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DERİNLEŞEN KRİZİN YARATTIĞI OLUMSUZLUKLARA  
KARŞI SORUMLULUKLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM

Elektrik Mühendisleri Odası’nın sayısal olarak, 13600’e 
yaklaşan üye sayısıyla ilk sırada bulunan şubesiyiz. 
İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illeri ile bağlı ilçeleri 
çalışma alanımız. 

EMO İstanbul Şubemizin 36. Çalışma Dönemi'nin 14 
ayını tamamlamış bulunuyoruz. Yönetim Kurulumuz 
yürüttüğü gönüllü çalışmaları, kamu hizmeti olarak 
değerlendirmektedir.

Elektrik, Elektronik, Kontrol, Haberleşme, Bilgisayar ve 
Biyomedikal Mühendislerine ulaşmak, sizlerle odanın 
bağını güçlendirmek öncelikli hedefi miz oldu. Ücretli, 
kamu çalışanı, proje ve yapı denetçisi, akademisyen, 
serbest çalışan, iş sahibi, yönetici, emekli ve işsiz 
meslektaşlarımızla iletişim kurmaya çalıştık, çalışıyoruz. 

Çalışma dönemi içerisinde bugüne kadar şubemiz 
yaklaşık 1000 yeni üye kazandı, ulaşamadığımız mevcut 
üyelerimizin çoğuyla iletişim kurmaya başladık. Şubemizin 
yaptığı çalışmaları sizlere web sayfamızda, e-bülten, 
e-mail ve mesaj ile duyuruyoruz.

Yapılan çalışmaları yeterli görmüyoruz, ancak katkı 
koyduğunuz tüm çalışmalarda kolektif başarıyı ve şubemiz 
adına olumlu adımların atıldığını birlikte görebiliyoruz.

Sizler bulunduğunuz yerlerde oda işyeri-kurum 
temsilciliğini gönüllü olarak üstlenip, üye olmayanları 
üye yaparak ve üyelerin karar süreçlerine aktif katılımını 
sağlayarak, odamızı daha etkin hale getirebilirsiniz.

Mesleki çalışmaların önemini ve önceliğini gözeterek; 
sorunlarımızın çözümünde bilimi, tekniği rehber edinerek, 
topluma karşı sorumluluklarımızın olduğu bilinciyle  
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Kapitalizmin krizi derinleşirken, dünyada ve ülkemizde 
yarattığı olumsuzlukları ağır şekilde yaşıyoruz.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD)  her yıl 
düzenli olarak yayımladığı ekonomik ve sosyal istatistikleri 
içeren raporunda; 2007 yılı verileri kullanılarak yapılan 
sıralamada (30 OECD ülkesi ile Brezilya, Çin ve Rusya dahil) 
33 ülke arasında Türkiye’nin istihdama katılım oranında 
yüzde 45,8 ile) sonuncu olduğunu öğreniyoruz.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı şubat ayı 
işsizlik rakamlarına göre, yüzde 16.1 olan işsizlik oranının 
şimdiye kadar açıklanan en yüksek oran olarak tarihe 
geçtiğini ve dünyanın en yüksek üçüncü işsizlik oranına 
sahip ülkesi olduğunu görüyoruz. Uzmanlar kayıt dışı 
çalışma nedeniyle işsizliğin boyutunun resmi rakamların 
iki katı olduğunu belirtiyorlar. 

Uygulanan neo-liberal politikalarla, toplam enerjide 
yüzde 74, petrolde yüzde 93 ve doğal gazda ise yüzde 
97 oranında dışa bağımlı bir ülke durumuna getirildik. 
Ekonomik krizde enerji yönetiminin payı, ciddi olarak 
sorgulanmalıdır. Elektrik üretimi içerisinde doğal gazın 
payı hızla artarak yüzde 55‘e ulaşmıştır. Elektrik üretimi 
başta olmak üzere birincil enerji tüketiminde tek bir 
kaynağa bu derece bağımlı olmanın son derece riskli 
olduğu görülmeli, enerjide kamusal planlama yapılarak, 
yerli ve yenilenebilir kaynaklar değerlendirilmelidir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın oluşturduğu 
endekse göre, aylık doğalgaz tüketimi 125 m3, elektrik 
tüketimi ise 200 kWh olarak en alt düzeydeki rakamlar 
baz alınarak; net 527 TL asgari ücret alan bir kişi Mayıs 
2009’da parasının yüzde 9.3’ünü elektrik faturası, yüzde 
17.3’ünü de doğalgaz faturası olarak, yani gelirinin 
dörtte birinin üzerindeki kısmını bu iki fatura için ödedi. 
Enerji faturalarının ağır bir yük olduğu yakıcı olarak 
görülmektedir.

Ekonomik krizin etkisi, işsizlik düşük gelir ve aşırı zamlar 
nedeniyle, insanların en temel ihtiyacı olan elektrik ve 
doğalgaz tüketimini konutlarda kısmaları, ayrıca sanayide 
daralma doğalgaz tüketimini de azalttı. Doğalgazda 
geçen yıl petrol fi yatı gerekçe gösterilerek altı kez zam 
yapıldı. Zamların kümülatif toplamı konutta yüzde 72.7’yi 
sanayide ise yüzde 74.9’u buldu. Bu süreçte, doğalgazda 
dışa bağımlı olan ülkemizin, Rusya, İran ve Azerbaycan’la 
yaptığı doğalgaz alım anlaşmaları kapsamında (Al ya da 

Öde hükmü gereğince) kullanmadığımız gaz için İran’a 
700 milyon dolar ödediğimizi öğreniyoruz.

Nükleer santral ihalesiyle ilgili;  TETAŞ bünyesinde 
oluşturulan komisyonun çalışmalarını tamamlayarak 
herhangi bir fi rma seçiminde bulunmadığı, teklif 
edilen enerji satış fi yatının da fahiş olduğu tespiti 
yaptığı gerekçesiyle, Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO), nükleer ihalede Yarışma Komisyonu‘nu devre 
dışı bırakarak, ihalenin tek katılımcısının hukuka aykırı 
teklifl erini incelemek üzere TETAŞ Enerji Alış Dairesi‘nin 
görevlendirilmesi nedeniyle suç duyurusunda bulundu. 
Uygulamanın "ihale sürecine açıkça fesat karıştırma 
ve görevi kötüye kullanma niteliğinde bir fi il" olarak 
nitelendirildi

Enerji Verimliliği Kanunu‘nun 2007 yılında kabul 
edilmesinin ardından 2 yıllık geçiş süresi 2 Mayıs 2009 
tarihinde sona ermiştir. EMO ve MMO‘nun Nisan ayında 
yetkilendirilmiş kurum olmak için EİE‘ye başvurularını 
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tamamladıkları, konunun Haziran ayında Enerji Verimliliği 
Koordinasyon Kurulu‘nda değerlendirileceği, yetki 
alındığında enerji verimliliği ve kalitesi konusunda 
İstanbul’da üyelere enerji yöneticisi eğitimi ve sertifi kası 
verilmeye başlanacaktır.

EMO tarafından hazırlanan "e-Göz@ltı - İletişim 
Özgürlüğüne Müdahale Raporu", Türkiye‘de yasadışı ve 
yasal telefon dinlemelerinin boyutunu ve toplumda 
yarattığı korkuyu ortaya koydu. Raporda, açıklanan 
verilere göre ülkemiz nüfusunun binde 1 ‘i düzeyinde yıllık 
dinleme ve kayıt yapıldığı belirlenmiştir..

AKP siyasal iktidarının yürüttüğü politikalara, programlara 
karşı çıkan, muhalif yurttaşlar, aydınlar, gazeteciler, 
bilim insanları, oda yönetici ve üyeleri ile sendikacılar, 
tırmandırılan antidemokratik uygulamalarla sindirilmeye, 
etkisizleştirilmeye çalışılıyor. Son olarak emek, demokrasi 
ve barış mücadelesinde bugüne dek izlediği politikasıyla 
saygınlık kazanmış olan, Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu’nun (KESK) Genel Merkez binasına ve 
çeşitli illerde KESK üyesi sendikalara yönelik operasyonlar 
yapılmış, KESK yönetici ve üyelerinden bir kısmı gözaltına 
alınmıştır. 

İnsan hakları, emek, barış ve demokrasi mücadelesi için, 
ayrıca ülkemizin yağmalanmasına karşı bugün sesimizi 
çıkartmazsak yarın çok geç olabilir, sesimizi duyuracak 
kimseleri bulamayabiliriz.

Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında ilan edilen 
22 Mart Dünya Su Günü;  ülkemizde  yerel seçimlerin 

öncesinde, 16-22 Mart 2009 tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleştirilen 5. Dünya Su Forumu’nun gölgesinde 
kutlandı !

“Farklıların Suda Yakınlaşması” temasıyla toplanan 5. 
Dünya Su Forumu’nun farklılıkları derinleştiren tavrı her 
alanda hissedilmiştir. 15 Mart 2009 Pazar günü Kadıköy’de 
Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu tarafından 
düzenlenen mitingde binlerce kişi su hakkı taleplerini dile 
getirmiştir. Forumun açılış günü 16 Mart 2009 Pazartesi 
günü Platform bileşenleri basın açıklaması yapıp, talepleri 
Forum’da dile getirmek istediğinde “farklılıklar” polis 
şiddeti ile karşılaşmıştır. Forumun açılış töreninde “farklı” 
düşüncelerini açtıkları pankart ile dile getirmek isteyen 
Uluslararası Nehirler (International Rivers) aktivistleri sınır 
dışı edilmiştir.

15-22 Mart 2009 tarihlerinde sendika, dernek, platform, 
siyasi parti, meslek odaları vb. 78 örgütün katılımı ile 
gerçekleştirilen Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu 
etkinliklerine odamız ve şubemizden katılım sağlanmıştır.

Yaşam hakkı olan suyun ticarileştirilmesine karşı çıkmak 
ve su kaynaklarımızın kamu yararı doğrultusunda insanı 
merkezine alan bir planlama anlayışı ile kamu eliyle 
yönetilmesini sağlamak en temel görevlerimizden biri 
olmalıdır.

Saygılarımızla.

36. Dönem Yönetim Kurulu adına

Erhan Karaçay

erhan.karacay@emo.org.tr

1 MAYIS 2009 TAKSİM 

ALANI'NDA KUTLADI
 
1 Mayıs Taksim’ Alanı'nda de kitlesel katılımla 
kutlandı. DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve demokratik kitle 
örgütlerinin üye ve yöneticilerinden oluşan yaklaşık 5 
bin kişilik kortej Taksim Meydanı’na çıkmayı başardı. 
Polisin korteje katılımı engellemek için caddelere 
koyduğu barikatlara karşın 5.000 bin kişi DİSK Genel 
Merkezi’nin önünden yürümeye başladı. Kitle Taksim 
Meydanı’na ulaştığında sayı daha da artmıştı. “İşte 
Taksim, işte 1 Mayıs” ve “Direne direne kazandık” 
sloganlar ve büyük bir coşkuyla Taksim Meydanı’na 
girildi. 
  
Taksim‘deki kutlama için sabah saat 08.00‘den itibaren 
DİSK Genel Merkezi önünde toplanılmaya başlandı. 
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, KESK Genel 
Başkanı Sami Evren, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, TTB Merkez Konsey Başkanı Gençay 
Gürsoy‘un da aralarında bulunduğu kortej saat 
10.00‘dan itibaren Pangaltı‘dan Taksim‘e yürüyüşe geçti. 

Ara sokaklarda kalan emekçilerin de korteje 
katılabilmesi için, zaman zaman yürüyüş durduruldu. 
Yabancı sendika temsilcilerinin de yer aldığı Taksim 
kutlamalarında DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve 
KESK Genel Başkanı Sami Evren birer konuşma yaptılar.

Bir kez daha görüldü ki, 1 Mayıs "makul sayıya sığmadı". 
Çünkü işçi sınıfının "hiçbir makule", "hiçbir kalıba" 
sığmayacağı bir kez daha anlaşıldı.


