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TORBA YASA, ÖZELLEŞTİRME, NÜKLEER 
SANTRALLAR, ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ ve 
DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ. 

BAŞYAZI

Ülkemiz yeni yıla AKP hükümetinin yeni icraatlarını 
tartışarak girdi. Torba yasa olarak bilinen 
düzenlemelerle emekçilerin kazanılmış birçok hakkı 
gasp edilmek, kuralsız, kölece bir çalışma düzeni 
getirilmek isteniyor. Şubat ayı boyunca da yasa 
tasarısına karşı eylem ve etkinlikler sürdürüldü. 
Birliğimiz TMMOB, DİSK, KESK ve TTB’nin birlikte 
yürüttüğü eylem planı kapsamında 3 Şubat 
2011 tarihinde Türkiye’nin birçok ilinden gelen 
katılımcılarla birlikte yürüyüş gerçekleştirmeye 
çalışıldı. Kamuoyundan da izlediğiniz üzere AKP 
iktidarı gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Meşru 
talepleri için alana çıkan binlerce emekçi şubat 
soğuğunda biber gazı ve basınçlı su ile karşılandı. 
Ankara’da aynı saatlerde OSTİM ve arkasından 
İvedik’te olan patlamalarda, torba yasa ile 
meşrulaştırılmaya çalışılan kuralsız ve güvencesiz 
çalışma koşullarından kaynaklı olarak, 20 işçi 
yaşamını kaybetti. Takip eden günlerde Afşin-
Elbistan’da gerçekleşen göçüklerde 1 işçi yaşamını 
yitirdi, ikisi meslektaşımız olmak üzere 9 kişi göçük 
altında. Görüyoruz ki, AKP hükümeti emekçilere karşı 
kullandığı gücü ve çabayı, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
için sarf etmiyor. Halen 50’nin altında işçi çalıştıran 
iş yerlerinde iş güvenliği hizmetlerinden yararlanma 
şansı yoktur, bu konuda önerilen yasa tasarısı ise yedi 
yıldır Meclisten çıkarılamamıştır.
Tunus ve Mısır’da olan halk isyanları, artık Arap 
ülkelerindeki halkların işsizlik, yoksulluğa ve dikta 
rejimine karşı hoşnutsuzluklarını gösterdi.  Mübarek’e 
‘halkın sesine kulak vermesini’ tembihleyen 
Sayın Başbakan kendi ülkesinin mühendislerine, 
mimarlarına, işçi ve emekçilerine kulak tıkmaya 
devam etmektedir.
Kamuoyunda torba yasa olarak bilinen “Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa 
Tasarısı” beş kısımdan oluşmakta, onlarca yasada 
değişiklik getirmekte, Kamu alacaklarının yeniden 
yapılandırılmasının yanı sıra çalışma hayatını yeniden 
düzenleyen değişiklikleri içermektedir.
Torba yasa ile:

• Kısmi süreli çalışanların primlerini cebinden 
tamamlamak zorunda olması, stajyer çalıştırma 
üzerinden ucuz emek sömürüsünün önünün 

açılması, kısa çalışma ödeneğinin süresi ve 
kapsamının genişletilmesi İşsizlik Fonu‘nun yıllık 
gelirinin yarısına Bakanlar Kurulu‘nun el koyup 
işverenlere istihdam teşviki olarak vermesi gibi 
emekçilerin haklarının gasbını içeren maddeler yer 
almaktadır.

• Asgari ücretlilerin yaş sınırı 16’dan 18’e 
yükseltilmektedir. 

• 18 yaşından büyük kadınları ve 18-29 yaş arası 
erkekleri istihdam edenlerin sigorta primlerinin 
işveren hissesinin belli bir kısmı İşsizlik Sigortası 
Fonu’ndan karşılanacaktır. Bu uygulama 30 yaş ve 
üzeri çalışan işçiler için işsizlik anlamına gelecektir.

• Tasarıyla; esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma 
biçimleri getirilmektedir. 4857 sayılı Yasa‘da, 
çağrılı çalışma, parça başına çalışma, sözleşmelilik, 
deneme süreli iş akitlerinin uzatılması, geçici 
çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması gibi 
düzenlemeler yapılmaktadır. Özetle, güvencesiz 
esnek çalışma, çalışma yaşamının esası haline 
getirilmektedir.

• Tasarıyla, kamuda kadrolaşmanın önü tamamen 
açılmaktadır. Üst düzey kadrolara, özel sektörden 
atama yapılmasının önünün açılması siyasal 
kadrolaşmayı esas alan bir düzenlemedir. Aynı 
zamanda, kamu yararı öncelikli olarak yetişen 
kamu personeli yerine kâr önceliği olan şirket 
personeli mantığının kamuya taşınması da 
amaçlanmaktadır. 

• Tasarıda kamuda çalışan personelin geçici 
görevlendirilmesi adıyla sürgün uygulamalarına 
yasal bir zemin oluşturulmak istenmektedir.  
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Siyasal iktidarların yıllardır sürdürdüğü baskı ve 
sindirme politikaları bu yasa tasarısıyla kanun 
maddesi haline getirilmektedir.

Hepimizin yaşamı açısından birçok olumsuzluk 
getirecek bu düzenlemelere karşı ortak mücadele 
edilmesi gerekmektedir. 

ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ ve ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında 
Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yıllık enerji 
tüketimi belli güç ve alanın üzerinde olan tesislerde 
Enerji Yöneticilerini bulundurma zorunluluğu getiren 
bu Yönetmelik “enerjinin etkin kullanılması, enerji 
israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi 
üzerindeki yükünün hafi fl etilmesi ve çevrenin 
korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin 
kullanımında verimliliğin artırılmasına ilişkin usul 
ve esasları”  düzenlemektedir.  Enerji Yöneticilerine 
verilecek eğitimler ile ilgili olarak yetki alan Odamız 
eğitim programını oluşturmaktadır.
Odamızı ve üyelerimizi ilgilendiren bir diğer gelişme 
de Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin 
yürürlüğe girmesi nedeniyle Enerji Kimlik Belgesi 
düzenlenmesinin zorunlu hale gelmesidir. 
Bilindiği gibi, Enerji Verimliliği Yasası 02.05.2007 
tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe girdi. Enerji Verimliliği Yasası‘na bağlı 
olarak hazırlanan Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliği 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi 
Gazete ‘de yayınlandı. Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliği binalara “Enerji Kimlik Belgesi” 
düzenlenmesini zorunlu hale getirdi.   Uygulama 
tüm binaları kapsamakta olup mevcut binalara 
2017 yılı sonuna kadar, yeni yapılacak binalara ise 
01.01.2011 tarihinden itibaren “ Enerji Kimlik Belgesi” 
düzenlenmesi zorunlu hale getirildi.
Mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesini, enerji 
verimliliği konusunda belge sahibi B sınıfı Yetki 
Belgesi ile yetkilendirilmiş fi rmalar düzenleyecektir. 
Yeni yapılan binalarda ise meslek odasından (EMO, 
İMO, MMO ve MO) serbest çalıştığını gösterir belge 
almış Mühendis (İnşaat, Makina ve Elektrik Odaları )  
ve Mimarlar Odası düzenleyecektir. 
Yeni binalara “Enerji Kimlik Belgesi” verecek 
Mühendis ve Mimarlar, Elektrik veya Makina 
Mühendisleri Odası’nda düzenlenen “Enerji Kimlik 
Belgesi Uzmanlığı Yetki Belgesi” almak için eğitimlere 
katılacaklardır.

ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELE YENİ 

BAŞLIYOR

2010 yılı sonu itibarıyla 21 Elektrik Dağıtım 
Şirketinin özelleştirme ihaleleri tamamlandı. Bu 
günlerde ise İGDAŞ’ın özelleştirilmesi gündeme 

alındı. Elektrik dağıtım şirketlerinin hepsinin 
devirleri gerçekleşmemekle birlikte devir işlemleri 
tamamlanan dağıtım şirketlerinde çalışan 
üyelerimizin hak kayıpları şimdiden gündeme 
gelirken, geleceklerinin ne olacağı da belirsizliğini 
sürdürüyor. Özelleştirilen yerlerde çalışanlar 
açısından önemli hak kayıplarının yaşanacağı 
daha önceki özelleştirme deneyimleri ile kesin 
olarak bilinmektedir. Odalarımız genel olarak 
özelleştirmelere karşı mücadeleye devam ederken, 
devir yapılan yerlerde ortaya çıkacak haksızlıklara 
ve hak gasplarına karşı da mücadele etmeye, 
üyelerimizin haklarını her platformda savunmaya 
kararlıdır. Özelleştirme ihalelerinin tamamlanması 
özelleştirme mücadelesinin sona erdiği anlamına 
gelmemelidir. Asıl mücadele yeni başlamaktadır. 
Dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesinden sonra 
üretim şirketlerinin özelleştirilmesi de 2011 yılı 
içinde büyük oranda tamamlanmak istenmektedir. 
Diğer yandan yıllardır özelleştirme karşıtı güçlerin 
gündeme getirdiği, her gün artarak önümüze gelen 
haksızlık ve kayıpları önlemek için, özelleştirme 
karşıtı mücadele bundan sonra daha etkin ve kitlesel 
olarak yürütülmelidir. 
Özelleştirmeler konusunda Odamızın yıllardır 
sürdürdüğü bir yayın çalışması baskı aşamasına 
geldi. Elektrik dağıtım alanında 90 yılında ilk 
olarak yapılan İstanbul Anadolu Yakası elektrik 
dağıtım özelleştirmesinin 12 yıllık macerası 
“ÖZELLEŞTİRMENİN MASKESİ DÜŞTÜ” başlığıyla 
önümüzdeki günlerde kitaplaştırılacaktır. İbretle 
okunacak bu kitap Odamızın özelleştirme karşıtı 
mücadelesindeki kararlı duruşu aktarması yanında, 
siyasal iktidarların özelleştirme politikasını 
gerçekleştirmek için nasıl her türlü aracı ve yöntemi 
kullanmaktan çekinmediğini göstermesi açısından da 
önemli bilgi ve belgeler içermektedir.  

ANTİ NÜKLEER ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Önümüzdeki günlerde sıcak gündemde olacak 
konulardan biri de Nükleer Santral konusudur. 
Rusya ile yapılan ikili anlaşma sonrasında Akkuyu’da 
santral yapım aşamasına gelindiği bilinmektedir.  
Siyasal iktidar, nükleer santral yapımı konusunda 
bununla da yetinmeyerek Sinop’a yapılacak santral 
için Güney Kore’den sonra Japonya ile görüşmeye 
başladı.  Her fırsatta nükleer santralları ülkenin her 
yerine yayacaklarını açıklayan iktidar, anti nükleer 
çalışmaları yok saymakta ve halkın, Çernobil 
Kazası sonrasında gelişen nükleer karşıtı duruşunu 
zayıfl atmak istemektedir. Bu gerçekler ışığında 
Ocak ayı içinde İstanbul’da yapılan Nükleer Karşıtı 
Platform (NKP) Eşgüdüm toplantısında, her yıl 
Çernobil Kazası yıldönümünde yapılan etkinliklerin 
İstanbul’da merkezileştirilmesi kararlaştırıldı. 
Şubemizin sekreteryasını yürüttüğü NKP İstanbul 
Bileşenleri,  merkezi miting ve bir dizi etkinliğin 
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hazırlıklarına girişti.  Önümüzdeki günlerde ayrıntıları 
belirlenecek etkinliklere bütün üyelerimizi bekliyor 
ve geleceğimizi karartmaya karşı yürütülen bu 
mücadeleye destek vermeye davet ediyoruz.  

***
Bir doğa kıyımı da Çanakkale iline bağlı doğal 
ve tarihi zenginlikler beldesi Karabiga’da 
gerçekleştirilmek istenmektedir. Alarko ve Cengiz 
Enerji A.Ş ortaklığında yapılmak istenen Termik 
Santral alanının yaklaşık 1/3’ü SİT alanı, 2/3’ü 
mücavir alan üzerindedir. Bölge halkının büyük bir 
çoğunluğu geçimini balıkçılık, tarım ve turizmden 
sağlamaktadır. Yapılmak istenen santral AKP 
hükümetinin enerji alanında kimlere rant sağlamayı 
kendisine görev edindiğinin kanıtı niteliğindedir. 
Şube yöneticilerimiz, Çevre Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi yöneticileriyle birlikte, Karabiga’da 
düzenlenen toplantıya katılarak halkı olabilecek 
olumsuzluklara karşı bilgilendirdiler. Şubemiz 
gelişmeleri yakından takip edecek, kamuoyunu 
bilgilendirecek ve halkın haklı mücadelesine 
desteğini artırarak sürdürecektir.

7. BİTİRME TASARIM PROJE ÖDÜLLERİ İÇİN 

BAŞVURULAR BAŞLADI

Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, 
Bilgisayar, Haberleşme, Biyomedikal, Kontrol 
ve Telekomünikasyon Mühendisi adaylarını 
çalışmalarında teşvik etmek, yaptıkları çalışmaların 
bilim dünyasına, araştırma kurumlarına, sanayi 
kuruluşlarına ve kamuoyuna duyurmasına 
yardımcı olmak, onların gelecekteki meslek odaları 
olacak Elektrik Mühendisleri Odası ile bağlarını 
güçlendirmek amacıyla İstanbul ve Trakya‘da 
eğitim veren bölümlerin lisans öğrencileri arasında 
düzenlediğimiz "7. BİTİRME TASARIM PROJE 
ÖDÜLLERİ ‘nin hazırlıkları tamamlandı. Bütün 
lisans son sınıf öğrencisi arkadaşımızın projelerini 
bekliyoruz.  

Şubemizin, Odamız adına düzenlemekle görevli 
olduğu, Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri 
Sempozyumu, İstanbul Tabip Odası ve İstanbul 
Baro’su ortaklığında düzenlenecektir. Konunun 
sağlık ve hukuki boyutlarının da tartışılması ve 
meslek örgütlerinin ortak bir zeminde çalışmalar 
yürütmesinin bir örneği olması açısından 
sempozyumu oldukça önemsemekteyiz.
Yapı Denetim Sempozyumu,  Sempozyum 
Düzenleme Kurulu’nun önerisiyle, bölgelerde 
çalıştay, istanbul’da ise merkezi Panel/Forum 
etkinliğine dönüştürülecektir.
Gündemimizde yer alan diğer çalışmalarımızı 
bültenimizin ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz.  
Şubemizce 15.01.2011 tarihinde ilk defa 
gerçekleştirilen genel üye toplantısının 
tekrarlanmasını hedefl emekteyiz. 
Temsilciliklerimizdeki toplantıları sürdüreceğiz. 
Sürekli hale gelen eğitim ve seminerlerimizi, 
diğer meslek odaları ve emek örgütleriyle birlikte 
yürüttüğümüz etkinlikleri devam ettireceğiz.
Üyelerimizle daha çok yanyana geldikçe, odalarımızın 
gerçek sahipleri olan meslektaşlarımız daha fazla 
katkı yaptıkça çalışmalarımız gibi gücümüz ve 
umudumuz da artıyor.  
Dileğimiz bütün üyelerimizin kendi yaşamlarına ve 
geleceklerine ilişkin konularda daha çok katılımda 
bulunması, baskısız, sömürüsüz, eşit, özgür ve 
adil bir dünya arzusunun biraz daha ete kemiğe 
bürünmesidir. 
Saygılarımızla…

Erhan Karaçay

37. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı

erhan.karacay@emo.org.tr

BAŞYAZI

İSTANBULLIGHT AYDINLATMA FUARI VE KONGRESİ

NTSR Fuarcılığın düzenlediği, AGİD-Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği ve ATMK- Aydınlatma Türk Milli 
Komitesi’nin desteklediği aydınlatma sektörünün buluşma noktası Uluslararası İstanbulLight Fuarı ve Kongresi 
14-17 Nisan 2011’de gerçekleştirilecektir.  

Bu fuar süresince sektör temsilcilerine ve ziyaretçilere yönelik gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle birlikte, 
özel konusu “LED ile Aydınlatma” olan “ 8. Ulusal Aydınlatma Kongresi” de düzenlenecek.  Gerek fuara, gerekse 
kongreye katılacak olan aydınlatma sektörü içerisindeki akademisyenler, tasarımcılar, üreticiler, uygulayıcılar, 
pazarlayıcılar, tedarikçiler ve nihayet işletmeciler ve tüketiciler aynı platformda buluşarak, tanışabilme, bilgi 
alışverişinde bulunabilme, ortak ya da bireysel sorunlarına çözüm arayabilme, yeni gelişmelerden haberdar 
olabilme olanağına kavuşacaklar.  
 
Elektrik Mühendisleri Odası üyelerinin EMO kimliklerini gösterek, ücretsiz olarak ziyaret edebileceği bu 
fuarda sizleri görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için; www.istanbullight.com 


