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Sevgili meslektaşlarım,

Sizleri EMO Ankara Şubesi 24. Dönem Yönetim 
Kurulu adına 2019/2 bülteninden dostluk ve 

dayanışma ile selamlıyorum.

31 Mart yerel seçimleri sonrasında iktidar bloğunun 
yarattığı gerilime bir miktar ara vereceğimiz heyeca-
nını yaşarken İstanbul seçimlerinin YSK darbesiyle 
iptal edilmesi sonucu bu gerilim 23 Haziran’a kadar 
uzadı. YSK’nın en son açıkladığı 13.000 oy farkını 
beğenmeyen siyasal iktidar bloğu YSK eliyle seçimi 
sudan bahanelerle iptal ettirdi. Bütün siyasal ideala-
rını “Millet İradesi”ne dayandıran iktidar bloğu için İs-
tanbul seçimleri turnusol kağıdı oldu. “1 oy fazla alan 
seçimi kazanır” diye seçim sonrası yapılan açıklama-
lar mevcut iktidarın el değiştireceği anlaşılınca yön 
değiştirdi. Bu sefer “çaldılar” yaygarası koptu, üstelik 
herhangi bir somut nesnel gerekçeye dayanmadan.

“İstanbul’u kaybedersek Türkiye’yi kaybederiz” 
lafzıyla seçim çalışması yapan iktidar bloğunun ana 
bileşeni, bu retorikle sadece seçmen üzerinde baskı 
yaratma telaşında değildi: 17 yıllık iktidarlarının tüm 
ekonomik, siyasal, sosyolojik temellerini oluşturan 
İstanbul seçimleri, 16 Nisan referandumuyla “ya-
sal” bir statüye kavuşan, 24 Haziran’da “meşruiyet” 
sınamasından geçen “Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi” adındaki tek adam rejiminin ilk yerel se-
çimleriydi. Bu seçimlerden de başarılı çıkarak yeni 
rejimin yaşadığı sıkışmaları aşmayı, sadece ulusal 
düzlemde değil, uluslararası boyutta da bu rejime 
“meşruiyet” kazandırma çabasıydı. 31 Mart seçimleri 
sonucunda her ne kadar iktidar bloğu %51.6 oy oranı 
ile birinci çıkmış olsa da Ankara, Antalya, Adana, Mer-
sin, Diyarbakır, Mardin gibi büyük şehirleri kaybetmiş 
ve İç Anadolu’ya sıkışmış bir iktidar olarak bundan 

sonraki süreçte iktidarını sürdürememe riskiyle karşı 
karşıya kalmıştır. Aslında bu blok uzun bir süredir 
seçimlerde kazanıyor gibi görünse de tarihte Pirus 
Zaferi olarak adlandırılan, bir diğer ifade ile kazanır-
ken kaybeden iktidar olma özelliğinden sıyrılamadı. 
Üstelik sadece kendisi kaybetmedi, Türkiye’ye de 
kaybettirdi: İşsizliğin her ay arttığı, “Ocak Aralık’tan 
daha iyi olacak, Şubat Ocak’tan daha iyi olacak, Mart 
Şubat’tan çok çok daha iyi olacak…” masallarıyla 
toplumsal gerçeklikten uzak ekonomi yönetimiyle, 
elektrik başta olmak üzere seçim sonrası yağan “zam 
yağmurları”yla, Mart sonu itibariyle dış borç stoğu-
nun milli gelirin %60’ına dayandığı bu ortamda yaşa-
nan krizin bedeli yine tüm toplumsal kesimlere farklı 
boyutlarda ödetilecek. Bundan en çok etkilenenin de 
emekçiler, yoksullar ve ezilenlerin olacağını söylemek 
için kâhin olmaya gerek yok.

Elektriğe Yine Zam!

Zamları 1 Nisan’da yapmayı hedefleyen iktidar, İstan-
bul seçimlerini iptal ettirdikten sonra seçim kampan-
yasına zarar vermemesi için tüm zamları 23 Haziran 
sonrasına erteledi. Çaya, şekere, motorine, elektriğe 
ve daha birçok temel ihtiyaç kalemlerine zam yapıldı. 
Bültenimizin bir önceki sayısında son 15 yılda elektri-
ğe %240 zam yapıldığını ve elektrik şirketlerinin ciddi 
bir kriz içerisinde olduğunu söylemiştik. 52 milyar 
doları aşan borç yüküyle karşı karşıya olan şirket-
lerin bu yükünü azaltmak için EPDK 1 Temmuz’dan 
itibaren geçerli olmak üzere konut, ticarethane ve 
sanayide elektriğe %15 zam yaptı. 1 Temmuz itiba-
riyle BOTAŞ’ın da elektrik üretim şirketlerine sattığı 
doğalgaza yaptığı %6,5’lik zam sonrası temel ihti-
yaçlarımızın bir kez daha zamlanacağını söylesek 
yanılmış olmayız. Çünkü tüm sanayi alanının temel 
hammaddesi olan enerjiye zam yapılması sonucun-

İnatla... Israrla... İnançla...

Ve elbette ki, sevgilim, elbet, 
dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya, 
dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle: işçi tulumuyla 
bu güzelim memlekette hürriyet…

Nazım Hikmet RAN
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da sanayinin maliyetleri artacak, bu maliyetlerin de 
yurttaşlara yansıtılması kaçınılmaz olacaktır. Konut-
lardaki elektriğe gelen zamla birlikte yurttaşları çifte 
zamlı günler bekliyor.

Nükleer Çatlak

Enerji alanında 2001 yılında başlayan özelleştirmenin 
ve dışa bağımlı enerji politikasının ülkemizi nasıl bir 
dar boğaza soktuğunu, dövizdeki her artışın ithal kö-
müre ve doğalgaza dayalı enerji üretiminin maliyet-
lerini sürekli arttıracağını, bunun da ülkemizi sanayi 
başta olmak üzere tüm alanlarda krize sokacağını 
EMO yıllardır ısrarla söy-
lemeye devam ediyor. 
Gelinen bu noktanın yö-
netilemez ve yurttaşlar 
açısından karşılanamaz 
hale geldiğini görmek 
istemeyenler, bu da 
yetmezmiş gibi (kendi-
lerinden öncekiler gibi) 
nükleer santral rüyaları-
nı pazarlamaya çalıştılar. 
Nükleer santrallerin 
Türkiye’nin enerji ihti-
yacını karşılamak şöyle 
dursun, pahalı, kirli ve 
riskli bir yöntem oldu-
ğunu da ısrarla ve yüksek sesle söyleyen EMO’nun, 
bu konuda da ne kadar haklı olduğunu tarih bir kez 
daha gösterdi: Akkuyu’da inşaatı devam eden sant-
ralde reaktörün oturacağı temelin bazı bölümlerinde 
çatlak oluştuğu ve bu bölümlerin yeniden yapıldığına 
dair haberler sonrasında Akkuyu Nükleer A.Ş.’den 
konuyla ilgili çatlak konusunu ne yalanlayan ne doğ-
rulayan ancak temel plakasının yapımında ‘bahsedilen 
gereksinimleri karşılayan’ 17 bin metreküpten fazla özel 
bir beton türü kullanıldığı belirtildi. Daha kullanıma 
açılmadan yaşananlar ülkemizi yeni bir Çernobil 
gerçeği ile yeniden yüzleştirdi. Kazanın yaşanmasının 
üzerinden 33 yıl sonra aynı adla çekilen dizi (bir ta-
kım eleştiriler olsa da) yaşanan acıların insani boyu-
tunu tüm çıplaklığı ile bir kez daha hatırlattı. 

Bu esnada güzel bir gelişme oldu: Sinop İncebu-
run’da 650 binden fazla ağacın kesildiği nükleer sant-
ral inşaatının artan maliyetler nedeniyle durduruldu-
ğu açıklandı. Devasa ormanlık alanların yok edilmesi 
yüreğimizi sızlatsa da Japonya’da G20 zirvesinde 
yapılan bu açıklamanın devamının gelmesini ve Mer-
sin-Akkuyu, Kırklareli-İğneada’da inşaatı devam eden 
projelerin de bir an önce iptal edilmesi için elimizden 
gelen tüm çabayı harcayacağız.

Gezi Onurumuzdur!

Yazının giriş kısmında son dönemde yaşananlarla 
sınırladığımız siyasal ve ekonomik krizin başlangıcı-
na döndüğümüzde karşımıza bu ülkenin en onurlu, 
namuslu, dürüst ve samimi bir halk hareketi çıkıyor. 
2013 yılında başlayan ve ülkenin tüm “ötekileri”-
nin içinde yer aldığı Gezi sürecindeki yargılamalar 
tamamlanmış, tüm davalar beraatle sonuçlanmış 
olmasına rağmen aradan geçen onca yıla rağmen 
yeniden iddianameler hazırlandı ve yeniden da-
valar açıldı. Üstelik bu iddianameleri hazırlayanlar 

FETÖ’den hüküm giymiş, 
FETÖ’yle ilişkisi somut-
lanmışken, dolayısıyla 
esasa girmeden usulden 
reddedilecek bir dava-
ya yeniden meşruiyet 
kazandırılmaya çalışılı-
yor. Çünkü anlaşılıyor ki, 
bugünkü iktidar bloğunun 
ana bileşeninin tüm poli-
tik ayarlarını alt üst eden, 
bugünlerde hala umutlu 
yaşamamıza neden olan 
o direnişi unutmayan 
sadece biz değiliz.

Mesleki Denetim

Geçtiğimiz dönem EMO içerisinde yoğunlaşan “Akre-
ditasyon” ve “Hizmet Üretimi” tartışmaları EMO 46. 
Olağan Genel Kurulu’nda sonuçlanmış olsa da bu 
alandaki hizmetlerin hangi yöntemle üretileceğine 
dair boşluk devam ediyordu. Yıllardır bu alandaki 
tüm hizmetleri üyelerimizin üretmesinin, meslek 
odası olarak EMO’nun da bu hizmetleri denetleme-
sinin, böylelikle alandaki denetleme ve düzenleme 
yetkisinin meşruiyetinin tartışılmayacağına dair 
görüşlerimizin bir gereği olarak tüm hazırlıklarımızı 
olgunlaştırdık ve merkezi olarak geliştirilen otomas-
yon projesine destek vererek önemli bir seviyeye 
getirdik. Meslek Odası olarak bu hizmetleri üretmek 
yerine Odaya ulaşan talepleri üyelerimize yönlendi-
rerek bu işlerin sonucunda üretilen raporların Oda 
onaylı, QR kodlu etiketler üretilmesinin teknik ve 
idari altyapısını sağladık. Üretilen etiketlerin ölçümü 
yapılan tesisatların üzerine yapıştırılması sonucu 
akıllı telefonlardan belge doğrulaması yapılarak hem 
kamuoyu hem de kamu denetimine imkan verir bir 
hale gelmesini sağladık. Benzer çalışmayı YG İşletme 
Sorumluluğu alanında da uygulamaya dönük çalış-
malarımızın bu dönem bitmeden uygulamaya alınma-
sını hedefliyoruz.
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2017 yılı Haziran ayında kesintiye uğrayan İçişleri Ba-
kanlığı’ndan web servisle alınan ruhsat verileri üzerin-
deki çalışmalarımızı önemli bir aşamaya getirdik. 2018 
yılı sonuna kadarki verilerin tümünü inceleyip öncelik-
li işlerimizden birisi olan mesleki denetimin uygulan-
masındaki kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz.

27.10.2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazete’de yapı-
lan düzenleme ile yapı ruhsatında yapı sahibinin, yapı 
müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin ve 
proje müelliflerinin imza hanelerine yer verilmemişti. 
Başta sahte mühendisler olmak üzere bu alanda ça-
lışan tüm meslektaşlarımız açısından hak kaybına yol 
açacak bu düzenlemeye TMMOB’nin açtığı dava sonu-
cu bu uygulamanın tamamının yürütmesi durduruldu. 
Meslek alanlarımıza yönelik tüm saldırılara karşı üst 
birliğimiz, Oda merkezimizle beraber hukuki, meşru 
tüm yetkimizi kullanma konusunda ısrarcı olmaya 
devam edeceğiz.

Eğitimler… Etkinlikler...

Şubemiz tarafından çalışmaları geçen dönem baş-
layan “Biyomedikal Mühendisliği ve Uygulamaları” 
kitabını tamamladık ve üyelerimiz, akademisyenler ve 
alanın ilgililerinin de katıldığı bir etkinlik ile duyurusu-
nu yaptık. Biyomedikal Mühendisliği alanında refe-
rans olmasını arzuladığımız kitabın hazırlanmasında 
emeği geçen tüm hocalarımıza, meslektaşlarımıza 
EMO Ankara Şubesi olarak teşekkürü bir borç biliriz.

Yıllardır inatla ve ısrarla sürdürdüğümüz, başta yeni 
mezunlar olmak üzere tüm üyelerimize, meslektaşla-
rımıza dönük düzenlediğimiz Mühendislik Geliştirme 
Eğitimleri’ni (MÜGE) güncel teknolojik gelişmelere 
bağlı olarak Webinar’larla desteklemeye başladık. Her 
Çarşamba yapılan MÜGE’lere ilave olarak Salı akşam-
ları düzenlenecek Webinar’larla fiziksel mesafelerin 
engellerini aşarak internet 
üzerinden yapılan interak-
tif eğitimlerden Şubemiz 
coğrafyasındaki tüm üye-
lerimizin faydalanmasını 
ümit ediyoruz.

Şubemize bağlı il-ilçe 
temsilciliklerinin 2019 yılı 
denetlemeleri Şubemiz 
Denetçileri tarafından 
sürdürülüyor. “Üzerinde 
güneş batmayan” Ankara 
Şubesi olarak geniş coğ-
rafyamızdaki tüm mes-
lektaşlarımızla buluşmak 
hedefiyle il-ilçe temsil-

ciliklerimizde üye toplantıları düzenlemeye devam 
ediyoruz. 

Yeni mezun, genç meslektaşlarımızla, Odamızın ge-
leceği ile buluştuk ve beraber piknik yaptık. Piknikte 
düzenlediğimiz forumda genç meslektaşlarımızın bek-
lentileri ve ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğimizi, bu 
süreçte EMO’da nasıl inisiyatif alabileceklerini tartıştık.

31 Mart sonrası emekçilerin gelecek güzel günlere 
dair yükselen umuduyla 1 Mayıs’ı önceki yıllara göre 
daha da coşkulu kutladık. TRT’de İstihdam Fazlası 
Personel (İFP) düzenlemesiyle kıdemli ve tecrübeli 
meslektaşlarımızın mağduriyetini TRT Ankara Radyo-
su önündeki basın açıklaması ile yüksek sesle anlattık.

Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) ve ODTÜ Me-
zunlar Derneği ile 2018 Kasım ayında başlattığımız 
söyleşileri 2019 yılı Mayıs ayındaki “Nöro Bilim ve 
Robotlar” başlığı ile tamamladık. Hem katılanlar hem 
de kamuoyu tarafından ilgi ve takdirle izlenen bu söy-
leşilerin önümüzdeki dönemlerde de devam etmesini 
hedefliyoruz.

Sinyal ve Görüntü İşleme Konferansı-2019

BMO ile ilkini 2017 yılında düzenlediğimiz “Sinyal ve 
Görüntü İşleme Konferansı”nın ikincisini 5-6 Ekim 
2019’da TED Üniversitesi’nde düzenlemeye dair hazır-
lıklarımız devam ediyor. Bu yıl 2 güne çıkardığımız et-
kinlikte Güncel Yöntemler, Uygulamalar  alt başlığı 
ile bu alandaki akademisyenleri, meslektaşlarımızı ve 
endüstriyel düzeydeki araştırmacıları/uygulayıcıları bir 
araya getirmek niyetindeyiz. Konferans ile ilgili yapılan 
tüm çalışmaları http://sinyalvegoruntuisleme.org/ 
adresimizden takip edebilirsiniz.

Görevi devralmamızın üzerinden 18 ay geçti ve artık 
kısa bir süre içerisinde dönemi tamamlayıp göre-

vimizi devredeceğiz. 
Kalan süremiz içerisinde 
çalışma programımızda-
ki hedefleri gerçekleştir-
meye dair takvimlerimizi 
güncellemeye devam 
ediyoruz.

Bu duygu ve düşünceler-
le hepinizi bir kez daha 
dostluk ve dayanışma ile 
selamlıyorum.


