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2010 YILINA GİRERKEN
Şubemizin 36. Çalışma Dönemi’nin 21 ayını geride bıraktık. 
Mayıs-09 ayında yayınladığımız bültenin 45. sayısı sonrası, 
yaz döneminde bülten çıkaramadık. Kasım-09 bülteni 46. 
sayısı,  HOMUR mizah dergisi özel sayı olarak yayınlandı. 
Beğendiğinizi umuyor, sizler adına HOMUR çizer ve 
yazarlarına teşekkür ediyoruz.
Bu dönemde planlanan şube çalışmaları, sadece yönetim 
kurulumuzun değil, komisyon üyelerinin, danışma 
kurulu üyelerinin ve siz değerli üyelerimizin katkıları ile 
gerçekleştirilmiştir. Katkılarınızın arttığı oranda şube 
etkinliklerindeki niteliğin ve niceliğin artacağına inanıyoruz. 
Sizlere ve özverili çalışmaları için çalışanlarımıza da teşekkür 
ediyoruz.
Bülten çıkarmanın yanı sıra, sürekli yenilenen internet 
sayfamızla, her perşembe E-bülten, etkinlikler öncesi 
E-posta ve cep telefonu mesajı göndererek, sizleri şube 
çalışmaları hakkında bilgilendirmeye çalıştık. Üniversitelere, 
işyerlerine ziyaretler düzenleyerek, yapılan toplantılarda 
görüş ve önerilerinizi, eleştirilerinizi dinleyerek paylaşarak 
kolektif akıl oluşturmaya gayret ettik.
TMMOB adına sekreteryası EMO’ya, düzenlenmesi görevi 
şubemize verilen iki etkinlik; “TMMOB Ücretli ve İşsiz 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı” 14-15 Kasım 
2009 tarihlerinde İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal 
Anfi si’nde  ve  “TMMOB Kadın Mühendisler, Mimarlar ve Şehir 
Plancıları Kurultayı” 21-22 Kasım 2009 tarihlerinde Yıldız 
Teknik Üniversitesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilmiştir.
EMO adına sekreteryası ve düzenlenmesi görevi şubemize 
verilen iki etkinlik; “IV. Ulusal Yazılım Mühendisliği 
Sempozyumu”  8-10 Ekim 2009 tarihlerinde Yıldız Teknik 
Üniversitesi Oditoryumu‘nda  ve “Yetkin, Yetkili ve Uzman 
Mühendislik Kavram ve Uygulamaları Kurultayı” 24-25 Ekim 
2009 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu'nda 
gerçekleştirilmiştir.
California Üniversitesi, Davis, Bilgisayar Bilimleri bölümü 
öğretim üyesi ve Bilgisayar Ağları Araştırma Laboratuarı’nın 
(Networks Research Lab.) yöneticisi Prof. Dr. Biswanath 
Mukherjee’nin katılımıyla, dünyada optik ağlar konusundaki 
gelişmeler ve yeni nesil optik ağlar konusunda bilgilenmek, 
Türkiye’de akademi ve endüstriyel alandaki çalışmaları 
biraraya getirerek bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla 
İTÜ Elektrik ve Elektronik Fakültesi ile birlikte 8-9 Eylül 2009 
tarihlerinde çalıştay düzenlenmiştir.  
Elektrik, Elektronik - Haberleşme, Bilgisayar, Biyomedikal, 
Yazılım ve Kontrol Mühendisi adaylarını çalışmalarında 
teşvik etmek, yaptıkları çalışmaları bilim dünyasına, 
araştırma kurumlarına, sanayi kuruluşlarına ve kamuoyuna 
duyurmasına yardımcı olmak, onların gelecekteki meslek 
odaları olacak Elektrik Mühendisleri Odası ile bağlarını 
güçlendirmek amacıyla 2008-2009 eğitim-öğretim yılında, 
İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne‘de eğitim veren 
üniversitelerin ilgili bölümlerin lisans öğrencileri arasında 5. 

Proje Yarışması düzenlemiş, 2009-2010 eğitim-öğretim yılı 
için 6. Proje Yarışması çalışmaları başlamıştır.
Şubemizin Perpa’da oluşturduğu Eğitim ve Konferans 
Salonu 14 Ekim 2009 tarihinde açılarak, üyelerimizin, 
sektörümüzdeki fi rmaların, Perpa A Blok Yönetimi ve MİSEM 
eğitimcilerinin katkılarıyla oluşturulan salonumuza katkı 
koyan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketi verilmiştir.
EMO ve MMO‘nun Nisan ayında EİEİ‘ne başvurularını 
tamamladıkları, Haziran ayında Enerji Verimliliği 
Koordinasyon Kurulu‘nda değerlendirileceği, yetki 
alındığında enerji verimliliği ve kalitesi konusunda 
İstanbul’da, üyelere enerji yöneticisi eğitimi verilmeye 
başlanacağını duyurmuştuk, ancak EMO’na yetki verilmemesi 
nedeniyle söz konusu eğitim verilememiştir.

* * *

Avrupa Parlamentosu 26 Kasım 2009’da Türkiye’ye 
üyelik perspektifi ni redetme kararı alırken, ülkemizdeki 
su kaynaklarını özelleştireceğini ilan eden AKP siyasal 
iktidarının, Avrupa Birliği’ni Fırat ve Dicle sularının 
yönetimine dahil ettiği haberlerini duyuyoruz. Avrupa 
Birliği bütün üye devletlerin suyu özelleştirmesini şart 
koşan  Su Çerçeve Direktifi ’nin hazırlayıcısıdır. AB’nin 
kurucu üyelerinden biri olan İtalya’da 19 Kasım 2009’da ülke 
sularının özelleştirilmesine olanak veren yasa parlamentoda 
kabul edildikten sonra, ilgili Bakan, bu yasanın ‘AB Su 
Çerçeve Direktifi ’ne uyumun kaçınılmaz bir şartı’ olduğunu 
açıklamıştır. Süreci dikkatle takip edip, sularımızın 
ticarileştirilmesine karşı çıkmalıyız.

* * *

Son iki yılda 3,5 puan artan, resmi rakamlarla yüzde 13.4 olan 
işsizlik oranı, ülkemizi işsizliğin en hızlı arttığı 54 ülke içinde 
11‘inci sıraya oturmuştur. Odalarımızın yaptığı araştırmalara 
göre son iki yılda her 4 mühendisten biri işini kaybetmiştir. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre; 2009 
yılının birinci çeyreğinde yüzde 14.7, ikinci çeyreğinde 
yüzde 7.9, üçüncü çeyreğinde yüzde 3.3, dokuz aylık 
dönemde ise yüzde 8.4 ekonomide küçülme meydana 
gelmiştir. 1994 krizinde yüzde 6.1, 2001 krizinde yüzde 
5.7 küçülme oranlarıyla karşılaştırıldığında, ulusal gelirin 
çok yüksek seviyede azalması, yaşadığımız krizin şiddetini 
göstermektedir.
AKP siyasal iktidarı, ilkbaharda açıklanması gereken ancak 
sonbaharda açıkladığı Orta Vadeli Program’da 2009 yılı 
ekonomideki küçülme oranını yüzde 6 öngörmektedir. Bu 
programda tasarruf tedbirleri; sosyal güvenlik harcamalarını 
disiplin altına alma, enerji KİT’lerinin kamu zararlarını 
önleme, özelleştirmeler ve sağlıkta 3 milyar TL tasarruf 
edilmesi hedefl eri yer almaktadır.
Elektrik talebinde Ocak-Eylül 2009 döneminde ortalama 
yüzde 4.9 düşüş gerçekleşmiştir. 2001 krizinde yüzde 
1.1 düşme oranıyla karşılaştırıldığında, krizin boyutu 
görülmektedir. Elektrik üretiminde ise Ocak-Ağustos 2009 
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döneminde yüzde 4.8‘lik küçülme yaşanmıştır. Bu dönemde 
ucuz elektrik üreten kamu santrallarında elektrik üretimi 
yüzde 11.2 oranında azaltılmıştır. Ekonomik krizin faturası 
kamu santrallarına yıkılırken, özel elektrik üretim şirketleri 
için kriz fırsata dönüştürülmüş, pahalıya elektrik satan özel 
sektör santrallarından daha fazla alım yapılmıştır. DUY 
denilen karaborsada özel şirketlerin satış düzeylerinin 
korunması, alım garantili özel sektör santrallarına karşı olan 
yükümlülükler ve doğalgazdaki al ya da öde yükümlülüğü 
nedeniyle, kamuya ait hidroelektrik santrallarda üretim 
azaltılmıştır. Kamu santrallarına yıkılan fatura, elektrik üretim 
maliyetlerinin düştüğü süreçlerde de sürekli  zam yapılarak, 
tüketicilere ödettirilmektedir. 
Elektriğe iki yılda yüzde 70 oranında zam yapılırken; SSK ve 
Bağ-Kur emeklilerine temmuz ayından geçerli olmak üzere 
8-11 TL zam yapılarak, emekli ve asgari ücretli maaşlarında 
2009 için toplamda yüzde 8 artış gerçekleşmiştir. 2010 
yılında memur maaşlarına toplam yüzde 5, emeklilere 
yüzde 6,4 , asgari ücretliye ise sadece yüzde 3 oranında zam 
öngörülmektedir.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın 1 
Ekim 2008 tarihi itibari ile yürürlüğe girmesiyle, emeklilik 
ve sağlıkla ilgili hayati önem taşıyan değişikliklerle yaşam 
alanımız daha da daraltılmaktadır. Sosyal güvenlik ve sağlıkta 
dönüşüm çerçevesinde, sağlık hakkımızı piyasalaştıran yeni 
düzenleme; 18 Eylül 2009'da yayınlanan tebliğe göre, sigorta 
kapsamındaki kişilerin sağlık kurum ve kuruluşlarındaki 
ayakta tedavilerine ilişkin hekim ve diş hekimi 
muayenelerinden birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile 
hekimliği muayenelerinde 2 TL, ikinci ve üçüncü basamak 
resmi sağlık kurumlarında 8 TL, özel sağlık kurumlarında 
ise 15 TL katılım payı alınacak. Yeşil kart sahipleri de katılım 
payı uygulamasına dahil edilmiş durumdalar, ayrıca yüzde 
30 olarak belirlenmiş olan fark ücreti de  yüzde 70’e hatta 
gerektiğinde yüzde 100’e kadar düzenlenebilecektir.

* * *
EMO tarafından hazırlanan "Fener Işığında Gölge Oyunları 
Raporu”; elektrik dağıtım bölgeleri üzerindeki ilişkileri 
masaya yatırarak elektrik dağıtımında danışmanlık 
hizmetlerinden, şirket yapılanmalarına kadar "yandaş 
sermaye yapılanmasının" tüm detaylarını ortaya 
dökmektedir. Elektrik dağıtım ihaleleri için hazırlanan 
şartnamelerin, yandaş şirketlerin alıcı şirketlere monte 
edilmesini sağlayacak bir içeriğe sahip olduğu tespitine yer 
verilen raporda, elektrik dağıtım ihaleleri şartnamelerine 
bundan önceki kamu ihaleleri ve özelleştirme ihalelerinde 
görülmemiş bir şekilde alıcı şirketin hissedarlık yapısının 
değiştirilmesine olanak sağlandığı belirtilmektedir. 

* * *
EMO tarafından açılan dava üzerine, Danıştay kararıyla 
elektrik dağıtım hizmetinde denetim görevinin özel 
şirketlere devrini düzenleyen yönetmelik hükümleri iptal 
edilmiştir. 

* * *
EMO tarafından açılan dava üzerine, Danıştay kararıyla, 
Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin, 
"Yoğun kullanılmasına rağmen bazı küçük veya alçak 
binalarda otomatik yangın algılama sistemlerini kurulmasına 

gerek olmadığı" hükümlerini içeren maddelerin yürütmesi 
durdurulmuştur. Otomatik yangın algılama sistemlerinin 
kurulmasının zorunlu hale getirilmesi kadar, bu sistemlerin 
bakım ve kontrollerinin eksiksiz olarak yapılması da çok 
önemlidir. Yönetmeliğin eksikliklerinin giderilerek yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir

* * *
Nükleer santral ihalesi 24 Eylül 2008 tarihinde yapılmış, 
tek teklif Atomstroyexport-Inter Rao-Park Teknik 
Konsorsiyumundan gelmiş, oluşturulan ihale yarışma 
komisyonu devre dışı bırakılarak hukuka aykırı şekilde süreç 
işletilmiştir. Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'nin 
açtığı dava ile, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Nükleer 
Santral İhalesi Yönetmeliği’nin üç maddesiyle ilgili yürütmeyi 
durdurma kararı vermiş, 20 Kasım 2009 tarihinde  Türkiye 
Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş (TETAŞ) yarışmanın iptal 
edildiğini açıklamıştır.

* * *
Yüksek öğretim kurumları bünyesindeki 21 adet teknik 
meslek yüksekokulun kapatılarak yerine 2010-2011’den 
itibaren "Teknoloji Fakülteleri” kurulması ve buralardan 
mezun olanlara "Uygulama Mühendisi" unvanı verilmesi, 
13 Kasım 2009 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan Bakanlar 
Kurulu kararı ile hayata geçirilecektir. Mühendislik-mimarlık 
mesleği altyapı sorunları çözülmüş, çağdaş ve bilimsel 
niteliklere sahip kaliteli bir eğitimi zorunlu kılmaktadır. 
Ülkemizde var olan mühendislik-mimarlık fakültelerinin 
eğitimini kaliteli hale getirmek, fakültelerin alt yapı, donanım 
ve öğretim elemanı alanındaki eksikliklerini gidermek için 
çalışma yapılması gerekirken, siyasi gerekçelerle alınan 
bu ve benzeri kararların kamu yararına uygun olmadığına 
inanıyoruz. Yüksek öğretime ilişkin kararların ülke ihtiyacına 
yönelik ve planlama yapılarak alınması gerekirken, planlama 
yapılmaksızın alınan bu ve benzeri kararlarla binlerce 
genç insanımıza ve ülkemize karşı büyük bir haksızlık 
yapılmaktadır.

* * *
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) 
28.09.2009 tarihinde "Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek 
Kuruluşları‘nın Teşkilat ve Mali Yapıları, Denetimleri, 
Organlarının Seçimlerine Dair Esasların Değerlendirilmesi 
ile Bunların Etkin ve Verimli Şekilde Hizmet Yürütmelerinin 
ve Geliştirilmelerinin Sağlanması Amacıyla Alınması 
Gereken Tedbirler" konulu bir Araştırma ve İnceleme Raporu 
yayınlamıştır. 16 Ekim 2009‘da basın aracılığıyla özeti 
açıklanmıştır. TMMOB tarafından rapor DDK’dan istenmiş, 
"Uygulanması Başbakanlığa ait olan" raporun içeriğinde 
gizlilik taşıyan bilgiler olması nedeniyle tamamının 
verilemeyeceği bildirilmiştir. Meslek örgütlerimize 
yöneltilecek her türlü antidemokratik ve baskıcı 
düzenlemelere karşı çıkacağımızı bir kez daha belirtiyoruz.

* * *

Ülkemizde ve dünyada barışın, kardeşlik duygularının hakim 
olmasını isteyerek, yeni yılınızı kutluyor, ailenizle birlikte 
sağlıklı, mutlu ve başarılı yaşam diliyoruz.
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