
EMO ANTALYA ŞUBESİ YAYINI2

 Değerli meslektaşlarım ,

 Özelleştirmeler EMO’nun tüm karşı duruşuna rağmen bir bir gerçekleştirilmektedir. Son 

olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Antalya, Burdur, Isparta illerini kapsayan 

AKDENİZ EDAŞ 1.165.000.000 $ bedelle Park Holding A.Ş ’ye ihale edilmiştir. İhalenin 

onaylanmasını müteakip devir işlemleri gerçekleşecektir.

 Bu güne dek yapılan bütün özelleştirmelerde ortaya çıkan sonuç  AKEDAŞ  özelleştirmesin 

de de yaşanacaktır. Şöyleki ;

  Özel sektör sadece kar etme güdüsüyle hareket edecektir. 

  Yeni yatırımlar,  arıza, bakım, onarım ve tesisleşme çalışmaları göz ardı edilecektir,

  Tüketiciye sürekli ve kaliteli enerji verilmeyecektir , 

  Elektrik enerjisinin fi yatlandırılmasında ,özel sektör lehine hareket edilecek, bu da faturalara zam olarak yansıyacaktır,

  Çalışanlar için, işsizlik ve ağır şartlarda, güvenliksiz çalışma süreci yaşanacaktır, 

  Özelleştirme sözleşmeleri ile çalışanlar kapsam içi tutularak nakil haklarından ve uzun süreli anlaşma güvencesinden  

    mahrum bırakılmaktadır. 

 Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi olarak ;  Kuruma büyük katkıları olan deneyimli ve  dinamik mühendisler 

ile diğer çalışanların özlük haklarının korunması hak ve hukukun gereği olduğuna inanmaktayız ve ilgililerin duyarlılığını 

beklemekteyiz. Bizler, meslektaşlarımızın ve tüm çalışanların, nakil hakları dahil tüm özlük haklarının verilmesini sağlayıcı 

düzenlemelerin bir an önce yapılması için mücadeleye devam edeceğiz.. 

 Şube Hizmet Binamızın Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesinden satın alınan kısmı ve bizim kullanımımızda 

olan bölümlerinin tadilatlı üyelerimize yakışır bir ortam olarak düzenlenmesi için çalışmalar hızla devam etmektedir, Bu 

çalışmalara katkı koyan, emeği geçen herkese şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyor,  şükranlarımı sunuyorum.

 Biz Şube çalışmalarımızı ve etkinliklerimizi kendi üyelerimizle, kendi aldığımız kararlarımızla, tüm örgütümüzü 

kucaklayan, katılımcılığı esas alan, kurullarına saygı duyan, hiçbir siyasi anlayış, kurum, kişilere bağımlılık oluşturmayan, keyfi  

uygulamalara prim vermeyen, İl İlçe Temsilcilikleri ve üyeleri ile birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme anlayışı 

ile yapmaktayız

 Enerji, Yenilenebilir Enerji, Nükleer Santral, Özelleştirme, Asansör, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği gibi konularda Şube 

görüşlerimiz bu dönemde etkili olmuş, birçok radyo-tv programları ile yazılı basında yer almış ve gündemi oluşturmuştur.. 

 

 Tüm üyelerimizi gerek ulusumuz gerekse odamız için birlikte çalışmaya çağırıyor ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu 

Önder Atatürk’ün “Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.” 

Sözünü hatırlayarak,  esenlikler diliyorum.   

Saygılarımla,


