Yönetim Kurulundan

SEÇİM SONUÇLARININ ORTAYA
ÇIKARDIĞI BARIŞ, DOSTLUK VE
ÖZGÜRLÜK İMKANINI BÜYÜTELİM
Değerli Üyemiz,

Kendi topraklarımızda Rusya’nın nükleer santrali

Bir bülten ile daha karşınızdayız. Yaz aylarına girdiğimiz
bu günlerde elinize ulaşacak bültenimizi keyifle
okumanızı umuyor, sevdiklerinizle ve ailenizle mutlu bir
tatil geçirmenizi diliyoruz.

Son aylarda hemen hemen tüm televizyon ekranlarında
Akkuyu nükleer santralinin reklamlarını izledik. “Aydınlık
Türkiye” tablosu çizilmeye çalışılan ve halkımızı
kandırmaya yönelik olan reklamla ilgili olarak odamızın
başvurusu bir günlük “inceleme” ile rafa kaldırıldı.
Çernobil ve Fukuşima’daki yıkıcı sonuçlarını halen
yaşadığımız nükleer santrallere karşı kamuoyunun
tepkisini engellemek için ne yazık ki çocuklarımız alet
edildi.

Türkiye çok hareketli günleri geride bıraktı. Son
dönemlerin en tartışmalı, en çekişmeli seçim
süreçlerinden birini yaşadık. Seçimlerde hangi partinin
ne oy aldığından bağımsız olarak Türkiye halkları, tek
adam diktatörlüğü altında değil, barış ve kardeşlik
içerisinde yaşanılabilecek, demokratik bir Türkiye
istedikleri mesajını hep birlikte verdiler.
Seçimler, 13 yıllık AKP iktidarının güç kaybettiği ve
Türkiye’de tek parti iktidarının ortadan kalkarak yeni
bir dönemin açıldığı günlerin habercisi oldu. Yıllardır
tüm demokrasi güçlerinin karşı çıktığı seçim barajının
anlamsızlaştığı bir seçim süreci de oldu aynı zamanda.
Cumhurbaşkanı’nın seçim çalışmalarına aktif olarak
katılmasının, seçim sürecinde yaşanılan onlarca
provokasyon, bombalama ve ırkçı saldırıların ters
teptiğini hep birlikte gördük.
Gezi sürecinin en büyük kazanımları olan empati,
halkın artık egemenlerin söyledikleri yerine kendi haber
ağlarından öğrenme eğiliminin yararı, seçimlerde onca
kışkırtmaya rağmen muhalefet partilerinin metanetle
yaklaşımı; aslında bu seçimin kazananı kim olursa olsun,
uzun vadede Türkiye halklarının kazandığını gösterdi.
Gerek siyasi partilerin, gerekse de gönüllü ağlarının oy
sayımlarında yapılması muhtemel yanlışlıkları engellemek
üzere örgütlenmeleri ve oylarına bu denli sahip çıkmaları
oldukça önemliydi.
AKP iktidarının baskıcı, her şeyi kendinden menkul
gören, Türkiye’yi her an savaşın bir tarafı yapan, gerici
İŞİD’i destekleyen, MİT tırlarında silah taşıyan, eğitimi
gericileştiren, kadınları aşağılayan, derelerimizi yok
eden, Gezi’de, Roboski’de çocuklarımızı öldüren,
meslek odalarına-demokratik kitle örgütlerine saldıran
politikalarına karşı en güzel cevap seçim sürecinde
halkımız tarafından verildi. Ve hep birlikte rahat bir nefes
aldık.
Değerli Üyelerimiz,
Meslek odası olarak seçimlerde herhangi bir partiyi
desteklememiz mümkün olmasa da, kamu yararını
gözetmeyen, meslek odalarının yetkilerini kısıtlayan,
mühendisliği halkımızın yararına kullanmamızın önünde
engel olan partilere oy vermeyeceğimizi kamuoyuna
deklare ettik. Oda yönetim kurulumuz yapmış olduğu
açıklamada halkımızı nükleer santral yapmak isteyenlere
oy vermemeye çağırdı.

AKP iktidarının devletlerarası ikili anlaşma ile
gerçekleştirmek istediği ve göstermelik temelini attığı
Akkuyu nükleer santrali, dünyada bir ilk olacak. “Yeni
Türkiye” dünyada kendi topraklarından başka bir ülkenin
nükleer santrali kurulu olan tek ülke olacak. Nükleer
santrallerin atık sorunun çözülmediğini tüm dünya kabul
ederken, Akkuyu nükleer santralinde çıkacak atıkların
ne olacağı, anlaşmada yazılmadığı gibi kamuoyuna
doyurucu bir açıklama da yapılmamıştır. Nükleer
santraller bulundukları bölgedeki deniz yaşamını bitirdiği
gibi, tarım ve hayvancılığı olumsuz etkilemekte, turizmi
bitirmektedir.
Nükleer demek ölüm demektir
Akkuyu nükleer santrali tartışması devam ederken,
tam da Türkiye’nin 80 ilinin elektriksiz kaldığı günün
gecesinde Sinop’a yapılması planlanan nükleer santral
için karar, Meclis'te yine bir gece yarısı operasyonu ile
geçti. Ülkenin neredeyse tamamının elektriksiz kaldığı
bir süreçte, arızanın nedenini dahi açıklamaktan aciz
bir yönetim erkinin, nükleer santrallerde oluşabilecek
bir arıza durumunda, milyonlarca insanın sağlığını ve
doğanın geleceğini nasıl güvence altına alacakları
bizler için merak konusudur. Soma’da 301 madencinin
hesabı ortada dururken, her yıl 1000’den fazla işçi iş
cinayetlerinde katledilirken, araçlarında seyahat eden
insanların tepelerine köprüler çökerken, her yağmurda
yaşam felç olurken; nükleer santrallerde oluşabilecek
bir kazanın sonuçları “trafoya kedi girdi” safsatalarıyla
açıklanamayacak sonuçlara yol açacaktır.
Sevgili Meslektaşlarımız,
Türkiye tarihinin en yaygın ve uzun süreli kesintisini 31
Mart günü 80 ilde yaşadık. Elektrik alanında yapılan
özelleştirmelerle çizilmeye çalışılan pembe tabloyu yerle
bir eden kesintiler, aynı zamanda AKP iktidarının enerji
politikasının çöktüğünün resmi oldu. Düşünün ki, kesinti
nedenini ülkenin Enerji Bakanı uzun süre açıklayamadı.
Başbakan, TEİAŞ ve Enerji Bakanı farklı yerlerde farklı
kesinti nedenlerini toplumla paylaştılar. Elektrik üretim,
iletim ve dağıtımının büyük kısmının özelleştirilmesi,
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planlı ve tek merkezden koordine edilemeyen enerji
yönetim mekanizması, kamu kaynaklarının özel dağıtım
şirketlerine aktarılmasıyla azalan olanaklar, yeterli teknik
deneyim, birikim ve öngörüye sahip olan uzman personel
eksikliği bu kesintilerin ana nedenidir. 2006 yılında Ege
bölgesinde yaşanan benzer kesintinin nedeni olan özel
sektörün devreden çıkması durumuna benzer şekilde,
birçok işletme, kesinti anında arıza bildirerek sistemden
çıkmıştır.
Enerji kesintilerinin nedeni olarak doyurucu bir yanıt
veremeyen iktidar, krizi TEİAŞ Genel Müdürünün istifası
ile geçiştirme yoluna gitti. İstifa eden Genel Müdür
giderayak asıl sorunun, Enerji Bakanlığı ve Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanlığında olduğunu
belirten açıklamalarda bulundu.
EMO olarak yıllardır kamu eliyle ve planlı olarak ele alınması
gerektiği belirtilen enerji alanının, özelleştirmesine,
kamu kaynaklarının ranta kurban edilmesine karşı çıktık.
Enerjinin en temel insan hakkı olduğunu savunduk. Bu
alanda konunun uzmanlarıyla onlarca sempozyum,
kurultay düzenledik, çözüm önerilerimizi sunduk. Asıl
sorumlular meslek odalarının, bilim insanlarının sözlerine
kulak tıkayan Enerji Bakanı ve Başbakan’dır.
SMM üyelerimizin sorunları hakkında
Ardarda çıkan yasa ve yönetmelikler ile mühendislik
itibari yok sayılmaya çalışılmakta, SMM (Serbest
Müşavir Mühendis) olan meslektaşlarımızın birçok
yetki ve sorumluluğu özel dağıtım şirketleri tarafından
zorlaştırılmaya çalışılmaktadır. Odamız ve Şubemiz,
bir yandan sistematik hale getirilmeye çalışılan bu
usulsüz uygulamalarla mücadele ederken, diğer
yandan özel dağıtım şirketlerinin elektrik mühendisliği
alanındaki yasa ve yönetmelikleri hakkıyla uygulaması
konusunda takipçi olmaktadır. Odamız ve Şubemiz,
meslektaşlarımızın yetki ve sorumluluklarının ve
mesleğimizin itibarının korunması, üyelerimizin çalışma
koşullarının iyileştirilmesi ve yurttaşların enerji talebinin
yeterli ve adil olarak karşılanması konularında aralıksız
olarak çalışma yürütmektedir. Özellikle Marmara
Bölgesi’ndeki AYEDAŞ, BEDAŞ ve TREDAŞ’ın
uygulamalarından kaynaklanan rahatsızlık ve şikayetler,
gerek SMM üyelerimiz ve gerekse vatandaşlarımız
tarafından Şubemize iletildiği durumda, bütün sorunların
çözümü için çaba gösterilmekte, şikayetçilere gerekli
yardım sağlanmaktadır. Özel dağıtım şirketleriyle
görüşmelerimiz sürmektedir.
Yine meslek alanımızda gündeme getirilmeye çalışılan
diğer bir usulsüzlük; dağıtım şirketlerinin İmar Kanunu,
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Yapı Denetim
Kanunu, Yapı Denetim Uygulama Usül ve Esasları
Yönetmeliği’ne aykırı olarak elektrik projelerinin onayının
ilgili birimler tarafından değil kendilerince yapılacağı
yönünde uygulamaya girişmeleri ve bu usulsüz
uygulamanın Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan
bir tebligatla desteklenmesidir. Bütün itirazlarımıza
karşın Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği’nin yürürlüğe
sokulmak istenmesi, yetki ve sorumlulukların paylaşımı,
ilgili kanun ve mevzuat kapsamında ciddi sıkıntılara yol
açacağı açıkça görünmektedir.
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Umuyoruz ve nihayet
Meslek odamızın çağrısı ile alanın uzmanlarının büyük
emekleriyle hazırlanan ve 2005 yılından bu yana Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda bekletilen Elektrik İç
Tesisleri Yönetmeliği nihayet gündeme alındı. Bakanlığın
bu çalışmayı gündeme almasını olumlu karşılıyor,
bu yönetmeliğin bir an önce kabulünün, mesleğimiz,
meslektaşlarımız ve yurttaşlarımız açısından hayati
önem taşıdığını ifade etmek istiyoruz.
Sevgili Meslektaşlarımız,
Dönem boyunca birçok eğitim, seminer, sosyal etkinlik
gerçekleştirdik. Üniversiteler ile ilişkilerimizi sıcak
tutmaya, üniversitelerin birikimlerini meslektaşlarımıza
taşımaya gayret ettik. Güneş ve Rüzgar Enerjilerine dair
konunun ütün bileşenlerini bir araya getiren etkinlikler
düzenledik. Kamu yararı ve bizler için çok önemli bir
yeri olan protokolü bazı belediyeler ile imzaladık. EMOGenç üyesi öğrenci arkadaşlarımıza eğitim programları,
teknik geziler düzenledik. Teknik gezilerin yanı sıra şube
gezileri düzenleyerek üyelerimizin birlikte hoş zaman
geçirmelerini sağladık. Bir süredir çalışmalarını yürüten
tiyatro grubumuz Eylül ayında ilk oyununu sergileyecek.
Sizlerden gelen öneri ve destek ile çalışmalarımızı
değerlendirmek ve revize etmek bizler çok önemli.
Büyük kongremiz Kasım’da
Tüm yaptığımız çalışmaların taçlanacağı en önemli
etkinliğimiz olan Elektrik, Elektronik Mühendisliği
Kongresi’ni 19-20-21 Kasım tarihinde CNR Expo’da
gerçekleştireceğiz. Uzunca bir zamandır çalışmalarını
yürüttüğümüz Kongre İstanbul’da yapılacak en
kapsamlı etkinlik olması açısından bizler için büyük
önem taşıyor. Kongremiz meslek alanımız açısından
oldukça önemli 7 sempozyumdan oluşuyor. Mühendislik
Eğitimi, Enerji Politikaları, Tüketici Elektriği-Elektroniği,
İletişim Teknolojileri, Elektrik ve Kontrol Mühendisliği,
Biyomedikal Mühendisliği, Kent ve Elektrik başlıklarında
gerçekleşecek sempozyumlarda, akademik bildirilerin
sunumunun yanı sıra, paneller gerçekleştirilecek.
Kongre çalışmalarımız kapsamında, üniversiteler, sanayi,
kamu kurumları ve sektörel derneklerle ortak bir çalışma
yürütüyoruz. Meslek alanımızdaki 6 sempozyumun
yanı sıra Mühendislik Eğitiminin masaya yatırılacağı
sempozyumda yürütülecek tartışmaların mesleğimiz
açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Kongremiz
ile eş zamanlı olarak CNR ile birlikte Elektrik Elektronik
Teknolojileri Fuarı düzenliyoruz. Gerek kongre katılımı,
gerekse de fuar açısından siz sevgili üyelerimizin
destekleri ile bu çok anlamlı etkinliği başarıyla
tamamlayacağımıza inanıyoruz.
Sevgili Üyelerimiz,
7 Mart seçim sonuçlarının yarattığı barış, dostluk
ve kardeşlik imkan ve ihtimalinin hoşgörü içinde
gerçekleşmesi, ülkemiz sınır boylarında yaşanan
savaş ve kitlesel tradejilerin son bulması, kentimizin
ve doğamızın talan edilmediği bir kalkınma plan ve
programının yaşama geçirilmesi, yaşamımızın bütün
alanlarımızın özgürleştirilmesi için hep birlikte daha
çok ve daha kararlı çalışmalıyız. Herkese iyi, mutlu ve
kaygısız bir yaz diliyoruz.
39. Yönetim Kurulu Adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Beyza Metin

