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Sevgili Meslektaşlarım;

EMO İstanbul Şubemizin 36. Dönem Olağan Genel Kurulu 
seçimlerinde, sizleri temsil etmek, çalışmaları yürütmek 
üzere yönetim kurulumuza vermiş olduğunuz yetki ve 
sorumluluk için teşekkür ediyoruz.

Yönetim Kurulumuz; odamızın elektrik, elektronik, kontrol, 
haberleşme, bilgisayar ve biyomedikal mühendislerinin 
örgütü olduğunun bilinci ile mesleki disiplinler arasında 
ayrım gözetmeksizin tüm üyelerimizin mesleki ve toplumsal 
taleplerinin savunucusu olacaktır.

Ücretli, kamu çalışanı, akademisyen, proje ve yapı denetçisi, 
serbest çalışan, iş sahibi, işsiz ve emekli mühendislerimizin 
alanımızla ilgili çalışmalarında katkı 
ve sorunlarını çözmede yanlarında 
olacağız. Bütün üyelerimizi 
kucaklayacak, onların meslek 
ve ülke sorunları konusunda 
görüşlerini dikkate alacak, geçmiş 
dönemlerdeki yönetim kurullarının 
birikimleri üzerinden çalışmaları 
yürütecek ve geliştireceğiz.

Yönetim kurulumuz, gerek 
ülkemizde gerekse dünyada 
emperyalizmin çok yönlü saldırı ve 
dayatmalarının artarak yaşandığı 
bir dönemde göreve başlamıştır. 
Ülkemizin hızla kapitalist 
küreselleşmeye eklemlendiği, 
yaşamımızın her alanının yeniden 
düzenlendiği, emperyalizmin yıkım 
ve talan politikalarının geleceğimizi 
ipotek altına aldığı bir dönemi 
yaşamaktayız.

Emperyalizm; Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Dünya Bankası 
(DB), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve NATO gibi örgütleri 
üzerinden dayattığı açık- gizli anlaşmalar, Hizmet Ticareti 
Genel Anlaşması (GATS), Gümrük Birliği, Tahkim vb. 
anlaşmalar ile ülkeleri kontrol altına almaya çalışmaktadır. 
Bizim gibi ülkelerde siyasal iktidarlar bu güçlerin desteğini 
alabilmek uğruna uluslararası sermaye tekellerine ülkemizi 
pazarlamaktadırlar. 

Bu küresel politikalar sonucu, mesleğimiz işlevini 
kaybetmekte, yurt içi üretim olanaklarının daralması 
ve tasfi yesi ile birlikte küçük işletmeler kapanmakta ve 
sanayide ücretli emek olarak istihdam edilen mühendisler 
iş güvencesini kaybetmektedir. Kamu kurumları tasfi ye 

edilmekte, enerjiden suya kadar her alanda özelleştirmeler 
ile toplumun birikimleri ve doğal kaynaklarımız 
yağmalanmaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği (AB) müzakere 
süreci ile kayıplarımızın daha da artacağı gözükmektedir.

Uluslararası sermayenin programı doğrultusunda 
yıllardan beri uygulanan politikalar enerji alanında kriz 
yaratmış ve krizden çıkış için sunulan reçeteler krizi daha 
da derinleştirmiştir. Yıllardan beri savunduğumuz, enerji 
alanının kamu tarafından ülkenin çıkarları ve doğanın 
korunması doğrultusunda merkezi olarak planlanması, 
elektriğin üretim, iletim ve dağıtımının kar alanı olarak değil 
kamusal hizmet olarak değerlendirilmesi kaostan çıkışın 
tek yoludur. Bu konudaki mücadelemiz oda merkezimiz ve 

TMMOB ile birlikte devam edecektir. 

Meslek alanımızın ana sektörlerinden 
enerjide dünya çapında yaşanan 
kaos devam ediyor. Buna karşı 
önlem alması gereken yetkililer her 
alan gibi enerji alanını da tamamen 
piyasa “düzenine” (düzensizliğine) 
terk etmekte kararlı gözüküyor. Bu 
yılın başında elektriğe yapılan %20 
oranında zamdan sonra şimdi de IMF 
ve AB’ye verilen sözler doğrultusunda 
elektrikte otomatik fi yatlandırmaya 
geçiş için adımlar atılmaktadır. Bunun 
anlamı bütün mal ve hizmetlerde 
zamların sürekli hale gelmesidir. 
Yaşanan AKTAŞ Elektrik skandalının 
sonuçları hafızalardan silinmeden, 
yapılmaya çalışılan elektrik 
dağıtım özelleştirmeleri ile birlikte 
değerlendirdiğimizde otomatik 
zamların kimin çıkarına hizmet 
edeceği açıkça görülmektedir.

AKP hükümetleri boyunca enerji alanında kamu yatırımı 
yapılmazken, özel sektör de “kar garantisi” olmadığı 
bahanesiyle beklenen yatırımları yapmamıştır. Otomatik 
fi yatlandırma yoluyla özel sektörü yatırım yapmaya teşvik 
eden yetkililer, dolaylı olarak faturayı yine halka ödetmeye 
tercih etmektedirler. 

Enerji alanında, yatırım sorununa bir “çözüm” adı altında 
yine belli merkezlerin baskıları sonucu, maliyeti ve çevreye 
etkisi konusunda yapılan yanlış yönlendirmelerle Nükleer 
Santral kurulması tekrar ülke gündemine sokulmuştur.

Türkiye-Fransa ve Türkiye-ABD ile yapılan “Nükleer 

36. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE 
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Enerjinin Barışçıl Kullanımı ikili anlaşmaları”, ABD 
tarafından planlanan “Küresel Nükleer Enerji Ortaklığı” 
projesi ile nükleer yakıtların (ABD adına) yeniden kazanımını 
hedefl enmekte, bu doğrultuda Türkiye’de nükleer santral 
ihaleleri gündeme alınarak, ülkemiz gelişmiş ülkelerin 
nükleer çöplüğü haline getirilmek istenmektedir.

AKP iktidarı, çokuluslu hizmet sermayesi karşısında 
ulusal teknik gücümüzün tasfi ye edilmesi anlamına 
gelecek olan mezuniyet sonrası yeniden yetkilendirme ve 
belgelendirmeyi esas alan düzenlemeleri gündemine almış 
durumdadır.

Önümüzdeki çalışma dönemi, enerji iletişim ve bilişim 
sektörlerinde, mesleğimiz açısından çok önemli gelişmelerin 
olacağı yıllar olacaktır. 

Çalışma anlayışımızı aşağıdaki ilkeler doğrultusunda 
yürüteceğiz :

Emperyalizmin yeniden yapılandırma programlarına, 
savaş ve sömürü uygulamalarına karşı, meslek alanı 
başta olmak üzere kararlı bir duruş gerçekleştirmeyi ve 
diğer emek ve meslek örgütleriyle birlikte halkın çıkarları 
doğrultusunda ortak bir mücadele hattı oluşturulmasını 
hedefl emekteyiz.
Kamusal alanın tasfi ye edilmesine, özelleştirme adı 
altında tüm kaynaklarımızın peşkeş çekilmesine, 
ülkemizin tüm değerlerinin satılarak gerçekleştirildiği 
rant projelerine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.
Enerjiye erişimin en temel insanlık haklarından biri 
olduğu gerçeğinden hareketle; herkesin enerjiye 
erişim hakkı olduğunu, hiç kimsenin faturasını 
ödeyemediğinden dolayı elektriksiz bırakılamayacağını 
savunacak, kamusal bir alan olan enerji alanında kar 
amacı güdülmesine karşı mücadele edeceğiz.
Gerek iletişim gerekse bilişim alanlarındaki 
özelleştirmelerin doğurduğu karmaşaya müdahale 
edeceğiz.
Yapı denetiminin özelleştirilmesine karşı mücadeleyi 
daha etkin bir şekilde sürdürecek ve kamusal denetimin 
özelleştirilmesinin sonuçlarını topluma anlatarak 
çalışmalarımızı toplumsallaştıracağız.
Meslek İçi Eğitim programlarının, meslektaşlarımızın 

ihtiyaçları ve değişen standartlar göz önünde tutularak, 
zenginleştirilerek sürdürülmesinden yana olacağız. 
Ancak Meslek İçi Eğitim programlarında  gelir elde etme 
amacının taşınmaması gerektiğini savunacağız.
Belgelendirme konularında önümüzdeki dönem 
içinde şubemizde tüm üye tabanına yayılacak tartışma 
süreçleri yaratarak, bu çalışmanın merkezi olarak tüm 
odaya yayılması için çaba sarfedeceğiz.
Oda çalışmalarının tamamını üyelerimizin gerçek birer 
üye haline gelebileceği bir örgütlenme perspektifi yle 
kurgulayarak, her üyenin aktif üye halinde karar ve 
uygulama süreçlerine katılmasının kanallarını yaratmaya 
çalışacağız.
Üye çoğunluğumuzu oluşturan ücretli ve işsiz 
mühendisler başta olmak üzere; üyelerimizin ekonomik-
demokratik haklarının korunması ve geliştirilmesi 
mücadelesini, ülkemizde yürüyen haklar mücadelesi ile 
bağlantılı olarak ve dayanışmacı bir tarzda ele alacağız. 
Diğer meslek örgütü, sendika, demokratik kitle örgütü 
ve siyasal kurumlarla ilişkilerimizi, eşit düzlemde kurmak 
için çalışma yürüteceğiz.
Odaya emek ve katkı koyan tüm meslektaşlarımızın 
en geniş birlikteliğinin sağlanmasıyla, tüm üyeleri 
kapsayacak, katılım ve karar mekanizmaları oluşturacak, 
var olan ilişkileri bu perspektifl e yeniden düzenleyecek 
ve bu sayede, şube yönetiminin üyesine hesap veren 
şeff af bir tarzda çalışmasını sağlayacağız. 
Bilimi ve tekniği emekçi halkın hizmetine sunma 
anlayışı ile  bağımsızlıktan, aydınlıktan, demokrasiden 
ve barıştan yana olacağız.

Planladığımız çalışmaları, sadece yönetim kurulumuzun 
özverili ve samimi gayretleri ile gerçekleştirebileceğimizi 
düşünmüyoruz. Sizlerin katkı koyacağınızı umuyor, yönetim 
kurulumuzda görev alan dinamik genç arkadaşlarımız ve 
tecrübeli arkadaşlarımızın kolektif çalışması ile  başarılı 
olacağımıza inanıyoruz. 

Saygılarımızla.

36. Dönem Yönetim Kurulu  Adına 
Erhan KARAÇAY

erhan.karacay@emo.org.tr

BAŞYAZI

MİSEM ÇALIŞMALARI ve SEMİNERLER
EĞİTİMLER      TARİH         KATILAN
ASANSÖR SMM ELEKTRİK TESİSLERİNDE  20-22 Mart 11

TOPRAKLAMALAR SEMİNERİ    25-27 Mart 17

YG TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU SEMİNERİ 27-29 Mart 18

PIC PROGRAMLAMA EĞİTİMİ    7-26 Nisan 10

ELEKTRİK SMM     8-11 Nisan 35

YG TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU SEMİNERİ 24-26 Nisan 28

ASANSÖR SMM     24-26 Nisan 10

ELEKTRİK SMM     6-9 Mayıs 37

YG TESİSLERİNDE İŞLETME  SORUMLULUĞU SEMİNERİ 15-17 Mayıs 17

ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR SEMİNERİ 20-22 Mayıs 11

ODAMIZ GENEL MERKEZ 
YÖNETİM KURULU 

TARAFINDAN,

1. ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ 
ODASI TEKNİK CEP KİTAPÇIĞI

2. ELEKTRİK DAĞITIM 
TESİSLERİ GENEL TEKNİK 

ŞARTNAMESİ

GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI 
ŞUBEMİZE VERİLMİŞ OLUP, 

İLGİLİ KOMİSYONLAR 
TARAFINDAN ÇALIŞMALARA 

BAŞLANMIŞTIR.


