrı rapor 
prose
tespit edilmesi, bunun üzerine 
TEİAŞ’ın kapasite, Bakanlar 
Kurulu’nun merkezi yarışma 
denilen özel sektörün santral 
kurması için maliyetleri kamu-
nun bir biçimde üstleneceği 
görülen ihaleler düzenlenmesi 
öngörülmektedir. TETAŞ’ın 
iç piyasadan alım yapmasına 
ilişkin geçici bir düzenleme ile 
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2012 yılına kadar süre tanınan ihale olanakları da bu kapsamda değerlendirilebilir. Tüm bunlara rağmen 
elektrik açığı giderilemezse kamu yatırım yapacaktır. Yani düzenlemeler, kamunun nasıl yatırım yap-
mayacağını açıklamaktadır. Bu tanımlanan süreçlerin arz güvenliği sağlamaktan ne kadar uzak olduğu 
kolayca anlaşılmaktadır.

Tasarının arz güvenliğiyle ilgili düzenlemelerinin bir yüzünü, enerji kurumlarının ihaleci konumuna 
taşınması oluşturmaktadır. TEİAŞ, rüzgar santralı ihalesinden, kapasite ihalelerine kadar uzanan ihaleci 
bir kuruluş olacaktır. TETAŞ iç piyasadan alım yapmaya yönelik ihaleler yapacaktır. Elektrik açığı sorunu 
nedeniyle Bakanlar Kurulu kararıyla merkezi yarışma adı altında ihaleler yapılabilecektir. Özelleştirme 
İdaresi, EÜAŞ ve TEDAŞ’ın kuruluşlarını satmaya çalışacaktır.

Elektrik Piyasası Değil Teşvik Yasası
Diğer yandan hükümetin acizliği öyle noktalara ulaşmıştır ki, tasarının farklı maddeleriyle kamu kaynakları 
üzerinden şirketlere haklar tanınmakta, özel üreticilerin elektrik satmasına yönelik her türlü düzenlemeye 
başvurulmaktadır. Bu düzenlemelerden bazıları özetle şöyle sıralanabilir: 

-Kükürt oranı sınırlamasına bakmaksızın 
elektrik üretimi için kullanılacak fueloil ve 
motorine özel tüketim vergisinden muafiyet 
getirilmektedir. 
-Mera ve orman alanları özel şirketlerin talep-
leri doğrultusunda santral yapımı için yağmaya 
açılmaktadır.
-Kendi ihtiyaçlarını karşılamaları temel olan 
otoprodüktörlerin sisteme verecekleri en 
küçük miktar enerjiden bile medet umul-
maktadır.
-Yenilenebilir enerji kaynakları kapsamında 
200 kilovata kadar olan üretim tesislerine 
getirilen lisans alma ve şirket kurma muafi-
yetindeki kendi ihtiyaçlarını karşılama zorun-
luluğunu kaldırılmaktadır. 
-Özel firmaların ülke dışından elektrik ithal 
ederek iç piyasada DUY denilen sistemde fahiş 
fiyatlarla satmalarının yolu dahi açılmaktadır.
-Özel şirketlerin yatırımları için iletim ve 
dağıtım hattı yapımı konusunda parçalı yapıyı 
daha da karmaşık hale getirecek biçimde 
kamu kaynakları üzerinden şirketlere hak 
tanınmaktadır. 
-Özel üretim tesislerinin 2012 yılına kadar 
iletim sistemi kullanım bedellerinin yarısını 
ödememeleri sağlanmaktadır. 
-Yine 2012 yılına kadar devreye girecek olan 
özel üretim santralları ve otoprodüktörlere 
de damga ve harç vergisi muafiyetleri geti-
rilmektedir. 

başvurulmaktadır. Bu düzenlemelerden bazıları özetle şöyle sıralanabilir: 
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-Dışarıdan elektrik ithalatında TETAŞ, hükümetlerarası anlaşmalarla 
sınırlandırılırken, ithalat hakkı özel şirketlere bırakılmaktadır. Dışa-
rıdan ithalat yapılabilmesi için izole bölgeler oluşturulmasının önü 
açılmaktadır. 
-Bir dönemin sorunlu uygulaması haline gelen Elektrik Enerjisi 
Fonu’ndan şirketlere kullandırılan kaynakların fatura yoluyla tahsila-
tındaki faiz ödemeleri silinmektedir. 

Lisans Yasağı Neyi Çözecek?
Tasarının kamuoyunda çok gündeme gelen diğer bir düzenlemesi, hayata 
geçmeyen ve bu nedenle de ülke enerji arz güvenliğini tehlikeye sokan 
lisanslarla ilgilidir. Lisans alıp yatırım yapmayan şirketler yasa ile sözde 
cezalandırılmaktadır. Ancak tasarıdaki düzenleme yalnızca 3 yıllık bir 
lisans yasağı getirmektedir ki, bu ne yarım kalan yatırımlarla ilgili sorun-
ları çözecektir, ne de ülkenin içine düşürüldüğü arz güvenliği sorunu 
nedeniyle oluşan ekonomik ve sosyal maliyetleri karşılayabilecektir. Özel 
sektör tarafından lisans alınıp, belli bir aşamaya gelen yatırımlar, zamanında 
devreye alınmadığı için lisans iptaline gidilmesi durumunda ne olacaktır? 
Özellikle bu lisansların bir kısmının hidrolik gibi ülke kaynaklarını değer-
lendirmek üzere verilmiş lisanslar olduğu dikkate alındığında, ülkemiz 
enerji arz güvenliği açısından 3 yıl gibi uzun bir zamanda bu kaynakların 
atıl bırakılması riski bulunmaktadır. Bu durumda yarım kalmış yatırımların 
bir an evvel tamamlanıp, özellikle elektrik açığı söz konusu olmuşsa bunu 
karşılamak için kullanılması yerine şirkete tercihin bırakılmış olması kamu 
yararı ile açıklanamaz. Bu durumda ülkenin içine düştüğü açmaz nedeniyle 
şimdiden bu şirketlere yönelik bir af çıkacağını, kişiye özel düzenlemeler 
yapılacağını öngörmek kehanet olmayacaktır. 

Kamunun kaynağı olmadığı söylemleri inandırıcılıktan uzaktır. Batık ban-
kalara milyar dolarların aktarıldığı, siyasal ilişkiler içerisinde kamu banka-
larından teminatsız kredilerin dağıtıldığı, özel şirketlere yatırım yapmaları 
için kamu kaynaklarının kullandırıldığı dikkate alındığında kamunun 
kaynaklarının daha verimli kullanılarak enerji alanında merkezi, kamu 
tekelinde hızlı yatırımlar yapılabileceği görülmektedir. Bu çerçevede 4628 
sayılı Yasa’nın feshedilmesi, üretim ve dağıtım özelleştirmelerinden vazgeçilmesi, karaborsaya dönüşen 
elektrik borsasının kapatılması, kamu yararına çözümler öngören yasal düzenlemeler yapılarak, ülkenin 
karanlık açmazından kurtulmasının önü açılmalıdır.”

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
41.DÖNEM YÖNETİM KURULU
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YAŞANAN ACI KAYBIN NEDENİ KAZA OLAMAZ!

Türkiye 85’incisi olarak üniversite sınavlarını kazanarak, ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun olan Zafer Oluk, asteğmen olarak askerlik görevini yaptığı İstanbul 1. Zırhlı Tugay 
Komutanlığı’nda, Yüksek Gerilim Transformatör Merkezi’nde bakım çalışması sırasında elektrik akımına 
maruz kalarak yaşamını yitirmiştir.

Mühendislik camiasını derin üzüntüye boğan bu olayın arkasında 1980 sonrası özel üniversiteler üzerinden 
Elektrik Mühendisliği eğitiminde başlatılan karmaşa yatmaktadır. Kamu üniversitelerine de yansıyan bu 
sorun nedeniyle, üniversitelerden Elektrik-Elektronik Mühendisi unvanı ile mezun olan mühendislerin, 
hangi alanda eğitim almış olduklarına bakılmaksızın, yüksek gerilim gibi özellikli alanlar başta olmak 
üzere Elektrik Mühendisliğinin iş alanlarında çalıştırılmalarının yolu açılmıştır. 

Ülkemizde Elektrik Mühendisliği eğitimi veren üniversiteler yıllarca uzmanlık alanı ayrımı gözeterek, 
mezunlarına diploma ile “Elektrik Mühendisi”, “Elektronik Mühendisi”, “Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisi” unvanları vermişlerdir. Ancak 1980’li yıllardan sonra Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ve 
üniversiteler, “Elektrik-Elektronik Mühendisi” unvanı ile yeni bir uygulama başlatmışlardır. Elektrik-
Elektronik Mühendisi unvanı ile mezun veren üniversiteler, ağırlıklı olarak “elektronik eğitimi” programı 
yürütmektedirler. Çok sayıda üniversitede Elektrik Mühendisliği ile ilgili eğitim-laboratuvar olanakları, 
öğretim üyesi kadrosu yetersizliği nedeniyle Elektrik Mühendisliği meslek alanına ağırlık verilememekte, 
o üniversitelerin mevcut olanaklarına göre mühendis yetiştirilmektedir. Buna karşın mezunlara “Elektrik-
Elektronik Mühendisi” unvanı verilmektedir. YÖK ise bu duruma seyirci kalmaktadır.

Bir Elektrik-Elektronik Mühendisinin, Elektrik Mühendisliği formasyonu da kazanabilmesi, ancak Elekt-
rik Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği programlarının eşdeğer şekilde alınması ile mümkündür. 
Bu eşdeğerliği sağlamak için de söz konusu alanda eksik kalan derslerin alınması, çift anadal programı 
ya da yüksek lisans programlarıyla bu alandaki formasyonun tamamlattırılması gerektiği açıktır. Mevcut 
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uygulamaya göre, üniversitelerin Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olanların, 
ağırlıkla hangi dersleri aldıklarının incelenmesi sonucunda, Elektrik Mühendisliği alanında ne ölçüde 
görev yapacaklarının tespit edilmesi zorunluluğu doğmaktadır. Bu işlem, Elektrik Mühendisleri Odası 
tarafından, serbest çalışan mühendisler için titizlikle uygulanmakta ve serbest çalışan mühendisler aldık-
ları eğitime göre belgelendirilmektedir. Ancak kamu ve özel sektör, bu ayrımı ve alınan dersleri dikkate 
almadığı için mezunları rasgele işe yerleştirmektedir. Bu durum teknik hataların çoğalması yanında bazı 
durumlarda ölümcül kazalara neden olabilmektedir. Örneğin, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönet-
meliği’nin 60. Maddesi ile “Tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik konulardan sorumlu 
elektrik mühendisi olmalıdır” koşulu getirilmiştir. Bu madde dikkate alınmayıp, ilgili dersleri görmeyen 
Elektrik-Elektronik Mühendisi unvanlı bir mühendis, iş güvenliğinden sorumlu olduğunda, vahim kazalar 
olabilmektedir. 

Askerlik görevini yaparken yaşamını yitiren Asteğmen Zafer Oluk da, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun olmuş olup, aldığı dersleri gösteren belge incelenmiş, Elektrik Mühendisliği ve 
kuvvetli akım tesisleri alanında yeterli eğitim görmemiş olduğu saptanmıştır. Askerlik hizmeti sırasında 
ölümcül bir kazanın gerçekleşmiş olması nedeniyle bu üzücü olay, kamuoyunun duyarlılığını çekmiş 
olmakla birlikte ne yazık ki ülkemizde kamu ve özel ayrımı olmaksızın aslında yeterli Elektrik Mühendisliği 
eğitimine sahip olmayan meslektaşlarımız bu alanda çalışmaya zorlanmaktadırlar. Ülkemizdeki işsizlik 
ve istihdam koşullarının ağırlığı da bu yapıyı dayatmaktadır. 

Meslektaşlarımızın ve işyerlerinin duyarlı olup, Odamıza başvurmaları bu tür üzücü olayları engellemek 
için önemlidir. Ne yazık ki yaşamını yitiren genç meslektaşımız Oda’ya henüz üye olmamış ve bu alanda 
çalışıp çalışmayacağı konusunda meslek örgütünün görüşüne başvurulmamıştır. 

Çalışma alanlarında denetim yapılması elbette gerekli olmakla birlikte sorunun temelde diploma unva-
nıyla başladığı açıktır. Yüksek öğretimi düzenlemekle görevli YÖK’ün bu duruma seyirci kalması kabul 
edilemez.

Böyle bir olay sonucu genç meslektaşımızı yitirmenin derin üzüntüsünü yaşıyor, ailesine ve dostlarına 
başsağlığı diliyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
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VAKIFBANK VE TELEKOM ÇALIK’A ÇALIŞTI

Kamu bankalarından aldığı kredilerle ATV-Sabah medya grubuna sahip olması sağlanan Çalık Grubu’nun, 
Türk Telekom’la ortaklık kurarak Vakıfbank’ın off-shore Bahreyn Şubesi’nden 90 milyon Avro’luk kredi 
aldığı ortaya çıktı. Vakıfbank aracılığıyla hisse rehni olmaksızın sağladığı kredi ve Türk Telekom’un 
gücünü kullanarak Arnavutluk Telekom’a sahip olan Çalık Grubu, Vakıfbank’tan sağladığı kısa vadeli 
krediyi de Arnavutluk Telekom hisselerini rehin vererek uluslararası iki finansman kuruluşundan aldığı 
krediyle iki gün sonra kapatıyor. 

Çalık Grubu, Etisalat’la birlikte konsorsiyum oluşturarak yüzde 15’lik hisse ile Türk Telekom’u satın 
almak istemişti. Aynı dönemde yani 2005 yılında Arnavutluk Telekom’un ihalesine katılan Çalık Grubu, 
Arnavutluk Telekom’un satış koşulunu sağla-
yabilmek için stratejik ortak bulma zorunlu-
luğuyla karşı karşıya gelmişti. Tek katılımcı 
olarak girdiği ihaleyi 120 milyon Avro teklifle 
kazanan Çalık Grubu, Etisalat ile birlikte Türk 
Telekom’u satın alma planı hayata geçmeyince 
açıkta kalmış, Arnavutluk Telekom’u ele geçi-
rememişti. 

Çalık’a Türk Telekom taşeron yapıldı 
Çalık Grubu Türk Telekom’un stratejik ortağı 
olduğunun belgelenmesi taleplerini karşılamak 
için 2007 yılı ortasına kadar beklemek zorunda 
kaldı. 1 Haziran 2007 tarihinde Türk Telekom 
ile Çalık Enerji arasında Cetel Telekom İletişim 
Sanayi ve Ticaret A.Ş ismi altında yeni bir şirket 
kurulmasına yönelik Cetel Hissedarlık Sözleş-
mesi imzalanarak, Türk Telekom’un Cetel’e 
yüzde 20 ortak olması öngörüldü. Bu sözleş-
mede yüzde 100 hissesine Cetel’in sahip olacağı 
ve Arnavutluk telekom şirketi Albtelecom’un 
yüzde 76 hissesini satın alacak yeni bir şirket 
kurulacağına da yer verildiği ortaya çıktı.

Çalık grubu bu garantiyi aldıktan sonra Arnavutluk Ekonomi 
ve Enerji Bakanlığı ile hisse satış sözleşmesi imzalayabildi. 
Çalık Enerji Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş, 23 Haziran 
2007 tarihinde Arnavutluk Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile 
Albtelecom’un yüzde 76 hissesinin Çalık Enerji ya da bu grup 
tarafından kontrol edilen bir başka kuruluşa satışına ilişkin 
hisse satış sözleşmesi imzaladı. 

TT’ye Yüzde 15’lik Sus Payı
Türk Telekom’un yüzde 20, Çalık Enerji’nin yüzde 80 ortak 
olduğu Cetel Telekom İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş adlı şirke-
tin kuruluşu 18 Temmuz 2007 tarihinde gerçekleştirildi. Türk 
Telekom’un Cetel’e yüzde 20 ortaklığının ardından yüzde 100 

almak istemişti. Aynı dönemde yani 2005 yılında Arnavutluk Telekom’un ihalesine katılan Çalık Grubu, 

Çalık grubu bu garantiyi aldıktan sonra Arnavutluk Ekonomi 
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Cetel’in hisse sahibi olduğu CT Telecom SH.A adı altında bir şirket daha kurularak, Arnavutluk Tele-
kom’un yüzde 76 hissesine 21 Eylül 2007 tarihinde sahip olunduğu belirlendi. Arnavutluk telekom şirketi 
ile birlikte, aynı Türk Telekom ve Avea ilişkisinde olduğu gibi, Eagle Telekom adı altındaki cep telefonu 
işletmecisi olan bir şirketin de yüzde 100 hissesi devredildi. Çalık Grubu bu anlaşmalar zinciriyle Arna-
vutluk Telekom şirketinde kontrol yetkisini ele geçirirken, Türk Telekom’un Cetel’deki yüzde 20’lik payı 
CT Telecom SH.A aracılığıyla satın alınan Arnavutluk Telekom’a yüzde 15.2 olarak yansıdı. 

Çalık Grubu’na destek, yüzde 45 hissesi kamuya ait olan Türk Telekom’un gücünün kullanılmasıyla 
sınırlı kalmadı. Arnavutluk Telekom için ihalede oluşan 120 milyon Avro’luk bedelin 90 milyon Avro’luk 
bölümünün CT Telecom SH.A şirketi üzerinden Vakıfbank Bahreyn Şubesi’nden sağlandığı ortaya çıktı. 
Vakıfbank’tan kredi alınması işlemi ise Arnavutluk Telekom’un alındığı 21 Eylül 2007 tarihinden 6 gün 
sonra 27 Eylül 2007 tarihinde gerçekleşti. Kredi anlaşmasına göre 27 Mart 2008 ve 27 Haziran 2008 
olmak üzere iki ödeme vadesi öngörülürken, ilk vade için 6 aylık euribor+1.95 faiz, ikinci vade için 3 aylık 
euribor+3 faiz koşulu bulunuyor. 

Rehinli Krediye Dönüş
Vakıfbank’tan kredi alıp Albtelecom şirketini 
satın almayı başaran Çalık Grubu, bu kez Alb-
telecom’u satın alan CT Telecom SH.A şirketi 
hisselerini rehnederek Avrupa İmar ve Kal-
kınma Bankası (EBRD) ile Karadeniz Ticaret 
ve Kalkınma Bankası’ndan (BSTDB) kredi 
alıyor. CT Telekom SH.A’nın hisselerinin 
rehin verilmesi dışında 100 milyon Avro’luk 
kredi için Cetel Telekom garantör olurken, 
proje fon anlaşmasına da Türk Telekom’un 

8 milyon Avro’luk garantörlüğü 
alınıyor.

Borçlu Telekom’dan Sabit 
Ücrete Zam
Çalık Grubu’nun Arnavutluk Tele-
kom şirketini satın almasını sağla-
mak için marka gücü ve deneyimi 
ile kendisini yönetimde söz sahibi 
dahi olamayacağı bir pozisyonda 
ortaya koyan Türk Telekom üstüne 
borçlandırılmış oluyor. Türk Tele-
kom’un yüzde 55’inin özel sektöre 
devredilmesinin ardından geçen 2 
yıllık sürede borç yükünün yüzde 27 
arttırıldığı görülüyor. Üstelik özel-
leştirme öncesinde 52 bin 126 olan 
personel sayısı 37 bin 305’e kadar 
azaltılmasına karşın borç yükünde 
artış yaşayan Türk Telekom’un 
siyasi-ticari bağlantılar içerisinde 
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aldığı kararların bedeli zamlar aracılığıyla halka ödettirilmeye çalı-
şılıyor. Bu ilişkiler içerisinde borçlanan Türk Telekom’un halkın 
cebinden finansman sağlamasına göz yumuluyor. Türk Telekom’un 
2007 yılında Telekomünikasyon Kurumu’nun kendi çıkardığı tebliğ-
lere aykırı olmasına rağmen onaylayarak geçit vermeye çalıştığı fahiş 
zamları EMO ve bazı kurumların açtığı davalarla engellenmişti. 

Sabit Ücret Telekom’a Gelir Kapısı
Türk Telekom, 17 Haziran 2008’den itibaren geçerli olan yeni tarife-
siyle birlikte konuşma bedelleri hariç olmak üzere özelleştirme son-
rasında yalnızca sabit ücrete yüzde 28’e ulaşan zam yapmıştır. Söz 
konusu 2.5 yıllık dönemde yaşanan enflasyonun dahi üzerine çıkan bu 
zam oranıyla Türk Telekom sabit ücreti gelir kapısı haline getirmiş-
tir. Türk Telekom’un mali yapısına bakıldığında sabit ücretten elde 
edeceği gelirlerin sabit hat gelirlerinin neredeyse yarısına yaklaştığı 
görülmektedir. Cep telefonunun yaygınlaşması yanında sabit ücret-
teki artışlar abonelerin telefonlarını kapatmalarına neden olmaktadır. 
Nitekim gelişen nüfus yapısına rağmen Türk Telekom özelleştirme 
sonrasında yaklaşık 1 milyon abonesini kaybetmiştir. 

Bilinen kesimlerce örülen Siyasi-Ticari-Medya bağlantılı garip iliş-
kiler ağının bedelini halkın ödemesi kabul edilemez. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
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Çıplak Elektrik Fiyatı Kilovatsaat Başına Yüzde 26 Zamlandı...

ZAMMIN BÜYÜĞÜ GERİDE

Sanayici, konut, tarımsal sulama, aydınlatma, kalkınmada öncelikli il, şehit-gazi kullanıcıları ayrımı yapıl-
maksızın çıplak olarak elektrik fiyatlarına kilovatsaat başına yüzde 26 zam yapıldı. Hükümet, Ocak ayında 
çıplak fiyata yapılan zammı açıklayarak halkı kandırırken, bu kez de daha düşük olduğu için perakende 
satış hizmeti, dağıtım ve iletim bedelleri dahil fiyata yapılan zammı açıkladı. Yapılan zam otomatik fiyat-
landırma mekanizmasının devreye girmesinden değil, büyük ölçüde dengeleme ve uzlaştırma denilen 
karaborsa sistemindeki elektrik fiyat artışlarının tarifeye yansıtılmasından kaynaklandı. Otomatik fiyat-
landırma mekanizması mevzuat olarak bugünden itibaren yürürlüğe girerken ilk uygulaması 1 Ekim’de 
faturalara yansıyacak. 

Konutlarda Elektriğe Zam Yüzde 45’e Çıktı
Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararıyla yürürlüğe 
giren yeni tarifeye göre konutlarda kilovatsaat başına elektrik fiyatı 12.105 Ykr’den 15.219 Ykr’ye çıkarıldı. 
Yapılan yüzde 26’lık bu zamla birlikte Ocak 2008’den itibaren çıplak elektrik fiyatına yapılan zam yüzde 
49’a ulaştı. Perakende satış hizmeti, dağıtım ve iletim bedelleri Ocak ayında ayarlanmış olduğu için yeni 
zamla birlikte artışa gidilmedi. Bu nedenle fonsuz tarife olarak adlandırılan elektrik fiyatına yılın ilk 6 
ayında yapılan zam oranı yüzde 45 oldu. Yurttaşlar, fonlar, vergiler ve her türlü bedel dahil olmak üzere 
2007 yılında 15.810 Ykr ödeyerek kullanabildikleri 1 kilovatsaat elektrik için artık 22.869 Ykr ödemek 
zorunda kalacaklar. 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standardı için gerekli olan 230 kilovatsaatlik elektrik 
tüketimi baz alındığında, aylık elektrik faturası 2007 yılındaki 36.4 YTL’den Ocak 2008’de 43.5 YTL’ye 
çıkmış, yapılan son zamlarla da 52.6 YTL’ye ulaşmıştır. 

Sanayiciye Bu Kez Ayrım Yapılmadı
Konut kullanıcılarına göre Ocak 2008’de sanayi kullanıcılarına daha düşük zam yapan Hükümet, bugün-
den itibaren geçerli olan yeni tarife ile çıplak elektrik fiyatını, aynı düzeyde tutarak yüzde 26 artırdı. Yeni 
zamla birlikte hizmet bedelleri dahil, fon ve vergiler hariç olmak üzere sanayicinin kullandığı 1 kilovatsaat 
elektriğin bedeli ise farklı abone türlerine göre yüzde 22-26 oranlarında artmış oldu. Böylece sanayicinin 
kullandığı 1 kilovatsaat elektriğin fiyatı çıplak olarak yüzde 38-40.4 oranlarında arttı. kullandığı 1 kilovatsaat elektriğin fiyatı çıplak olarak yüzde 38-40.4 oranlarında arttı. 
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Otomatik Değil, Karaborsa Zammı
Seçimlerde elektriğe zam yapmamakla övünen Hükümet, 6 
ay içinde elektrik fiyatlarına yüzde 50’ye yakın zam yapmış-
tır. Elektriğe zam yapılmasının temel nedeni enerji alanında 
yaratılan çarpık sistemdir. Maliyet artışlarına ilişkin otomatik 
fiyatlandırma mekanizması bugünden itibaren yürürlüğe gir-
mekle birlikte Temmuz ayı fiyat artışını düzenlememektedir. 
Temmuz ayında enerji KİT’lerin Genel Finansman ve Yatırım 
Programı’na göre zam yapması öngörülmüştür. Bu çerçevede 
dağıtım şebekelerinin kullanıcıya yansıyan tarifesindeki artış, 
EPDK’nın dağıtım özelleştirmelerine yönelik olarak çıkardığı 
“20 Dağıtım Şirketinin İlk Uygulama Dönemine İlişkin Gelir 
Düzenlemesi Hakkında Tebliğ”de yaptığı değişiklikle sağlan-
mıştır. Resmi Gazete’de 6 Haziran 2008 tarihinde yayımlanan 
EPDK tebliğ değişikliğiyle, ortalama enerji alım fiyatı hesapla-
masına, Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) kapsamın-
daki ikili anlaşmaların maliyeti ile DUY (Dengeleme ve Uzlaş-
tırma Yönetmeliği) denilen karaborsa maliyetleri eklenmiştir. 
Üstelik yansıyan bölüm, elektrik tüketimi açısından görece iyi 
sayılabilecek şubat, mart ve nisan aylarındaki DUY sisteminde 
yaşanan fiyat artışlarını içermektedir. Mayıs, haziran, temmuz 
aylarına ilişkin DUY maliyetleri Ekim-Aralık döneminde tari-
felere yansıtılacaktır. 

Otomatik Zamlar 1 Ekim’de
Enerji KİT’lerinin otomatik fiyat ayarlamaları da 1 Ekim’de 
tarifelere doğrudan aktarılacaktır. DUY sistemindeki fiyatlar 
yaz aylarıyla birlikte tırmanışa geçecek ve 1 Ekim’de fiyatlara mayıs, haziran, temmuz aylarındaki karaborsa 
fiyatları da yansıtılacaktır. Yani bundan sonra zamlar süreklilik kazanacaktır. 

Bugüne kadar yapılan özelleştirme uygulamaları ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Yasası ile getirilen 
serbest piyasanın ülkemize maliyeti ağır olmuştur. Rekabet ortamında enerjinin ucuz ve kesintisiz 
sağlanacağı iddiaları çökmüş, tam tersine ülkemiz, yatırımsızlığa, 
karanlığa ve pahalılığa mahkum edilmiştir. Acilen DUY denilen 
karaborsa sistemine son verilmesi, 4628 sayılı yasanın feshe-
dilmesi, kamunun yatırımlara başlaması gerekmektedir. Enerji 
alanındaki özelleştirme ve serbest piyasa ısrarı, bir kamu hizmeti 
olan elektrik enerjisi alanında tüketimin yüzde 10 gibi küçük bir 
bölümünü sağlayan sayılı elektrik şirketlerine bağımlılık yaratmış, 
hükümet “ülkeyi elektriksiz bıraktığı” gerçeğini örtmek için şir-
ketlerin her türlü talebini kabul eder duruma gelmiştir. Elektriğe 
yapılan zamlar, otomatik fiyatlandırma mekanizması da bu çarpık 
sistemin ve dağıtım bölgelerini özelleştirme ısrarının sonucudur. 
Nitekim Özelleştirme İdaresi, başlangıç zamlarının ve otomatik 
fiyatlandırma mekanizmasının yürürlüğe sokulduğu gün Başkent 
Elektrik Dağıtım ve Sakarya Elektrik dağıtım bölgelerinin satışını 
yapmaktadır. Dağıtım bölgeleri daha özel sektöre bırakılmadan 
vatandaşa fatura kesilmeye başlamıştır. Özelleştirmenin pahalılık 

serbest piyasanın ülkemize maliyeti ağır olmuştur. Rekabet ortamında enerjinin ucuz ve kesintisiz 

yaz aylarıyla birlikte tırmanışa geçecek ve 1 Ekim’de fiyatlara mayıs, haziran, temmuz aylarındaki karaborsa 
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olduğu üretim sistemlerindeki özel sektör uygulamalarıyla açıkça 
ortada dururken, dağıtım sisteminin özelleştirilmesinin de yara-
tacağı sonuç yine baştan belli olmuştur. 

Yoksunluğun Adını Tasarruf Koydular
Hükümet, yönetim anlayışını da bu zamlarla birlikte ortaya 
koymuştur. Enerjide yarattığı arz güvenliği sorunu için Dünya 
Bankası’nın da önerisiyle “zorunlu tasarruf dayatması” çözü-
münü bulmuştur. Hazine’den sorumlu Devlet Bakanı Mehmet 
Şimşek’in açıklamasına göre fiyatlar artırılarak tasarruf sağla-
nacaktır. Hiçbir demokratik ülkede böyle bir anlayış kabul edi-
lemez. Elbette enerjinin verimli kullanılması, gereksiz elektrik 
tüketiminin önlenmesi için tasarruf yapılması zorunludur. Ancak 
insanları yoksunluğa mahkum ederek “sözde tasarruf” sağlamak 
Türkiye’nin hedeflerinin hangi düzeye indirildiğini açıkça gös-
termektedir. 

Elektrik Mühendisleri Odası olarak, tüm bu çarpık uygulama-
lara karşı kamu yararını gözeten düzenlemeler ve planlamalar 
yapılmasını, özelleştirme ve serbest piyasa inadından vazgeçil-
mesini talep ediyoruz. Bu çerçevede kamuoyuna, yeniden hare-
ketlendirilen Özelleştirme Karşıtı Platform’a destek çağrısında 
bulunuyoruz. 

ASGARİ YAŞAM STANDARDINA GÖRE BİR AİLENİN AYLIK ELEKTRİK TÜKETİMİ
 Kilovatsaat 2007-YTL Ocak 2008-YTL Temmuz 2008-YTL

Aydınlatma 66 10,42 12,45 15,07

Buzdolabı 70 11,05 13,21 15,98

Fırın 24 3,79 4,53 5,48

Televizyon 22,5 3,55 4,25 5,14

Çamaşır Makinası 15 2,37 2,83 3,42

Bulaşık Makinası 13 2,05 2,45 2,97

Ütü 10 1,58 1,89 2,28

Süpürge 5,5 0,87 1,04 1,26

Saç Kurutma Makinası 4,4 0,69 0,83 1,00

TOPLAM 230,4 36,36 43,47 52,60

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
41. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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EMO’DAN MERAM VE ARAS DAĞITIM ÖZELLEŞTİRMESİNE DAVA

Başkent ve Sakarya elektrik dağıtım bölgelerinin satışına karşı açtığı davalar halen sürmekte olan Elektrik 
Mühendisleri Odası, Meram ve Aras elektrik dağıtım şebekelerinin özelleştirilmesine yönelik sürecin 
başlatılması üzerine de yargıya başvurdu. Danıştay’a 30 Haziran 2008 tarihinde açılan davalarda, Meram 
ve Aras elektrik dağıtım ihale ilanı ile bu ilana dayanak oluşturan idari kararın iptali ve yürütmesinin 
durdurulması talep edildi. 

EMO, dağıtım özelleştirmelerine karşı açtığı davalarda, tekelleşme ve yabancılara satış konusunda da 
Elektrik Piyasası Yasası’nın ilgili düzenlemelerine karşı Anayasa’ya aykırılık itirazında bulunarak, Anayasa 
Mahkemesi’ne itirazının taşınmasını talep etti. Dilekçede, dağıtım şirketlerine sınırsız üretim şirketine 
sahip olma ve perakende satış hizmetini yapma olanağı tanınarak dikey tekelleşmeye, bölgesel bağımsız 
tekeller konumundaki şirketleri satın almalarına yönelik herhangi bir sınırlandırma yapılmayarak da yatay 
tekelleşmeye yol açıldığı için Elektrik Piyasası Yasası’nın lisans düzenlemesine yönelik olarak Anayasa’ya 
aykırılık itirazında bulunuldu. Yasada yapılan değişiklikle borsada işlem gören şirketler için hisselerin 
nama yazılı olma kuralının kaldırılmasının da tekelleşme ve yabancılara satışa yönelik sınırlandırma 
kapsamında Anayasa’ya aykırılığa yol açtığı anlatılarak, ilgili düzenlemenin Anayasa Mahkemesi’ne 
götürülmesi istendi. 

Dilekçede yer verilen hukuka aykırılıklar özetle şöyle: 

İmtiyaz yok sayılıyor: Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarına aykırı olarak imtiyaz sözleşmesi 
imzalanması söz konusu değildir. EPDK’nın varlığı ve lisanslandırma işlemi elektrik üretim, iletim ve 
dağıtımı gibi temel bir kamu hizmetinin işletilmesinin özel kişiye devredilmesini imtiyaz olmaktan çıka-
ramaz. Lisans yönteminin imtiyaz yönteminin yerini aldığı söylenemez. İmtiyaz sözleşmesi yapılmaması 
Anayasa’ya ve kamu yararına aykırılık teşkil edecektir. Anayasa’ya ve kamu yararına aykırılık teşkil edecektir. 
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Yabancılara yönelik sınırlandırma yok: Elektrik dağıtımı, ülke çapında 21 bağımsız tekel tarafından 
yürütülecektir. Elektrik Piyasası Yasası’ndaki yabancılara yönelik sınırlamanın her bölge için ayrı ayrı göz 
önünde bulundurulması gerekmektedir. Gerek ihale ilanında yabancıların kontrolüne yönelik kurallara yer 
verilmemesi gerekse ihale dokümanında var olan ön yeterlilik koşullarının yerli şirketlerce sağlanamayacak 
düzeyde olması Anayasa ve Yasa’daki yabancılara yönelik sınırlandırma içeren hükme aykırıdır.

Avantajlı bölgeler satılıyor: Kayıp ve kaçak oranı düşük bölgeler satılmakta, yüksek bölgeler ise kamuda 
bırakılmaktadır. Bu durum özelleştirmeye dayanak olarak sunulan amaçlara aykırıdır. Kayıp ve kaçağı 
yüksek olan Aras için özel konum yaratılmaktadır. Elektrik Piyasası Yasası’nda değişikliğe gidilerek komşu 
ülkelerden izole bölgeler aracılığıyla elektrik ithalat yetkisi özel sektöre bırakılmakta, böylece Aras’ı satın 
alacak şirkete ucuza elektrik satın alma olanağı sağlanmaktadır.

Özel tekel tehdidi: Arz sorununa çözüm olarak dağıtım şirketlerinin satacağı elektriği kendisinin üret-
mesi öngörülerek, aslında EMO’nun yıllardır söylediği elektrikteki bütüncül yapının gerekliliği kabul 
edilmektedir. Ancak kamu tekeline itiraz edilerek parçalanan yapının özel tekelde bütünleştirilmesi, arz 
güvenliği sorununu çözemeyeceği gibi özel tekelin zararlarını da yanında getirecektir. 

Özel sektöre kamu aleyhine garanti: Özel sektöre bırakılacak elektrik dağıtım bölgelerinde kulla-
nıma sunulacak elektrik için kamu santrallarıyla anlaşmalar yapılmıştır. Böylece dağıtım bölgelerini satın 
alacak şirketlere, satacakları enerjinin önemli bir bölümünü garantili bir yapı içerisinde alma olanağı 
sağlanırken; kamunun elinde kalan dağıtım bölgeleri arz sorunu karşısında elektriksiz kalma riskiyle 
karşı karşıya bırakılmıştır. 

Elektrik kesintileri bile planlanamayacak: Kamu, yapılan özelleştirme işlemleri nedeniyle elektrik 
kesintilerini dahi planlayamayacaktır. Özel sektöre bırakılmış bölgelerde yapılan anlaşmalar nedeniyle 
elektrik kesintisine gidemeyecek olan kamu, kendi sorumluluğunda bulunan bölgelerde sanayi-turizm-
tarım gibi genel ekonomik dengeler açısından önemli yerlerde kesinti yapmak zorunda kalabilecektir.

Yatırım bedelini tüketici ödeyecek: İhale bilgi dokümanında, özelleştirmenin öncelikli amaçlarından 
biri olarak yatırımların yükünün devlet bütçesinden kaldırılmasından söz edilmektedir. Oysa özel şirket-
lerin yapacağı yatırım bedelleri tarifelere yansıtılacaktır. Bu yönüyle de yapılan özelleştirme işlemi, amaç 
yönünden hukuka ve kamu yararına aykırılık taşımaktadır. Yatırımın denetimi düzenlenmemiş, yurttaş-
lardan tahsil edilen paranın yatırıma kullanılmaması durumunda sözleşmenin feshine kadar uzanabilecek 
cezai düzenlemelere gidilmemiş, kamu adına gerekli olan güvenceler ise sağlanmamıştır. 

Kamuya borç, şirketlere kar: Dağıtım bölgelerinde yapılacak iyileştirme yatırımları için bu yıl kamu 
borçlandırılarak, Dünya Bankası’ndan kredi alınmıştır. Son olarak getirilen otomatik fiyatlandırma 
mekanizmasıyla, her üç ayda bir yüksek oranlarda zamlarla karşılaşacağımız sürece girilmiştir. Dağıtım 
özelleştirmeleri öncesinde yüzde 50’ye yakın bir enerji zammı gerçekleştirilmiş ve dağıtım bölgelerini 
devralacak özel şirketlere yüksek oranlarda kar garantisi sağlanmıştır. 20 dağıtım bölgesinin işletme hakkı 
devir bedelleri de tarifeye eklenmiştir. TEDAŞ ve dağıtım bölgeleri şirketleri arasındaki devir işleminde 
herhangi bir bedel ödemesi yapılmamışken, bu bedelin tarife içerisinde yer alması sağlanmıştır.
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Tüketilmeyen enerjinin parası ödenecek: Şirketlere gelir tavanı uygulamasıyla tüketimdeki olası bir 
düşme nedeniyle şirketin sağlayamayacağı geliri bir sonraki yıl tarife artışıyla tahsil etmesi düzenlenmiştir. 
Elektrik üretimi alanında devletin alım garantili sözleşmelere, bu kez dağıtım alanında “vatandaşın alım 
garantisi” eklenmektedir. Enerji kullanıcıları, şirketin gelir tavanını garanti edecek miktarda elektrik 
tüketecek, tüketmemesi halinde, bir sonraki yıl bu tüketmediği enerji üzerinden, garanti edilen gelir 
tavanını ödeyecektir. Ekonomik bir krize karşı şirketlere vatandaş üzerinden koruma sağlanırken, yasanın 
serbestleşme hedefine, kamu yararına ve Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturulmuştur. 

Kayıp ve kaçak için yatırım bedeli halka, geliri şirkete: Kayıp ve kaçak oranlarında hedeflerden daha 
fazla düşüş sağlarlarsa şirketler gelir tavanının üzerinde fazladan kara sahip olacaklardır. Yani kayıp ve 
kaçağı azaltmak için yatırım giderleri, işletme giderlerini tüketiciden tahsil edecek olan şirketler, bunların 
karşılığında elde ettikleri fazladan geliri tarife düşüşü yoluyla tüketicilerle paylaşmayacaklardır. 

Enerji maliyeti artarsa vatandaş ödeyecek, düşerse kar olarak şirkete kalacak: Elektrik üreti-
cilerinin zamlarını doğrudan tarifeye yansıtma olanağı verilen şirketler, eğer öngörülenden daha ucuza 
elektrik satın alırlarsa yine fazladan kar elde edip, bunu tüketicilere yansıtmayacaklardır. 

Aleniyet ilkesine aykırılık: İhalede şeffaflık ve rekabet koşulu yerine getirilmemiş, Özelleştirme Yasa-
sı’nın aleniyet ilkesi ihlal edilmiştir. 

ÖYK kararı yok: Meram ve Aras dağıtım özelleştirmeleri için Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) 
kararı alınmamıştır. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
41.DÖNEM YÖNETİM KURULU
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HAYAT TV EKRANININ KARARTILMASI BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE 
YÖNELİK SALDIRIDIR

Sahibinin sesi olmak yerine, halkın sesi olma yolunda çaba sarf eden ve yayın faaliyetine başladığı günden 
bu yana, ekranını toplumsal muhalefetin sesini duyurma talebine açık tutan Hayat Televizyonu’nun kapa-
tılması kararını “basını susturma girişimi” olarak değerlendiriyoruz.

Yayın politikasını neo-liberal kapitalist saldırıya karşı düzleme oturtan Hayat TV’nin, sermaye, güç, 
iktidar ilişkilerinden bağımsız olarak toplumsal muhalefeti yansıtan ve kamuoyunun özgür habercilikle 
buluşmasını sağlayan bir ortam olarak, Türkiye yayın ağı içinde önemli bir işlev üstlendiğine inanıyoruz. 
Halktan ve emekten yana taraf olarak ülkemizde uygulanan yeni-liberal politikalara karşı duruşunu yüksek 
sesle dile getiren Hayat TV ekranının karartılması kabul edilemez. 

Türksat 1-C uydusu üzerinden yayın yapan Hayat Televizyonu yayın frekansının iptal edilme gerekçesi 
olarak “bölücü içerikli yayın” açıklaması herhangi bir hukuki sürecin sonucu değildir. Bu açıklama mah-
keme kararına dayanmadığı gibi öne sürülen “bölücü içerikli yayın” suçlaması sübjektif bir değerlendirme 
olarak hukuksal temelden yoksundur. Hayat Televizyonu’nun kapatılması demokratik teamüllere ve basın 
özgürlüğüne aykırıdır.

Hayat Televizyonu’na uygulanan ekran karartma uygulaması demokrasi havarisi kesilen AKP iktidarının 
turnusolü olmuştur. 

Elektrik Mühendisleri Odası; yeni-liberal politikaların taşeronluğunu büyük bir başarı ile uygulayarak, 
küresel kapitalizmin halkımızı yoksulluk ve yoksunluğa mahkum eden politikalarının son ve en önemli 
savunucusu olan AKP iktidarının uygulamalarına karşı; halktan, emekten, demokratik hak ve özgürlüklerin 
geliştirilmesinden ve örgütlenme özgürlüğünden yana taraf olmaya devam edecektir.

Siyasi iktidarı uyarıyor; Hayat TV’ye uygulanan hukuksal dayanaktan uzak kapatma kararına yönelik yanlış 
ve yanlı kararlarını düzeltmeye davet ediyoruz.
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ANTALYA’DA YAŞANAN OLAY, KAZA YA DA YAZGI OLARAK 
AÇIKLANAMAZ!

Antalya ili, Çankaya Beldesi Kondu Oteller mevkiinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde 22 Temmuz 2008 
günü İsrail uyruklu iki turist ve bir yurttaşın ölümü, iki yurttaşın da yaralanması ile ilgili olay ülkemizi 
sarsmıştır.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO); ülkemize tatil için gelen konuklarımızın yaşamlarına mal olan olayı 
üzüntü ile karşılamakta ve yakınlarının acısını paylaşırken, olayda yaralananların bir an önce sağlığına 
kavuşmalarını dilemektedir.

Olayın ardından Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile güvenlik güçlerinin olay yeri inceleme ve olayın 
oluşumuna yönelik teknik kusur ve noksanların tespit çalışmaları EMO Antalya Şubesi üyelerinden oluşan 
bir bilirkişi heyeti tarafından yapılmıştır.

Ülkemizde elektrik iç tesislerinin tasarımı (projelendirilmesi) ve yapımı ile ilgili bir karmaşa yaşanmak-
tadır. Gelişmiş ülkelerde mühendis ve ara elemanların bu süreçlerin neresinde ve hangi esaslara göre 
yer alacakları bilimsel esas ve değerlendirmelere göre kararlaştırılmaktadır. Ülkemizde ise başta elektrik 
iç tesisleri olmak üzere, yapılacak düzenlemelerde karmaşa yaşanmakta; elektrik tesislerinin tasarımı ve 
yapımı ile ilgili alanlar oy kazanmaya dayalı siyasal baskı ve lobi faaliyetleri sonucu, bilim ve mühendisliğe 
tercih edilmektedir.

Antalya’da yaşanan acı olayın özünde de benzer izleri görmek mümkündür. Animasyon ekipmanının su 
ve deterjan ile çalışıyor olmasına karşılık, insan yaşamını korumaya yönelik tedbirlerin alınmamasına 
rağmen 220 Volt şebeke gerilimi kullanılıyor olması düşündürücü, kullanılan köpük üretme cihazının 
hiçbir standarda bağlı kalınmaksızın üretiliyor ve satılabiliyor olması ise daha da vahimdir. 

EMO kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olarak; ülkemizde elektrik tesisatı ile ilgili teçhizat, 
ekipman ve makinaların imalatının kontrol altına alınması, standart dışı üretimin önlenmesine yönelik 
kamuoyunu bilgilendirmek ve ilgilileri yıllardır uyarmakta, elektrik tesislerinin tasarım ve yapım süreç-
lerinin siyasal beklentiler yerine bilim ve mühendisliğin esas alındığı bir yaklaşımla düzenlenmesi için 
çaba sarf etmektedir.

Halkın can ve mal güvenliğini yakından ilgilendiren elektrik iç tesisleri tasarımı ve yapımı alanında bilim 
ve mühendisliği esas alan yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasının, bundan sonra da yaşanabilecek 
muhtemel ölümleri önlemenin tek yolu olacağı unutulmamalıdır. 

Elektrik tesislerinin tasarımı, yapımı ve denetiminin Bayındırlık ve Enerji bakanlıkları tarafından yürü-
tülmesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu alanda lobi faaliyetlerine bağlı düzenlemeler yapmaktan derhal 
vazgeçmesi gerekmektedir. Enerji tesislerinin tasarım ve uygulaması için bu alanda var olan tüm kat-
manları, bilimsel esaslara dayalı çözüm üretmek için üniversiteler ve EMO ile ortak çalışmaya, standart 
dışı makina ve ekipman üretiminin önlenmesi için, yaptırımların tespiti, kullanımının denetlenmesine 
yönelik acil önlemler almaya davet ediyoruz.
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