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50. YILIMIZA GİRERKEN, ONURUMUZU, 
HAKLARIMIZI KORUMAK İÇİN  ÖRGÜTLENME 
VE MESLEK ALANLARIMIZIN TASFİYESİNE KARŞI 
MÜCADELE … 

BAŞYAZI

Şubemizin Şubat 2010 da başlayan 37. Çalışma Dönemi, 
18-19 Şubat 2012 tarihinde gerçekleştireceğimiz Genel 
Kurul ile sona eriyor. İki yıllık süreç içinde Şube Yönetim 
Kurulu olarak mesleğimizin gelişimi ve düzenlenmesi ile 
meslektaşlarımızın haklarının korunması çalışmalarını, 
kamu yararı ilkesinden ayrılmadan geliştirmeye çalıştık. 
Başta enerji sektörü olmak üzere çalışma alanımıza giren 
bütün disiplinlerdeki politikalara ve uygulamalara karşı 
çözümler üretmeye, mesleğimizin ve meslektaşımızın 
haklarını korumaya çalışırken ülkemizin acil ve kanayan 
sorunlarına karşı duyarlılığımızı sürdürmeye çalıştık. 

Elektrik dağıtım şirketleri başta olmak üzere özelleştirme 
sonucu sermayeye aktarılan kamusal kaynak ve 
kurumlarda yaşanan vurgun ve soyguna karşı çıkmayı, 
ülkemizin bir bütün olarak AKP eliyle sürüklenmeye 
çalışıldığı karanlığa karşı, aydınlık bir gelecek umudunu 
yaşatmayı ihmal etmedik. Ülkemizin içinde bulunduğu 
toplumsal ve politik yapının daha örgütlü, daha adil ve 
daha barışçı olması için yürütülen her türlü çabaya ortak 
olduk. 

Bu iki yıllık süreçte, 30 yıldır başat olarak sürdürülen 
neoliberal politikaların yıkıcı sonuçları açık olarak 
görülmeye başlandı. Başta eğitim, sağlık ve enerji olmak 
üzere kamunun yer aldığı tüm istihdam alanlarında 
tasfiye ve piyasalaştırma hızlandırıldı. Sağlık özel sektöre 
devredilerek sağlık hizmeti alanların, sağlık harcamaları 
artırıldı. Sağlıktaki bu özel dönüşüm ile milyarlarca liralık 
kaynak kamudan özel sektöre aktarıldı. Özel hastane 
kurmak, en tercih edilen üretim dışı faaliyet alanlarının biri 
oldu. Sonuçlarını önümüzdeki aylarda göreceğimiz, AKP 
nin sağlıkta dönüşüm uygulamalarından GSS ile aylık 295 
TL’nin üstünde geliri veya gideri olan her vatandaş GSS 
primi ödemek zorunda bırakılacaktır.

Eğitimin üniversiteye giriş odaklı yapısı sürdürüldü. Yeni 
kurulanlarla üniversite sayısı 172’yi geçti. Ancak öğretim 
üyesi ve fiziki koşullardaki eksiklikler giderilemedi. 
Kadrosuz ve güvencesiz çalışan öğretim üyesi sayısı arttı. 

Telekom’un satışı ile daha önce uluslararası sermayeye 
teslim edilen İletişim Sektörü’nde, başta Telekom’da 
çalışan üyelerimiz olmak üzere çalışanların güvenceli 
çalışma ortamları yok edildi. Sözleşmeli çalışma hayatı, 
gelecek kaygısını sürekli kıldı. Buna karşın abonelerin aldığı 
hizmetlerin fiyatları yükselirken kalite düştü. Ev ve işyeri 
telefonlarındaki sabit ücret soygunu büyüyerek devam 
etti. İnternetin, dünyadaki uygulamalara göre en pahalı 
özelliği değişmedi. Rekabet, ucuzluk ve kalite reklamları 
ile yapılan özelleştirme bunların hiçbirini sağlamazken 
sektördeki tekel kalıcılaştı. 

Üyelerimizin ana çalışma alanlarından olan enerji 
sektöründe ise dağıtım şebekelerinin satışı hızlandırıldı. 
2011 yılı içinde 7 dağıtım bölgesi dışında elektrik dağıtım 
şirketlerinin özelleştirilmesi tamamlanmış, 18 adet 
termik ve 28 hidrolik enerji üretim santralı özelleştirme 

sürecine sokulmuştur. İstanbul’un iki yakasında bulunan 
dağıtım şirketleri ise gerekli finansman bulunmaması 
gerekçesiyle ve giderek aşağılara inen teklif bedelleri 
nedeniyle devredilemedi. Ancak yaşanan sorunlara 
ve haksızlıklara karşın, AKP İktidarının özelleştirme 
sevdasında hiçbir azalma görülmedi. Özelleştirme 
uygulamalarının ilk sonuçları plansızlıktan doğan elektrik 
kesintileri, arz güvenliğinin bıçak sırtında yürütülmesi, 
elektrik faturalarına yansıyan ve son 4 yılda yüzde 90’lara 
yaklaşan zam oldu. Özelleştirmeci AKP iktidarı bununla da 
yetinmeyerek, fatura hesaplamaları üzerinde yaptığı yeni 
düzenlemelerle dağıtım şirketleri lehine ve bedeli bizlerin 
cebinden çıkacak yeni uygulamalara başladı. Son günlerde 
yaşanan elektrik kesintileri ve kazaları bu alanda yeterli 
yatırımların yapılmadığını gözler önüne serdi.

Odamız ve Şubemiz sekreteryasında sürdürülen Nükleer 
Karşıtı Platform çalışmaları, ciddi bir kamuoyu desteğine 
ve karşı çıkışa sahne oldu.  Son yılların en kitlesel eylem 
ve etkinlikleri gerçekleştirildi. Ancak Rusya ile yapılan İkili 
Anlaşma yoluyla uygulamaya sokulan Akkuyu Nükleer 
Santral girişimi hız kesmeden sürdürüldü. Fukuşima 
Nükleer Faciası sonrasında oluşan anti nükleer duyarlılık 
AKP iktidarının, Rusya ve nükleer lobilere verdiği sözden 
geri adım atmasını sağlamadı.  2012 yılında başlatılması 
öngörülen inşaat sürecine karşı ve nükleer sevdadan 
tamamen vazgeçilinceye kadar Odamızın mücadeleyi 
sürdüreceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır.     

Van’da yaşanan depremde yüzlerce vatandaşımız hayatını 
kaybetti, binlercesi evsiz kaldı, yakınlarını kaybetti. Aylar 
geçmesine rağmen hala çadırlarda kalan vatandaşlarımız 
var. Libya’ya milyonlarca dolar yardımda bulunan AKP 
hükümeti, Van’a konteyner sağlamakta güçlük çekti. 
Deprem sonrası görüntüler, TMMOB’nin her fırsatta 
ifade ettiği denetim sistemi, imar yasaları, kent ve yerel 
yönetimlerle ilgili mevzuatlardaki eksikliklerin ve insana 
değer vermeyen politikaların bir sonucu olarak gözler 
önündeydi.

Bunların yanında özellikle Anayasa değişikliğini içeren 
referandum sonrası başta adalet olmak üzere ülkenin 
yeniden yapılandırılması hızlandırıldı. Medya yeniden 
dizayn edilerek bu dizayna karşı çıkan gazeteciler çeşitli 
komplolarla cezaevine konuldu. HSYK ve Anayasa 
Mahkemesi yeniden düzenlenerek adalet sistemi,  tartışılır 
hale getirildi. Ergenekon ve KCK davaları kapsamında 
gözaltına alınan ve yıllarca iddianame bekleyen insanların 
uzun tutukluluk süreleri artık çuvala sığmayan bir mızrak  
haline geldi. 

Hak mücadelesinin sesi kısılıp, toplum ve kamu 
vicdanını yaralayan baskılar  soruşturmalar gözaltılar ve 
tutuklamalar, AKP iktidarının “İleri demokrasi” söylemi 
eşliğinde devam etmektedir. Yüzü aşkın gazeteci, birçok 
öğrenci, öğretim üyeleri, bilim insanları, siyasi parti 
temsilcileri, milletvekilleri tutuklandı.  Sivil hayat açık 
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hava cezaevine dönüştürüldü. Hak ihlalleri, sürgünler, 
kayırmalar, dinsel ve etnik ayrım sıradanlaştı. Özerk 
üniversite isteyen öğrenciler, sendika ve güvenceli 
bir çalışma hayatı isteyen çalışanlar, suyunu toprağını 
korumaya çalışan köylüler hep aynı yöntemle susturuldu. 
Her türlü muhalif örgütlenme için kurgulanan Örgüt 
suçlaması, beş yıl boyunca ipliği pazara çıkan Hrant Dink 
Davası’nda bir türlü bulunamadı ve iki tetikçi dışında kimse 
sorumlu tutulmadı. 

Emekçilerin en önemli kazanımlarından bir tanesi olan 
kıdem tazminatını kaldırmak, sendikal örgütlenme hakkını 
engellemek ve çalışma yaşamına ilişkin kazanımları yok 
etmek için düzenlemelere hız verildi. 

Uludere’de 34 vatandaşımızın “operasyon kazası” sonucu 
katledilmesi, insanlık adına sarsılmamıza neden oldu. Bu 
olay ve ardı ardına çıkan toplu mezarlarla ilgili karanlıklar  
ve tüm faili meçhul cinayetler biran önce aydınlatılmalıdır.

Bu baskıcı siyasal sistemden Birliğimiz TMMOB ve 
Odalarımız da nasibini aldı.

Son olarak hiçbir ticari kaygı gütmeden, hiçbir çıkar 
gözetmeden üyelerine firmalardan gelen iş ilanlarını 
internet sayfasında duyuran EMO,  İŞKUR’dan “özel 
istihdam bürosu” belgesi almadan ilan yayınladığı 
için, 12.327 TL para cezasına çarptırıldı. Taşın suyunu 
çıkarırcasına her alanın ticarileştirildiği bir ortamda son 
derece insani, ve mesleki bir dayanışma, rekabeti bozduğu 
gerekçesiyle cezalandırıldı. 

Özel istihdam büroları çalışma yaşamındaki kuralsızlığı 
meşrulaştırmak ve emekçilerin kazanılmış haklarını gasp 
etmek için kullanılmak üzere çıkarılmaktadır. 

Bağımsız ve demokratik kalabilen az sayıdaki kurumdan 
biri olan TMMOB ve bağlı odaları, çıkarılan KHK’lerle 
yeniden yapılandırılmaya çalışılıyor. Meslek odalarının 
bakanlıklara ve siyasi otoriteye bağlı birimler gibi çalışması 
için gerekli düzenlemeler yapılmaya başlandı. 

Ancak gücünü yalnızca üyesinden alan, kararlarını 
etkileyecek hiç bir bağımlık ilişkisini kabul etmeyen 
TMMOB’nin, bu siyasal düzenlemelerle yeniden 
oluşturulmasına izin vermeyeceğimiz açıktır.

Geçtiğimiz bu süreç içerisinde Şubemiz, EMO ve TMMOB 
örgütlülüğü içerisinde çalışmalarını sürdürerek, merkezi/
yerel etkinlikler ile çalışmaların düzenleyiciliğinde yer 
aldı. Kent yaşamındaki ayrıcalıklı rant uygulamalarının 
karşısında durdu.

Meslektaşlarımızın örgütlenmesi çalışmaları  ve  karar 
süreçlerine katılımlarının sağlanması önceliğimiz oldu. 
Üyelerimizin  olduğu işyerleri üniversiteler ve  kurumlarda, 
ayrıca şube ve temsilciliklerimizde  etkinlikler ile tanıtım 
toplantıları düzenlendi. Üniversite eğitimini tamamlayan 
genç meslektaşlarımızın sağlık bir biçimde iş hayatına 
katılması ve Oda örgütlülüğüne dahil olması için 2011 yılı 
boyunca tanışma toplantıları düzenlendi. 

Yeni açılan üniversitelerle birlikte başta bilgisayar olmak 
üzere genç meslektaşlarımızın Oda ile bağlarının kurulması 
ve sürdürülmesi için çalışmalar yapıldı. SMM ve Yapı 
Denetimci üyelerimizin sorunları çeşitli etkinliklerle dile 
getirilmeye ve yetkililere ulaştırılmaya çalışıldı. 

Üyelerimizin mesleklerini yaparken hızla gelişen teknoloji 
karşısında yenilenmelerini sağlamak üzere mesleki iç 
eğitim, etkinlik ve sunumlar düzenlendi. Belgeli eğitim 

kapsamında düzenlenen MİSEM eğitimleri, kar amacı 
gütmeyen bir bedel karşılığında üyeyi belgeyle kısıtlayan 
değil geliştiren bir bakış açısıyla çoğaltıldı. Bunun yanında 
birçok ücretsiz seminerde gönüllü üyelerimiz ve uzmanlar 
tarafından oda üyelerimize verildi.

Meslek alanımıza ait dönem içi etkinliklerden 
Elektromanyetik Alan Sempozyumu ile halkın sağlığını 
koruma yönünde ciddi bir çalışma başlatıldı. Uluslararası 
katılımın sağlandığı sempozyum odamızın asli 
görevlerinden biri olan kamu yararını gözetmek ve halkı 
bilgilendirmek için yaptığı en önemli etkinlerden biriydi. 
Sempozyumun İstanbul Tabip Odası,  İstanbul Barosu ile 
ortak düzenlenmesi, mesleki alandaki birikimlerimizin 
halkımızın hizmetine sunulması ve farklı disiplinlerin bir 
araya gelmesi bakımından oldukça önemliydi.

Bu yıl ilk defa İstanbul’da ve uluslararası katılımla 
düzenlenen TMMOB 8. Enerji Sempozyumu’nun 
gerçekleştirilmesi için şubemiz yoğun çaba gösterdi. 
Yoğun katılımlı ve farklı kesimlerin ilgi gösterdiği 
sempozyumda ele alınan konular ve sunulan bildiriler, 
gelecek dönem enerji politikaları için yol gösterici bir 
nitelikte gerçekleşti. SMM Forumları, Yapı Denetim Panel- 
Forumu ve çalıştayı, detaylarını bültenimizde bulacağınız 
etkinliklerimizin bir kaçı. 

Yönetim Kurulumuz 37. çalışma döneminde verilen 
görevleri, üyeleriyle birlikte çalışma programına uygun 
olarak yerine getirmeye çalıştı. Elektrik, Elektronik, 
Haberleşme, Bilgisayar, Yazılım, Kontrol ve Biyomedikal 
mühendisliği alnındaki sorunların çözümüne katkıda 
bulunuldu.  EMO’nun büyük çoğunluğunu oluşturan 
ücretli çalışan üyelerimizin Oda ile ilişkisini geliştirmek 
için özel bir çaba gösterildi. Örgütümüzün en önemli 
organlarından olan il-ilçe temsilcilikleri ile ilişkiler 
koordinasyon toplantıları dışında da sürdürülmesi 
amaçlandı, iletişim kanalları açık tutuldu.

Şube Yönetim Kurulu olarak;  37. Çalışma Dönemi 
süresince çalışmalarda gösterdikleri çaba ve emekten 
dolayı il-ilçe ve işyeri temsilcilerimize, komisyon 
üyelerimize, meslek hayatlarında ilkeli ve özverili 
duruşlarıyla bizlere katkıda bulunan üyelerimize ve tüm 
çalışanlarımıza teşekkür ederiz.

Mesleğimizi, bilimi ve teknolojiyi kamu yararına kullanarak  
emeğimizin karşılığında insanca bir yaşam düzeyine 
kavuşmak isteyen biz mühendisler için, şubemizde  yeni 
bir dönem başlayacak. Genel kurulumuzun, gereksinim 
duyduğumuz umut ve birlik ortamının yaratılmasına, 
örgütlülüğümüzün gelişmesine ve güçlenmesine katkıda 
bulunacağına inanıyoruz. Artan sorumluluklarımızla 
yeni bir başlangıç olacak 38. çalışma döneminde 
örgütlenmemizi daha da güçlendirmek zorundayız. 

Üyelerimizi,  2012 yılında 50. yılımızı kutlayacağımız  
şubemizde, EMO gelenek ve değerlerine bağlı, yenilenen 
bir yapılanma ve mücadele için, yeni bir yarın için 
birlikte olmaya çağırıyoruz. Yeni dönemde görev alacak 
arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla.
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