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Serdar Paker-EMO 42. Dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Merhaba,

24. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçilmesi öncesi yine birlikteyiz. Bu sayımızda derginin ana 
temasını içeren dosya konusu, mevcut hükümetin EMO’nun meslek alanlarına ilişkin politika ve uygulamalarını 
kapsamaktadır.

Seçim esnasında kullanılan oyların sisteme girilmesi ve işlenmesi prosesinin yurttaşların denetimine açılması, seçim 
yapılmadan önce kullanılan sistemin kaynak kodunun uzman gözlemcilerin denetimine açılması ve tüm işlemlerin 
gözlemcilerin nezaretinde gerçekleştirilmesi; Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimlere gölge düşüren veto kararının 
yanı sıra seçim esnasındaki oy sayım işlemlerinin de kamuoyunda tartışma yaratmaması için önemlidir.

24 Ocak 1980 Kararları ile başlayan Türkiye ekonomi politiğindeki yapısal dönüşüm, ülkedeki tüm kamu hizmet-
lerinin özelleştirilmesi ve piyasalaştırılmasının yolunu hazırlamış, bunun sonucu günümüzde elektrik enerjisi kamu 
hizmeti olmaktan çıkmış piyasa malı olarak tanımlamıştır. Özel firmaların doğal önceliği olan kar hedefi, sosyal 
devlet kavramını ortadan kaldırdığından toplum yararı artık öncelikli değildir. Enerjinin üretiminden, en sondaki 
tüketiciye kadar tüm sistemlerde tek bir yönetimin, kamunun egemen olması; elektrik enerjisi ihtiyacının sürekli, 
kaliteli ve güvenli bir şekilde düşük maliyetle karşılanmasının şartıdır.

Kamu adına onayların kamu görevlileri tarafından yapılacağı anayasanın gereği olması dolayısıyla proje onaylarının 
ve tesis kabullerinin kamu görevlileri tarafından yapılması, yasal zorunluluktur. Özelleşen dağıtım kuruluşlarının 
proje onayı yapmaya başlamaları üzerine konu Oda tarafından yargıya taşınmıştır. Bunun üzerine alınan 1000 
kVA’nın üzerindeki projelerin TEDAŞ (kamu) görevlileri tarafından onaylanması kararı doğru olmakla birlikte 1000 
kVA’nın altındaki projeler ile iç tesisat projelerinin de kamu görevlileri tarafından onaylanması yasal zorunluluktur. 
Düzenlemenin genişletilerek, tüm proje onaylarının kamu görevlileri tarafından yapılması sağlanmalı; özelleşen 
elektrik dağıtım kuruluşlarındaki proje onayı ve tesis kabul konusu yasal zemine oturtulmalıdır.

Özelleştirme ve taşeronlaştırmaya bağlı olarak yaşanan maden kazaları, hidroelektrik santralı (HES) kazaları son 
dönemde had safhaya ulaşmıştır. Sektörde çalışanların iş güvencesi yok olmakta, yeni sosyal sorunlar oluşmak-
tadır.

Odamız 6235 sayılı Yasa ile birçok görevinin yanında meslek mensuplarının sicillerinin tutulmasıyla da görevlen-
dirilmiştir. Bu bağlamda mezun üyelerin sicil taramasında tespit edilen sahte diplomalarla ilgili gerekli işlemler 
tesis edilmektedir. AKP’li belediyelerin ise kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olan odaların yaptığı yasal 
denetimleri engellemek için yoğun uğraş verdiği görülmektedir. 

Japonya’da Fukuşima’da yaşanan kaygı verici gelişmelerin AKP Hükümeti tarafından ciddiye alınmadığı, yapılan 
açıklamalardan anlaşılmaktadır. Nükleer santralların kaza durumu dışında, normal çalışırken de çevreye radyas-
yon sızdırdığı, bu radyasyonun bölgedeki bitki ve hayvan hücrelerinde mutasyona sebep olduğu bilim insanları 
tarafından açıklanmaktadır. Saplantı haline gelen nükleer santral inadından iş işten geçmeden vazgeçilmelidir. Ye-
nilenebilir kaynaklar yanında enerji verimliliğinin de yeni ve temiz bir kaynak olarak değerlendirilmesi önemlidir.

24 Nisan 2011 günü İstanbul’da nükleer santrallara karşı büyük bir yürüyüş gerçekleştirilmiş; gelecek nesilleri, 
insan yaşamını, kamu yararını gözetmeyen hükümeti, sorumluluklarına yakışan açıklamalar yapmaya; verilen 
nükleer santrallarla ilgili kararları/imtiyazları tekrar gözden geçirmeye davet edilmiştir.  

Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, KESK, TMMOB, TTB ve TEB çağrısı ile emek-meslek örgütleri; emekçilerin 
uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs`ı başta İstanbul`da Taksim, Ankara’da Sıhhiye, İzmir’de 
Gündoğdu olmak üzere tüm Türkiye’de meydanlarda kutladı. 

TMMOB Mitingi’nde mühendis, mimar ve şehir plancılarının haklarını ve mesleğimizin onurunu savunmak; eşitlik, 
özgürlük, bağımsızlık, demokrasi, bir arada yaşama taleplerimizi ve ülkemizin geleceğine yönelik sözlerimizi top-
luca ifade etmek üzere 15 Mayıs 2011 Pazar günü Ankara’da Sıhhiye meydanında onbinlerle bir araya geldik.

Yeni sayıda yeni gündemlerle buluşmak üzere iyi okumalar.

EMO’dan...




