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BASIN AÇIKLAMALARI
EMO Ankara Şubesi 22. Dönem Yönetim Kurulu, 7 Mart 2014 tarihinde Başkent Dayanışması ile beraber “Gök-
çek Bu Ne?” başlıklı ve 11 Mart 2014 tarihinde “Berkin’i de öldürdüler” başlıklı, 19 Mart 2014 tarihinde “Şen-
tepe Teleferiği İşletmeye Uygun Değildir” başlıklı, 30 Nisan 2014 tarihinde “Her Yer Taksim Her Yer 1 Mayıs” 
başlıklı,  14 Mayıs 2014 tarihinde “Soma’da İşçi Katliamı” başlıklı, NKP Ankara Bileşenleri tarafından 20 Temmuz 
2014 tarihinde   “Ülkemize Radyasyon İthali İstemiyoruz” başlıklı, 17 Eylül 2014 tarihinde “Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi’nin Tehdit Edilmesi Kabul Edilemez”, başlıklı, 20 Kasım 2014 tarihinde “Üniversiteler Polis ve 
Özel Güvenlikçilerin Eğitim Merkezleri Değildir! İstihbarat Servisi Hiç Değildir!” başlıklı, 16 Ocak 2015 tarihinde 
“Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Yeni Oyunu:Zorunlu Abonelik Güncellemesi” başlıklı, 19 Ocak 2015 tarihinde 
“Ankara 11. İdare Mahkemesi, EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akgün Yalçın’ın Sürgün 
Kararını Durdurdu” başlıklı, 24 Ocak 2015 tarihinde “Baskılar Bizi Yıldıramaz” başlıklı, 20 Şubat 2015 tarihinde  
“Paramızı Geri Verin” başlıklı, 25 Şubat 2015 tarihinde “Kaçaksaray=13195 Konut=52780 Kişinin Elektrik Tüke-
tim Bedeli!” başlıklı, 03 Nisan 2015 tarihinde  “Nükleer Santral Sevicilere Gün Doğdu! Vatandaş Karanlıkla Bo-
ğuşurken Meclis Boş Durmamış!” başlıklı, 16 Mayıs 2015 tarihinde “Dünya Telekomünikasyon Ve Bilgi Toplumu 
Gününü Karşılarken Türkiye’den Sansür Manzaraları…Abdülha’mit Sansürü Yürürlükte” başlıklı ve NKP Ankara 
Bileşenleri tarafından 14 NİSAN 2015 tarihinde “Nükleer Masallar Yalanlarla Sürüyor…” başlıklı, 13 Kasın 2015 
tarihinde “Silvan’da Silahlar Sussun” başlıklı, 21 Kasım 2015 tarihinde “TMMOB 4. Kadın Kurultayı ve Sonrasın-
da Yaşananlara Dair” başlıklı basın açıklamaları yaptı. 

GÖKÇEK BU NE?

Yolu Kızılay`a düşenler görmüşlerdir. Bu aralar Atatürk Bulvarı`nda hummalı bir çalışma var. Ankara Büyük-
şehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı`nca ihale edilen, Sıhhıye Orduevi`nden, Vekâletler Cad-
desi bitimine kadar olan bölgede “Tarihi ve Simgesel Özeliği Olan Binaların Cephe Aydınlatma İşi” için 

alınmış olan çalışma izni gereğince ihaleyi alan firma yetkilileri bulvardaki tarihi ve simgesel özeliği olan asırlık 
ağaçları matkaplarla deliyorlar.

Etrafınızdaki ağaçlarda gördüğünüz bu çalışmanın amacı ihalenin isminden de anlaşılacağı gibi bir cephe 
aydınlatma işi. Fakat görüyoruz ki, otobüs duraklarındaki reklam panolarının hizasında bir aydınlatma işi için 
kablo boruları döşenmekte. Herhangi bir ölçüm metoduna bağlı kalınmaksızın ağaçlara gelişigüzel spiral 
borular vida ve matkap marifetiyle sabitlenmekte ve bu borulardan bir iletken geçirilmekte.

Teknik olarak bir mahalde herhangi bir kablolama yapılacak ise kablonun gizlenmesi hususu zaruridir. Bu 
gizlemenin mühendislik bakış açısından coğrafi ya da mimari koşullardan faydalanılarak yapılması en estetik 
ve doğal  çözümdür. Fakat bunu yaparken mühendislik etiğini ve doğa dostu toplumcu mühendislik bilincini 
kaybetmemek gerekir.  

Bina dışı kablolama işi elektrik şartnamelerinde herhangi bir canlının kablodan zarar görmeyeceği şekilde 
paslanmaz kablo tavası içerisinden geçirilerek tava kapakları kapatılması şeklinde tariflenmiştir. Bu tarifleme-
deki amaç kaza riskini azaltıp tesisi daha güvenilir hale getirmektir.

Kablolama işi, hele ki açık alanda, kamuya açık, canlı sirkülasyonunun olduğu bir bölgede yapılıyorsa, yer 
altı kutusundan, aydınlatma direkleri üzerinden, güvenli kablo tavaları üzerinden yapılmalıdır.

Burada taşıyıcı olarak ne yazık ki asırlık ağaçlar kullanılmaktadır. Bir canlının gövdesine matkapla delikler 
açılması ne kadar acımasızsa, o bölgedeki diğer canlıların da güvenliklerini hiçe saymak o denli gaddarlıktır. 
Her gün binlerce kişinin kullandığı bulvarda uzanınca dokunulabilecek hatta istemeden bile temas edilebi-
lecek derecede erişime açık böyle bir kablolama ölüme davetiye çıkarmaktır. Hem dokularına zarar verilen 
ağaçlar, hem can güvenliği hiçe sayılan yayalar, hem de estetiğine ve planlamasına fiilen saldırılan bir kent 
açısından bu yapılanlara sessiz kalmayacağız.

Buradan yetkililere seslenmek istiyoruz;

Ankara Büyükşehir Belediyesi; bu çalışmayı gerekli teknik şartnameleri ve yönetmelikleri dikkate almadan 
sürdürdüğünüz takdirde olası bir kazada bulvarı kullanan tüm canlıların hayatından birinci dereceden so-
rumlusunuz. Bir an önce canlı ağaçlara çakılan, yangın ve iletken güvenliği olmayan bu boruları sökün. Bir 
aydınlatma işi yapacaksanız can ve mal güveliğimizi hiçe saymadan bilimsel yöntemleri kullanın.

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi; bu bölgeye çekilen hatlara enerji verdiğiniz takdirde olası bir kazada bulvarı 
kullanan tüm canlıların hayatından siz de sorumlusunuz. Kente karşı işlenen bu suça ortak olmayın, Ankaralı`-
nın can ve mal güvenliğini riske atmayın.
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Geçmişte Gökkuşağı projesi, bugün kente giriş kapıları, geçmişte doğalgaz sayaçları bugün meydanlarda 
arzı endam eden ledli anlamsız şekilli elektronik panolar, geçmişte amblem tartışmaları bugün ağaçların 
bedenine çakılan vidalar, bütün bu şaşırtıcı, anlamsız, gereksiz, uygunsuz belediyecilik uygulamalarına sessiz 
kalmayacağız. Halkın değil rantın belediyesini sürdüren bu zihniyeti kabul etmeyeceğiz.

 

BAŞKENT DAYANIŞMASI                            

BERKİN‘İ DE ÖLDÜRDÜLER!

Gezi Parkı eylemleri sırasında İstanbul Okmeydanı`ndaki evinden ekmek almak için çıktığı sırada poli-
sin attığı gaz fişeği ile başından vurulan Berkin Elvan 269 gün sonra bugün sabah saatlerinde yaşam 
mücadelesini kaybetti.

15. yaş gününe hastane odasında ölümle pençeleşerek giren Berkin`in minik yüreği yaşanan zulme, insanlık 
dışı saldırıya daha fazla dayanamadı. Berkin henüz 15 yaşındaydı. Berkin 15 yıl sadece baharı, sevgiyi, mut-
luluğu, hüznü, arkadaşlığı, dostluğu görmedi. O küçük bedeni ile bu ülkeyi yöneten “büyük” bedenlere nasıl 
mücadele edileceğini, zulme, haksızlığa, korkuya nasıl direnileceğini öğretti. Bedeni küçük ama yüreği koca-
mandı Berkin‘in. Ama 16. yaşını göremedi.

Sözün bittiği, kelimelerin anlamsızlaştığı bugün insanlık tarihine utanç olarak kaydedilecektir.

Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş, Ahmet Atakan, Medeni Yıldırım, 
Hasan Ferit Gedik ve son olarak da Berkin Elvan… 8. yıldız olarak yer aldı gökyüzünde, abilerinin yanında. 
Mücadelenin, umudun, direncin simgesi oldu kısacık hayatı...

Katiller belli. Gezi`de halkına düşmanca saldıran, öldüren, göz çıkartan, zulümden beslenen ve kahramanlık 
destanlarını meydanlarda keyifle anlatanlar, Berkin‘in 16 kiloya düşen bedeni altında ezilecektir.

Sen artık rahat uyu Berkin. Çünkü ablaların, abilerin elleri kanlı iktidarlardan hesabını mutlaka soracak.

 

Buraya bakın, burada, bu kara mermerin altında

Bir teneffüs daha yaşasaydı 

Tabiattan tahtaya kalkacak bir çocuk gömülüdür

Devlet dersinde öldürülmüştür...

(Ece Ayhan) 

TMMOB EMO ANKARA ŞUBESİ 
22.DÖNEM YÖNETİM KURULU

ŞENTEPE TELEFERİĞİ İŞLETMEYE UYGUN DEĞİLDİR 

Şentepe Antenler Bölgesi ile Yenimahalle metro istasyonu arasında hizmet vereceği duyurulan teleferik 
hattının işletmeye uygunluğu verilmeden bugün açılması halk sağlığının ve güvenliğinin ciddi anlamda 
tehlikeye atılmasından başka bir şey değildir.

2009 yılında Resmi Gazete`te yayınlanan “İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatının 
Ruhsatlandırılması, Bakım ve İşletilmesine Dair Tebliğin”  ilgili bölümünde TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 
ve Makina Mühendisleri Odası tarafından müşterek yapılacak inceleme ve değerlendirmeler neticesinde 
teleferiğe işletmeye uygunluk belgesi verilmektedir.

Fakat Odamızca yapılan inceleme sonucu ortaya çıkan aksaklıklar nedeniyle teleferik hattının işletmeye 



22.

D
Ö
N
E
M

Ç
A
L
I
Ş
M
A

R
A
P
O
R
U

191

uygun olmadığı sonucuna varılmış ve eksikliklerin giderilmesi gerektiği ilgili yerlere iletilmiştir.

Teleferik sisteminin sabit enerjisinin ve jeneratörünün olmadığı, duraklarda topraklama ve paratoner tesisa-
tının tamamlanmadığı, ölçüm raporlarının bulunmadığı, fiziksel alt yapının (aydınlatma, asansör, giriş-çıkış 
düzenleri) yangın söndürme sistemlerinin hazır olmadığı, işletme organizasyonunun eğitim almadığı, acil kur-
tarma senaryolarını oluşturulmadığı, kurtarma tatbikatlarının yapılmadığı tespit edilmiştir.

Bu eksiklikler giderilmeden teleferik hattının işletmeye alınması göz göre göre halkın can ve mal güvenliğini 
tehdit etmektedir. Yetkilileri sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyor;  böylesi hayati bir konunun seçim 
malzemesi yapılmamasını ve biran önce eksikliklerin giderilmesini talep ediyoruz

Eksiklikler giderilinceye kadar olacak kazalardan sadece halkın can güvenliğini düşünmeyen bir zihniyet so-
rumlu değildir aynı zamanda bu zihniyete izin veren yüklenici firma, EGO Genel Müdürlüğü, kullanım ruhsatla-
rı çıkarılsın diye prosedürleri zorlayan bakanlık ve valilik sorumludur.

 

TMMOB EMO ANKARA ŞUBESİ 
22.DÖNEM YÖNETİM KURULU

HER YER TAKSİM HER YER 1 MAYIS…

Gezi Direnişi ile kitlelerin dilinde yer alan “Her Yer Taksim Her Yer Direniş” sloganı bu 1 Mayıs`ta karşılığını 
“Her Yer Taksim Her Yer 1 Mayıs” olarak bulacaktır. Tüm dünyada 1899 yılından bu yana 115 yıldır; 
Türkiye topraklarında baskıcı ve totaliter yönetimlerin kesintiye uğratmalarına karşın 109 yıldır büyük 

coşkuyla kutlanan 1 Mayıs birlik, dayanışma ve mücadele günü AKP iktidarı tarafından cendereye alınmak 
isteniyor.

2009 yılında çıkartılan yasa ile 1 Mayıs resmi tatil olarak ilân etmekle övünen AKP iktidarı aradan geçen 5 yıl 
içinde sadece 2012 yılında emekçilerin alana girmesine izin verdi. Gezi direnişi ile Taksim`i emekçilere kapat-
ma anlayışını ve geleneğini sürdüren iktidar, işçilerin 1 Mayıs`ta Taksim`e sokulmaması için büyük bir panik 
içinde varını yoğunu ortaya koyuyor.

1977 yılında kontrgerilla tarafından gerçekleştirilen ve 34 emekçinin yaşamını yitirdiği katliamın sorumlularını 
bulup cezalandırmak yerine işçileri Taksim`e sokmamak için elinden geleni yapan iktidar şunu iyi bilmelidir 
ki;  iş kazası adı altında yaşanan katliamlardan hesap soracaklar, taşeronlaşma anlayışı ile yapılan köleleş-
tirmelere karşı direnenler, işlerine sahip çıkan Greif işçileri, Kazova işçileri, özelleştirmeye karşı çıkan Yatağan 
işçileri, sendikalaştıkları için işten atılan işçiler, okulda olmaları gerekirken küçük yaşta çalıştırılan çocuk işçiler, 
cinsiyetlerinden dolayı mobbinge maruz kalan kadınlar alanları dolduracak,  1 Mayıs`ı adına yaraşır şekilde 
kutlayacaklardır. Konfederasyonlar soluğu Taksim`e en uzak yerlerde alırken, maden ocaklarında karanlığa 
gömülen emekçilerin, Tuzla`da her gün yaşamını yitiren, pamuk tarlalarında ömürlerini tüketen, OSTİM`de 
çarkların arasında ölen işçilerin arkadaşları, yoldaşları 1 Mayıs`ı başta Taksim Meydanı olmak üzere Türkiye`-
nin her alanını Taksim`e çevirerek  dolduracak ve işçilerin, emekçilerin birlik, mücadele, dayanışma gününü 
adına yaraşır şekilde kutlayacaklardır.

Totaliter yönetiminizle astığım astık kestiğim kestik mantığıyla işçileri terbiye edip, ‘ben burayı gösterdim gidin 
orada miting yapın` demek 12 Eylül cuntacılarının baskıcı, yasakçı yöntemlerinden farklı değildir. Gezi direni-
şini başlatmak ve alanlarda mücadele etmek için sizden izin alınmadıysa, 1 Mayıs kutlamaları için de sizden 
izin alınmayacaktır.

Yaşasın işçilerin birlik mücadele ve dayanışma günü 1 mayıs!

Yaşasın emekçilerin birleşik örgütlü mücadelesi!

 

EMO ANKARA ŞUBESİ 
22. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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SOMA`DA İŞÇİ KATLİAMI!

13 Mayıs Salı günü Manisa‘nın Soma ilçesinin Eynez bölgesindeki Soma Holding‘e ait Soma Kömür İşletme-
leri A.Ş.‘nin maden ocağında 16:00-24:00 vardiyasında çalışan 787 işçi trafo patlaması sebebiyle kaynak-
landığı iddia edilen yangında toprağın 200 metre  altında mahsur kaldılar. Sabah saatlerinde haber mer-

kezlerinin verdiği bilgilerden 363 kişi tahliye edilirken, 80 kişinin yaralandığı ve 201 kişinin de hayatını kaybettiği 
ölü sayısının daha da artabileceği bilgisi yürek acısı olarak bizlere ulaştı.

Enerji Bakanı Taner Yıldız cinayet mahalline doğru yola çıktığında “sıkıntı büyük olabilir” açıklamasını yaptı. 
Ocağı işleten şirketten yapılan açıklamada ise “alınan en yüksek ve sürekli denetim altında olan tedbirlere 
rağmen yaşanan kaza sonrasında müdahale gerçekleştirilmiştir” denmekteydi. Yetkililer mealen gece boyu 
bir “sıkıntı” çıktı, “müdahale ettik” demekteydi. Sabah ortaya çıkan rakamlar ise artık bunun da aydınlatılma-
yı bekleyen diğerleri gibi bir toplu katliam olduğunu söylüyordu. 

Paralarınız mı tek gerçek? Peki ya insan hayatı? 

Birileri bugün kaderli kısmetli cümleler kuracak, belki de yine “güzel öldüler” diyecek. Birileri için finansal hayat 
alabildiğine dünyevi iken, insan hayatı olabildiğince uhrevi. Yoksa sadece iki hafta önce meclis gündemi-
ne gelen madenlerde yaşanan iş kazalarının araştırılması önergesinin AKP‘li vekillerin oylarıyla reddedildiğini 
unutmalı mıyız?

On yıllardır bütün enerji alanında olduğu gibi fosil kaynakların çıkarılması ve işlenmesi sürecinde de girişi-
len özelleştirme ve taşeronlaştırma politikaları sonucu işlenen cinayetler bizim gerçeğimiz ise, uygulamada 
işverenin iş hayatını koruyan kollayan göstermelik işçi sağlığı ve iş güvenliği yasalarınız da sizin gerçeğiniz. 
Denetimsiz bırakılan, sendikasızlaştırılmaya  ve hep daha fazlasını ürettirmeye zorlayan taşeron sistem sizin 
gerçeğiniz ise emeği ve insan hayatını değersizleştiren bu çalışma politikalarıyla mücadele etmek de bizim 
gerçeğimiz. Kamu eliyle üretim yapılan kömür ocakları gözleri kâr ve para hırsıyla dolan sermayeye peşkeş 
çekildikten sonra “ucuz iş gücü” cenneti Türkiye`de iş cinayetlerinde patlama yaşanmıştır. Türkiye iş cinayet-
lerinde Avrupa`da birinci sırada yer alırken maden ocaklarında güvencesiz, ucuz, sendikasız taşeron çalıştırı-
larak işverenlerin kârı katlanmaktadır. Maden iş kolunda örgütlü sendikaların yaptığı araştırmalar 2013 yılında 
Soma`da defalarca iş cinayeti işlendiğini göz önüne sermektedir. İddialara göre çok sık iş cinayetinin yaşan-
dığı Soma`da yanık ünitesi ve iş kazalarından kurtarılan işçilerin tedavisine yönelik yapılmış özel bir sağlık tesisi 
bulunmamaktadır.

Her yıl yüzlerce insanımızın iş cinayetlerine kurban gittiği ülkemizde, bütün ikazlarımıza rağmen kurulması 
planlanan nükleer santrallerde yaşanabilecek olası bir kazada korkarız ülkenin yarısını haritadan silmeyi göze 
almış durumdalar. Bu kadar ölümün sadece başka ölümlerin önüne geçmesini dileyerek, Soma‘da yaşanan 
iş cinayetinde yitirilen hayatların acısını paylaşıyor, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. İş cinayetleri iş kat-
liamlarına dönüşürken gerekli denetimi sağlayamayan başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı`nı, enerji 
politikalarının yanlış uygulanması sonucu maden ocaklarının özelleştirilmesi kararında imzası bulunan Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı`nı ve yürütmenin başı olarak tüm yaşananlardan sorumlu Başbakan`ı istifaya davet 
ediyor, Güney Kore Başbakanı`nın gemi faciası sonucu istifa etmesinin bu tür olaylarda örnek teşkil etmesini 
istiyoruz….

TMMOB EMO ANKARA ŞUBESİ 
22.DÖNEM YÖNETİM KURULU

 

ÜLKEMİZE RADYASYON İTHALİ İSTEMİYORUZ

Bilim insanlarının, çevrecilerin ve bizlerin tüm uyarılarına rağmen AKP hükümeti tam bir pervasızlıkla halkın 
can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaya devam ediyor. Dünyada yaşanan başta Çernobil ve Fukuşima 
olmak üzere onlarca nükleer felaketten ders alan Avrupa ülkelerinin tamamı nükleer enerjiden vazgeç-

mesine rağmen, ülkemizde ısrarla Nükleer Güç Santrali yapılmaya çalışılması nükleer santrallerin politik bir ter-
cih olduğu gerçeğini bir kez daha açığa çıkarmaktadır. AKP hükümetinin halkın can ve mal güvenliğini hiçe 
sayarak nükleer santraller üzerinden enerji planlamasına gitmesi sözde enerji dar boğazı gerekçesi ile yerli ve 
yabancı sermayeye yeni yatırım araçları bulma çabasıdır.

Bugün burada tamamen usulsüzce işletilen bir sürecin yeni bir aşamasını protesto etmek için bir araya geldik. 
Henüz ÇED raporu bile alınmadan inşaatına başlanan bu santralde, her şeyin ne kadar usulüne uygun hazır-
landığı ortadadır (!). Bu kadar hukuksuzluğun ve usulsüzlüğün hüküm sürdüğü bir ülkede hukuka uygunluk ve 
adalet beklemek ülkemizde ne yazık ki bir ütopya haline getirilmektedir. Ancak, insanca yaşam ve yaşanıla-
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bilir bir dünya ütopyamız için asla susmayacak, yaşam alanlarımızı sonuna kadar savunacağız.

Olası bir iş kazası diğer iş kazalarından farklı olarak nükleer güç santrallerinde çevre faciası olarak değerlendi-
rilebilecek kadar büyük sonuçlar doğuracaktır. Ülkemizde daha dün Soma katliamı yaşanmışken, hangi iş gü-
venliği ve gelecek teminatı ile bu santrale iş gücü tedarik edilmek istenmektedir? 301 canımızı toprağa yeni 
vermişken, dünyanın en ilkel enerji kaynağı olan madenlerde bile böyle büyük ve ölümcül katliamlar yaşana-
biliyorken, nükleer santrallerde toplumsal hayat bakımından yeterli güvenlik önlemi alınabileceği sadece bir 
vaat olarak algılanabilir. Olası bir nükleer kaza topyekûn bir coğrafyada yaşamın imhasına yol açacakken, 
yüklenici ve tedarikçiler için “fıtrat” açıklamaları yeterli olacak mıdır? Kazanılan paraya mı bakılacaktır? Bu 
ülkede başta Karadeniz kıyılarımız olmak üzere Çernobil‘in etkileri hâlâ görülmekteyken; deprem için çok 
riskli bir yapıya sahipken; işçi sağlığı ve iş güvenliği sınavlarının hepsinden sınıfta kalınmışken; bütün bu hazırlık 
toplantıları, ihale süreçleri, atılan imzalar bizlere tek bir şeyi garanti edebilir: ÖLÜM.

Nükleer santraller sadece güvenlik önlemleri ya da çevre kirliliği açısından değil, her yönüyle dökülen bir 
projedir. Bu santral, ülkemizin enerji hammaddesinde dışa bağımlılığını artırmaktan başka bir şey değildir. 
Ekonomik açıdan uygunluğu bir kenara bırakın, kurulum, işletim ve söküm aşamalarıyla tamamen uluslararası 
sermayeyi kalkındırmak için hedeflenen bir araçtır. Bizler bugün burada bir kez daha uyarıyoruz. Derhal enerji 
politikaları ve planlamaları değiştirilmeli, yerli ve yenilenebilir enerji sistemleri ile yeniden yapılandırılmalıdır.

Radyasyon İtalatı İstemiyoruz!

NÜKLEERE İNAT YAŞASIN HAYAT

GELMEYİN İSTEMİYORUZ, BİZ BU FİLMİN SONUNU BİLİYORUZ, NÜKLEER ÖLDÜRÜR

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ANKARA BİLEŞENLERİ

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ`NİN TEHDİT EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ!

Karabük Revizyon imar plânı ile ilgili mahkemeye başvuran ve mahkeme tarafından haklı bulunan Mimar-
lar Odası Ankara Şubesi ve Karabük temsilcisine yönelik olarak basında çıkan

“Daire sahibi olma umudu sönen bu kişiler arasından, Mimarlar Odası yöneticilerine karşı bir saldırı yap-
maları an meselesi olarak ifade ediliyor” cümlesindeki anlam bozukluğu ve düşüklüğü aslında AKP iktidarını 
besleyen rantçı müteahhit zihniyetindeki bozukluğun dile getirilmesinden başka bir şey değildir.

Vahşi kapitalizmin insan öğüten dişlerinden biri olan inşaat sektöründeki kâr hırsına karşı; kamusal denetim, 
kamu yaranına plânlı, sağlıklı ve kontrollü kentleşmeyi savunan TMMOB ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi`ne 
yönelik bu saldırgan üslubu kınıyoruz.

Hükümet yandaşı bir gazetenin de manşetine taşıdığı “TMMOB`a 150 milyar Liralık neşter” başıklı haber ve 
arkasından TMMOB`nin mali ve idari denetiminin Bakanlıklar arasında paylaştırılması birilerinin 150 milyar liralık 
rantına engel olunduğunu da göstermekteydi. TMMOB kamu yararı taşımayan “Tüp geçit projesi, 3`üncü 
köprü, nükleer santral, Dubai Şeyhi El-Maktum`un Levent projesi, İzmir otoyolu, Galataport ve kentsel dönü-
şüm başta olmak üzere 150 milyarı bulan projelerin durdurulması için mahkemelere başvurunca AKP hükü-
metinin ve onun yandaşı müteahhitlerin tepkisini ve tehditlerini üzerine çekmiş ardından TMMOB ve bağlı 
Odaları cendereye alma operasyonu başlatılmıştı.

AKP iktidarını besleyip büyüten müteahhitlik zihniyetine gerek TOKİ gerekse kentsel dönüşüm adı altında 
kaynak aktarılmasına karşı kamu yararını savunmayı ilke edinen ve gücünü toplumdan alan TMMOB`ye bağlı 
Odaların haklı mücadelelerine karşı yapılmak istenen saldırılar ve tehditler Odaların mücadelesinin haklılığını 
da ortaya koymaktadır.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi`nin gerek Ankara`da uygulanan hukuksuzluklara gerek toplumsal olaylara 
karşı gösterdiği duyarlılık kamuoyu tarafından çok iyi bilinmektedir. Odaların sesini ve etkinliğini kesmek için 
AKP iktidarı tarafından uygulanan baskıcı politikalardan güç alan zihniyetin bu pervasız tehditleri TMMOB`nin 
tarihteki haklılığına ve kararlılığına toslayacaktır.

“Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı 
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güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız” diyen geleneğin sürdürücüleri olarak Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi`ne yönelik tehditlerin haklı mücadelemizi yıldıramayacağının bilinmesini istiyoruz.

TMMOB EMO ANKARA ŞUBESİ 
22.DÖNEM YÖNETİM KURULU

ÜNİVERSİTELER POLİS VE ÖZEL GÜVENLİKÇİLERİN EĞİTİM MERKEZLERİ DEĞİLDİR!

İSTİHBARAT SERVİSİ HİÇ DEĞİLDİR!

AKP Hükümeti`nin baskıcı politikaları hayatın her alanında kendini göstermeye devam etmekte. Demok-
ratik tepkileri zorbaca yollarla bastırmayı alışkanlık haline getiren iktidar, bir yandan üniversiteleri Çevik 
Kuvvet Polis eğitim alanlarına çevirirken bir yandan da kendisi gibi düşünmeyen öğrencileri ve akade-

misyenleri fişleme yöntemleri izlemekte, YÖK`ün kuruluşunu protesto eden öğrencilere saldırmakta.

Öğrencilerinin son günlerde kamuoyuna yansıdığı gibi ulaşım sorunu başta olmak üzere özerk, demokratik 
üniversite taleplerini görmezden gelen Hacettepe Üniversitesi yönetimi öğrencileri fişleyerek 12 Eylül‘ün ka-
ranlık ve baskıcı rejimini aratmadığını gösterdi.

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü`nde aralarında odamız öğrenci üyelerinin de bulunduğu öğren-
cilerle ilgili bilgilerin “Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü`nde faaliyet gösteren sol gruplar ve sürekli 
yayınları” başlığı altında dosyalandığı iddiaları; bilimsel, çağdaş, özerk, demokratik üniversite için mücade-
le veren öğrencilere gözdağı vermekten başka bir şey değildir. Özgür düşüncenin üretildiği ortamlar olan 
üniversitelerde “Çeşitli film gösterimleri, belgesel ve sinevizyon gösterimleri gibi etkinliklere katılma”nın bile 
olağan dışı bir durummuş gibi bir yerlere servis edilmesinin izahını yapmakta zorlanıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi`nde fişlemeler sürerken Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi`nde özel 
güvenlik birimlerinin polisi aratmayacak keyfi arama girişimlerini protesto eden öğrencilere müdahale eden 
polis, ancak baskıcı yönetimlerde yaşanan yöntemlerle fakülteye biber gazı sıkıp öğrencileri gözaltına alabil-
mektedir.

Üniversitelerde akademik özgürlüklerin yok edilmesi, öğretim üyelerinin güvencesiz çalıştırılması, eğitime 
bütçeden yeterli ödenek ayrılmaması, kadrolaşmanın ve kayırmacılığın her geçen gün bilimin önüne geç-
mesi, demokratik bir üniversite talebinde bulunan, üniversitede polisin varlığını istemeyen öğrencilere yönelik 
saldırılar ve fişlemeler kabul edilemez uygulamalardır.

“Güvenlik paketi” kisvesi altında toplumda güvensizlik yaratacak pek çok düzenleme yapan iktidarın; düşün-
ce üreten, halktan ve emekten, üretenden yana tavır koyan öğrencileri ve akademisyenleri sindirmek için 
uyguladığı yöntemleri kınıyor, sorumluları bir an önce yaptıkları bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz.

 

TMMOB EMO ANKARA ŞUBESİ 
22.DÖNEM YÖNETİM KURULU

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN YENİ OYUNU: ZORUNLU ABONELİK GÜNCELLEMESİ

ENERJİSA, Ankara‘nın tüm bölgelerinde birden başlattığı kampanya ile güvence parası tahsil etmeye 
başladı.

Türkiye`de elektrik dağıtımının özelleştirilmesinin ardından kâr hırsıyla halkın sırtına binen elektrik dağıtım 
şirketlerinin son uygulaması ile vatandaşlar bir kez daha mağdur edilmekte, ceplerindeki son kuruşlarını da 
dağıtım şirketlerine kaptırmaktadırlar.

Üzerinde “SON UYARI” yazan “Bilgilerin güncellenmesi hakkında” başlıklı yazı ile “Elektrik aboneliğinizin, kul-
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lanım yerini hâlihazırda kiracı veya mülk sahibi olarak fiilen kullanan, kullanım yerinde ikamet eden gerçek 
ya da tüzel kişi adına olması zorunludur. Aksi takdirde uyarıya rağmen bu şekilde usulsüz elektrik kullanımının 
tespiti ve buna devam edilmesi nedeniyle elektriğiniz kesilebilir ve para cezası ödemek zorunda kalabilirsi-
niz.”denilerek tüketicilere bildirimde bulunulmakta, binaların kurulu gücüne oranla en az 105 TL`den başla-
yan güvence bedeli alınmaktadır.

Bu da yetmez gibi, 15 gün içinde bilgi güncellenmesi yapılması zorunlu tutulmakta, binanın bir önceki sahibi-
nin üzerine olan abonelikten doğan güvence bedeli –gerçek kişinin ölmesi ya da ulaşılamaması nedeniyle- 
büyük oranda dağıtım şirketlerinin kasasına kaldığı yönünde bilgiler kamuoyuna ulaşmaktadır.

Gerçek kişi üzerinde olan apartmanların ortak sayaçlarının apartman tüzel kişiliğine yeniden güvence parası 
ödenerek  (çünkü bir çoğunun aboneliğini üzerine almış kişiler artık o apartmanda değildir, eskiden abonelik 
yöneticiler üzerinden yapılıyordu) devrini zorlamak aslında hukuk tanımazlıktır. O abonelik tesis edilirken var 
olan kurallar değiştiriliyor ve yeni aboneliğe geçiş yapılırken eski abonelik hakları görmezden geliniyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından “piyasa” olarak tanımlanan temel insan hakkı olması gereken 
enerjiye kesintisiz, ucuz ulaşmanın önündeki düzenlemelerden biri olan Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği`nin 
32.maddesinin b şıkkında “kişinin kendi adına perakende satış sözleşmesi olmadan daha önceki tüketici adı-
na düzenlenen ödeme bildirimlerini ödemek suretiyle enerji tüketmesi usulsüz elektrik enerjisi tüketimi olarak 
tanımlanmıştır. Yönetmelik dağıtım şirketine de “usulsuz enerji kullanımı” durumunda elektriği kesme hakkı 
vermektedir.

“Güvence bedeli ödemezseniz ceza ödersiniz” dayatmasıyla karşılaşan halk kesilen elektrik için ayrıca açma 
kapama parası ödeyerek ikinci kez cezalandırılmak durumunda kalacaktır.

Burada önceki abonelerin güvence paralarına ne oluyor sorusunu sormamız gerekir ki sorunun yanıtı hiç de 
zor değil; dağıtım şirketinin kasasına gelir irat edilir.

GÜVENCE BEDELİNİZİN PEŞİNİ BIRAKMAYIN!

Buradan vatandaşlara uyarıda bulunmak istiyoruz; dağıtım şirketlerine güvence bedeli ödemeye gittiğiniz 
zaman üzerinize başka abonelik bulunup bulunmadığını sorgulatın ve üzerinize abonelik bulunması halinde 
dağıtım şirketinden güvence paranızın iadesini isteyin.

Eğer kişi aboneliğini iptal ettirmeden gitti ise onun bir daha dönüp güvence bedelini isteme ihtimali bulun-
madığı dikkate alınarak yeni aboneden bir taahhütname karşılığı (eski abone güvence bedelini talep eder 
ise güncelleştirilmiş bedeli vereceğine dair)  güvence bedeli alınmamalıdır.

Hatırlanacağı üzere daha önce de dağıtım şirketleri zorla değiştirdikleri elektrik sayaçları için para toplamaya 
çalışmış; Odaların, tüketici derneklerinin, kamuoyunun tepkisi üzerine bu uygulamayı geri çekmek zorunda 
kalmışlardı.

Buradan dağıtım şirketi yetkililerini uyarmak istiyoruz, Avrupa ülkeleri içinde en pahalı elektriği kullanan, sürekli 
yolunacak kaz muamelesi ile karşılaşan halkın bu yolla bir kez daha soyulmak istenmesi kabul edilemez bir 
uygulamadır. Bu uygulamadan bir an önce vazgeçin.

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 
22.DÖNEM YÖNETİM KURULU

ANKARA 11. İDARE MAHKEMESİ, EMO ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI EBRU AKGÜN YALÇIN’IN 
SÜRGÜN KARARINI DURDURDU

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akgün Yalçın`ın Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Asfalt Şube Müdürlüğü`nde elektronik mühendisi olarak 
görev yaparken Güdül Yol Asfalt İlçe Şefliği`ne sürgüne gönderilmesi, Ankara 11. İdare Mahkemesi tara-

fından hukuka aykırı bulunarak durduruldu.

Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda; idarece gerçekleştirilen işlemin geçici görevlendir-
me olarak nitelendirilmesine olanak bulunmadığının altı çizilerek; “Zira Fen İşleri Daire Başkanlığı‘nda görevli 
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davacının gerçekleştirilen işlemle yine Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde görev yerinin belirlendiği, dolayı-
sıyla işlemin geçici görevlendirme değil görev yeri belirleme şeklinde bir görevlendirme işlemi olduğu sonucu-
na varılmıştır.”denildi.

Ankara 11. İdare Mahkemesi kararında özetle şöyle denildi; “ İdarenin görevlendirme işlemi gerçekleştirilirken 
belli bir takdir yetkisinin bulunduğu noktasında tereddüt bulunmamakla birlikte bu yetkinin mutlak ve sınırsız 
bir yetkiye işaret etmediğini de vurgulamak gerekir. Bu doğrultuda, idarece görevlendirme işlemi yapılır-
ken öncelikle ihtiyaç durumunun somut ve objektif bilgi ve belgelerle ortaya konulması, ihtiyaç durumunun 
ortaya konulmasından sonra ihtiyaç duyulan birime yapılacak görevlendirmede yine objektif kıstaslar belir-
lenmek suretiyle ve gerekirse talepler de alınmak suretiyle görevlendirilecek ilgili kamu görevlilerinin belirlen-
mesi cihetine gidilmesi gerektiği kuskusuzdur. Ancak, idarece her ne kadar ihtiyaç durumu somut bir şekilde 
ortaya konulmuş ise de, yukarıda da değinildiği üzere ihtiyaç durumu ortaya konulduktan sonra ilgili birimde 
görevlendirilecek personelin de önceden belirlenmiş objektif kriterler ışığında belirlenmesi takdir yetkisinin 
keyfi bir biçimde uygulanmasını önlemek adına önem arz etmektedir. 6360 sayılı Kanunla İl Özel İdaresi‘nin 
görevleri il sınırları içinde Büyükşehir Belediyesine devredilmiş ise de, bir kısım İl Özel İdaresi personelinin de 
Büyükşehir Belediyesi‘ne de aktarıldığı hususu da göz önüne alındığında, idarece kurulan bu ilçe şefliklerinin 
her birinde kaç personele ihtiyaç duyulduğunun, ihtiyaç duyulan personelin hangi nitelikleri haiz olması ge-
rektiğinin öncelikle ortaya konulması ve belirlenen objektif kriterlere göre (kıdem, uzmanlık alanı vs.) gerekirse 
talepler de alınmak suretiyle ve belli sıra dahilinde İl Özel İdaresi‘nden Fen İşleri Daire Başkanlığı‘nda görev-
lendirlen personel ile hali hazırda Fen İşleri Daire Başkanlığı‘nda görevli personel arasından görevlendirme 
yapılması ve elektronik mühendisi olan davacının hizmetine duyulan ihtiyacın somut olarak ortaya konulması 
gerekirken belirtilen bu hususlara uyulmadan tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunma-
mıştır.

Davacının görev yerinin il merkezine uzaklığı dikkate alındığında, dava konusu işlemin uygulanması halinde, 
telafisi güç zararlara neden olabilecegi açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu 
işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarın-
ca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 7 gün 
içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi‘ne itiraz yolu açık olmak üzere 07/01/2015 tarihinde oybirliğiyle 
karar verildi.

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 
22.DÖNEM YÖNETİM KURULU

BASKILAR BİZİ YILDIRAMAYACAK

AKP Hükümeti`nin göreve başladığı günden itibaren toplumun tüm muhalif kesimlerinin üzerinde yarattı-
ğı baskı TMMOB üzerinde de günden güne etkisini daha da artırmakta. Halk için, emekten ve halktan 
yana bilim diyen ve tüm bilgi birikimlerini bu amaç uğruna işe koşan TMMOB ve bağlı odaları bugün 

de AKP`nin bir başka saldırısına maruz kalmıştır.

Daha dün hazırladıkları torba yasalarla TMMOB`nin görev ve yetkilerini kısıtlamaya çalışanlar henüz nihai 
amaçlarına ulaşamamışken yeni oyunlarla TMMOB suçlanmaya çalışılmaktadır. Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi, Çevre Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası 
AOÇ içine yapılmaya başlanan Ankapark ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararını 
savcılığa ileterek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunmuş-
tu. Yaşanılan bu gelişmenin üzerine Gökçek bahsi geçen odaların başkanları ile ilgili “İftira ve Ankapark`ta 
yargı kararlarını uygulanmadığı iddiasıyla suç uydurma” gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuş-
tur. TMMOB ve bağlı odaları hükümetin ve yerel yönetimlerin yaptığı yanlışlıkları hukuk yoluyla ortaya çıkara-
rak, yargı kararlarıyla bu yanlışlıkların düzeltilmesini hedeflemişlerdir. Ancak kazanılan davalara rağmen yargı 
kararlarını tanımayan İ. Melih Gökçek`in Odalarımız hakkında suç duyurusunda bulunması oldukça ironiktir.

TMMOB ve bağlı Odalarının ne yargının karşısında ne de halkın huzurunda hesap veremeyeceği tek bir konu 
yoktur.  Kuruluşundan bu yana Türkiye`deki Emek ve Demokrasi güçleri içinde yerini alan ve her zaman bu 
alanda mücadele eden TMMOB haklı mücadelesine bundan sonra da devam edecektir. Baskılar bizi asla 
yıldıramayacaktır.

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 
22.DÖNEM YÖNETİM KURULU

PARAMIZI GERİ VERİN
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Elektrik dağıtım şirketlerinin 1 ayı aşan faturalandırmaları nedeniyle yüksek meblağlarla zor durumda bırak-
tığı yurttaşların, Ocak 2015`den itibaren yürürlüğe sokulan tarife ile de gizli zamma maruz bırakıldığı orta-
ya çıktı. Dağıtım şirketlerine 2014 yılındaki kadar hedef kayıp ve kaçak bedel aktarımının aynen devam 

etmesi için; 2015 yılında azaltılması gereken kayıp ve kaçak bedel tutarı faturanın başka kalemine aktarıla-
rak, faturalardan çıkarılması gereken kayıp ve kaçak bedellerinin “dağıtım bedeli” içine giydirme yöntemine 
başvurularak elektrikte hülle yoluna gidildi.

Faturalardaki kayıp ve kaçak bedelini dağıtım bedeline giydirme oyunu sonucunda dağıtım şirketlerinin, 
mesken kullanıcılarından tahsil ettikleri dağıtım bedeli, Ocak 2015`te Aralık 2014`e göre yüzde 29.6 oranında 
zamlandırılırken; kullanılan kilovat saat başına 2.86 kuruş olarak mesken kullanıcılarından tahsil edilen dağıtım 
bedeli 3.71 kuruşa çıkarıldı. Böylece 230 kilovat saatlik asgari tüketimi olan 4 kişilik bir ailenin ödemek zorunda 
kaldığı aylık elektrik faturası 36.4 TL`ten 90.5 TL`ye fırlayarak  2,5 kat artarken toplam fatura tutarı da yüzde 
150 oranında artış göstermiştir.

 Bu bedellerin yıllık düzenlendiği düşünülse dahi 2014 enflasyonunun yüzde 10`un altında olduğu dikkate 
alındığında, dağıtım şirketlerine aktarılan dağıtım bedeli kaleminde enflasyonu da kat kat aşan zam yapıldığı 
görülmektedir.

AKP Hükümeti, dağıtım şirketlerine kaynak aktarımını öyle bir boyuta taşımıştır ki, yalnızca dağıtım bedeli adı 
altında yurttaşlardan yapılan aktarımı yüzde 30 zamlandırmakla kalmamış, kamu kurumu olan ve arz gü-
venliği, elektrik şebekesinin sağlıklı işlemesi bakımından yatırım, bakım-onarım gibi yükümlülükleri olan Türkiye 
Elektrik İletim A.Ş`nin payını bile dağıtım şirketlerine kaydırmıştır.

Toplamda tüketicilerin faturalarında değişiklik yapılmamasına rağmen, dağıtım şirketlerine kaynak aktarımı 
için muhasebe oyunları yapılmıştır. Kayıp ve kaçak hedef oranları doğrultusunda faturalarda azaltılan kayıp 
ve kaçak bedeli, yine faturadaki dağıtım bedeline kaydırılarak, kayıp ve kaçak oranlarını indirseler de indir-
meseler de şirketlerin aynı paraları faturalardan tahsil etmesine olanak sağlanmaktadır.Dağıtım kurumları bir 
an evvel özerk şekilde kamu yararına çalışacak yapılanmalar olarak işletilmek üzere kamuya devredilmelidir.
Buradan Dağıtım Şirketleri yöneticilerine seslenmek istiyoruz; AKP‘nin gayretkeşliğine güvenmeyin! Evrensel 
hukuk normlarına aykırı Meclisteki yasal düzenlemeler eninde sonunda iptal edilir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu`nun kayıp ve kaçak bedellerinin iadesine ilişkin emsal kararı çerçevesinde bu-
güne kadar tahsil ettiğiniz bedelleri iade edin. Ayrıca dilekçe verdiğimiz bu tarihten itibaren elektrik faturala-
rında hukuka aykırı olacak şekilde hiçbir isim adı altında kayıp ve kaçak bedeli yansıtılmamasını, aksi durum-
da hukuki ve cezai yollara başvuracağımızı buradan ihtaren bildiriyoruz.”
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KAÇAKSARAY=13195 KONUT=52780 KİŞİNİN ELEKTRİK TÜKETİM BEDELİ!

Yapım maliyeti, içinde bulunan oda sayısı, ısınma ve soğutmaya harcanacak milyonlarca lira, içinde 
bulunan asansör sayısının fazlalığı, yere serilen halıları, camları ve etrafında yapılan yolların bedeli, içine 
ve etrafına dikilen ağaç fiyatların yüksekliği, hukuken durdurulmasına karşın Atatürk Orman Çiftliği arazisi 

üzerine yapılan Kaçaksaray`ın elektrik tüketim bedeli dudak uçuklatıyor.

Yürütmeyi durdurma kararlarını tanımayarak hukuku ayaklar altına alanlar, ülke kaynaklarını hoyratça 
kullanarak kendilerine Kaçaksaray yaptıranlar saraylarında; ilk okuma tarihi 18.12.2014 son okuma tarihi 
21.01.2015 arasında 34 günde toplam 1 milyon 140 bin 567 TL`lik elektrik tüketmiş ve gecikme bedeli olarak 
da 106 bin 770,96 TL ödedikleri ortaya çıkmıştır.

Kaçaksaray‘da bir ayda reaktif güç hariç aktif güç olarak 3.034.909,800 kwh elektrik tüketilmiştir. Yapılan 
çalışmalarda 4 kişilik bir konutun aylık ortalama tükettiği elektriğin 230 kwh olduğu tespit edilmiştir. Buna göre 
Kaçaksaray‘da bir ayda 13 bin 195 konutun yani 52 bin 780 kişinin tükettiği elektrik kadar elektrik tüketilmiştir. 
Kaçaksaray tek başına neredeyse nüfusları 80 bin olan Bayburt, 86 bin olan Tunceli, 100 bin olan Ardahan`-
da sanayi ve konutlarda tüketilen elektrik kadar elektrik tüketimi yapmaktadır.  Bayburt`ta ayda 8 milyon 
kwh, Tunceli`de ayda 10 milyon kwh elektrik tüketimi yapılmaktadır. Bu demektir ki Kaçaksaray‘da 3 ayda 
tüketilen elektrik miktarı bir Bayburt bir Tunceli`de yaşayan yaklaşık 160 bin kişinin tükettiği elektrik miktarına 
ulaşmaktadır.

Buradan yetkililere seslenmek istiyoruz; Akkuyu`ya Sinop`a boşu boşuna nükleer santral yaparak ülkeyi nük-



E
L
E
K
T
R
İ
K

M
Ü
H
E
N
D
İ
S
L
E
R
İ

O
D
A
S
I

A
N
K
A
R
A

Ş
U
B
E
S
İ

198

leer çöplüğe çevirmeyin. Bunun yerine Kaçaksaray`ın kapısına kilit vurun. Buradan elde edilecek tasarruf ile 
Akkuyu`ya ve Sinop`a nükleer bomba yerleştirmemiş; insanları ve doğayı büyük bir tehlikeye atmamış olursu-
nuz.

Ayrıca yetkililere Odamızın kayıp-KAÇAK bedellerinin alınmasına ilişkin başlattığı kampanyasını hatırlatır, 
kendilerinin de bir an önce kayıp-KAÇAK bedeli için ilgili dağıtım şirketine başvurmasını tavsiye ederiz. Zira bu 
fatura bedelleri ile yüklüce bir miktar kayıp-KAÇAK bedeli ödeyecekleri ortadadır.
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NÜKLEER SANTRAL SEVİCİLERE GÜN DOĞDU!

VATANDAŞ KARANLIKLA BOĞUŞURKEN MECLİS BOŞ DURMAMIŞ!

31 Mart 2015 Salı günü Türkiye`yi karanlığa sürükleyen ve henüz belirlenemeyen (açıklanmayan!) nedenle 
ulusal elektrik iletim sisteminin çökmesinin yarattığı sıkıntılar nükleer santral kurulması için pusuda bekle-
yen nükleer santral sevicilerini bir kez daha harekete geçirdi.

Mersin Akkuyu`da ve Sinop`ta nükleer santral kurulması yönünde yoğun çaba sarfeden ve Akkuyu`da bunu 
başararak inşaata başlanılan nükleer santrale bir de üçüncü nükleer santral çığırtkanları eklenince, Türkiye`-
de insanlar büyük bir bombanın üzerinde oturur hale gelmek üzeredir. Bütün eleştirilere ve karşı çıkmalara, 
ÇED süreçlerindeki hukuksuzluklara karşı Akkuyu`da nükleer santral inşaatı devam ediyor. Türkiye`nin karanlı-
ğa büründüğü günün sabahında vatandaş elektriksizlikle boğuşurken Meclis`tekikler boş durmamış ve hızlıca 
Sinop`ta nükleer santral kurulmasına yönelik Japonya ile anlaşma yapmış ve ardından Cumhurbaşkanı başta 
olmak üzere nükleer santral yandaşları 3. Nükleer santralin de İğneada`ya kurulacağını açıklamışlardır. Fuku-
şima nükleer santral felaketinden sonra ülkelerindeki nükleer santralleri birer birer susturan Japonya ile böyle 
bir anlaşma yapmak, Türkiye`de de Fukuşima benzeri nükleer felaketlerin önünün açılması anlamına gelmek-
tedir.

Nükleer santral teknolojisinde elektrik kesintilerinin olmayacağı yönünde propaganda yapan nükleer santral 
sevicilerin, 1996 ve 2003 yıllarında Kuzey Amerika`da (ABD ve Kanada) yaşanan elektrik kesintilerine bakma-
ları gerekmektedir.15 Ağustos 2003 tarihinde 60 milyon insanı olumsuz etkileyen ABD`deki elektrik kesintisinin 
26 saat sürmesinin tek nedeni nükleer santrallerdir. Elektrik kesintisinin hemen ardından nükleer alarm verilmiş 
ve santrallerin güvenli şekilde soğuması beklenmiştir (*)

Güvenlik sağlanınca santraller tekrar çalıştırılmıştır.Benzer şekilde ülkemizde 31 Mart tarihinde yaşanan sıkın-
tının tekrarlaması halinde kurulması plânlanan nükleer santrallerde nükleer kaza olma ihtimali artabilecek v 
etehlikeleri de beraberinde getirmesi kaçınılmaz olacaktır.

Yıllardır EMO olarak yaptığımız açıklamalarda dile getirdiğimiz gibi, nükleer santraller pahalı teknolojilerdir. 
Nükleer santrallerde üretilen enerjiyi devlet 20 yıl boyunca almayı garanti etmektedir.Pahalı bir şekilde üreti-
lecek elektriğin faturası yine vatandaşa çıkarılacaktır.

Akkuyu ve Sinop santrallerinin yakıtı Fransa, Rusya ve Japonya`dan gelecek olması nükleer santral teknolojisi 
ile enerjide dışa bağımlılığımızı daha da artacaktır. Nükleer atıkların ülkemizde tutulma ihtimali ya da bo-
ğazları kullanarak yurt dışına götürülecek olmasının getireceği tehlikeler de sıralandığında, nükleer santralin 
ülkeyi faciaya sürükleyeceği aşikardır.

Buradan bir kez daha yinelemek istiyoruz ki, enerjinin üretimden, iletimine ve dağıtımına kadarki süreçte 
kamu erki etkin olmalı ve kamusal hak üzerinden enerji politikaları belirlenmeli, temiz, yenilenebilir, kaliteli, 
ucuz elektrik üretimi sağlanarak vatandaşlara enerji sağlanmalıdır.
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(*) Esasen termik santrallerin hepsinde bir soğuma problemi vardır. Santral bir şekilde durunca eğer tam 
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soğuma sağlanmadan tekrar ısıtılır ise bir kısım teçhizat büzülürken bir kısım teçhizat genleşmeye başlar ve 
bu mekanik burkulma yaratır. Sonuçta; çatlama patlama vs. sıkıntılar yaşanabilir. Nükleer santrallar için bu 
durum nükleer serpinti riski de içerdiğinden daha da dikkatli olunması gerekmektedir.

NÜKLEER MASALLAR YALANLARLA SÜRÜYOR…

AKP Hükümeti hız kesmeden icraatlarına devam ediyor. Bazı çıkar odaklarına ve sermaye gruplarına 
rant sağlamak için her imkanı değerlendiriyor adeta krizleri fırsata çeviriyor. Öyle ki tüm ülkeyi felç 
eden elektrik kesintisinin yaşandığı gün, sorunu çözmeye kalkışmak bir yana dursun sorunun kaynağını 

bile araştırmak zahmetine girmeyenler, yaşanılan krizi fırsata çevirerek hemen o günün gecesinde Nükleer 
Santral Kurulması ile ilgili yasayı meclisten geçirmiştir.

Kendi beceriksizliklerini “Yetersiz Enerji Altyapısı” bahanesiyle gizleyerek halkı Nükleere mecbur olduklarını ikna 
etmeye çalışmaktadırlar. Oysaki Türkiye`nin mevcut kurulu gücü, potansiyeli, düzgün planlandığı takdirde 
sadece kayıp kaçakların önüne geçilerek bile yeterli enerjiye ulaşabiliriz. Yeni yatırımlar çevreye ve insanlara 
zarar vermeyecek Yenilenebilir Enerji Kaynakları kullanılarak yapılmalıdır.

ÇED raporu halen yargı aşamasında değerlendirilen, hatta ve hatta sahte imzalı olduğu iddia edilen bir tesis 
için “Türkiye`nin geleceği güvenli ellerde” demek tam da bu hükümetin yapacağı bir iştir.

Biz bugün burada, halka anlatılan Nükleer Masallara dur demek bu masallara karşı yargı yoluna başvurmak 
için bir araya geldik. Masallarını halka anlatırken kullandıkları reklamlarla kamuoyunu yanlış yönlendiren Ak-
kuyu Nükleer A.Ş. nükleer santral ve nükleer enerji konusunda toplumun eksik bilgi düzeyini kullanarak haksız 
menfaat temin ederek nükleer santraller hakkında eksik ve yanıltıcı bilgiler vererek ülkemiz insanlarını yanlış 
bilgilendirmektedirler.

Reklamda; 

•         “Bu gurur Türkiye`nin, bu yatırım hepimizin. Güçlü Türkiye`nin yeni enerjisi: Akkuyu Nükleer” ifadeleri 
gerçeği yansıtmadığı gibi aldatıcı ve toplumun bilgi eksikliğini istismar etmekte, kamuoyunu yanlış bilgilendir-
mekte ve yönlendirmektedir.

•         Hedef kitlesindeki çocukların yaş grubunun özellikleri dikkate alınarak, çocuklarda gerçek dışı beklenti-
lere neden olan veya kurgu ile gerçeklik arasındaki farkı ayırt etmeyi zorlaştıran unsurlar içermektedir.

•         Milli sporcu ve Türk Bayrağı temaları bu halkı aldatma çabasının bir parçası olarak kullanılmaktadır. 
Milli enerji olduğu iddiasıyla halkın duygularını istismar etmektedir.

•         Tüketicilerin çevre konusundaki duyarlılığını ya da bu alandaki olası bilgi eksikliğini istismar edecek 
biçimde yapılmaktadır. 

İşte bu nedenlerle sözkonusu firma için “Yanıltıcı içerikte reklam verilmesi, Türk Bayrağı Kanunu`na, Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun`a ve Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği`ne aykırı davranış, 
adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu.” İşlediği yönündeki suç duyurumuzu savcılığa veriyoruz. İlgili firma 
ve yetkilileri hakkında tahkikat yapılmak suretiyle cezalandırılması için kamu davası açılmasını, toplum ve 
ülkeye vereceği zararların telafisinin imkansız olması nedeniyle ivedilikle tedbiren reklam filminin gösteriminin 
durdurulmasını, belediye panolarında yer alan reklam afişinin yasaklanması ve mevcut afişlerin panolardan 
kaldırılmasını talep ediyoruz.

Bugün Akkuya`da anlattıkları masalın temelini atıyorlar. Attıgınız o temel geleceğimizin dinamitidir. Nükleer 
masallara karşı, söylediklerimizin gerçekler olduğunu bir kez daha vurguluyor, yargının kamu yararını, toplu-
mun ve çevrenin sağlığını göz önüne alarak en doğru kararı vereceğini umuyoruz.

Unutmayın o yalanlar sizin ama nükleer felaket bizim olmayacak.

 ABDÜLHA`MİT SANSÜRÜ YÜRÜRLÜKTE

1865 yılında, aralarında Osmanlı İmparatorluğu`nun da bulunduğu, 20 ülke tarafından Paris`te kurulan ve 
merkezi Cenevre`de bulunan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği`nin (ITU) kuruluş günü olan 17 Mayıs, Bir-
leşmiş Milletler tarafından, tüm dünyada ve Türkiye`de “Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü” 
olarak kutlanmaktadır. Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü`nde ne yazık ki ülkemiz internet 
yasakları, internet siteleri ve paylaşım ortamlarının karartılması, telefon dinlemeleri, sektördeki rekabet dışı 
uygulamalarla anılmaktadır.
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Türkiye, internete erişim ve bilgi kullanımındaki özgürlükler bakımından pek çok ülkenin gerisinde yer almakta-
dır. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği`nin, “bilgi ve iletişim teknolojileri gelişim endeksi”nde internete erişebi-
lirlik ve bilgi kullanımı konusunda yaptığı sıralamada Türkiye 166 ülke arasında 68. sırada yer almaktadır.

Gezi direnişinde sosyal medyanın etkin olarak kullanılması,17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarında ortalığa 
saçılan yolsuzluk tapeleri başta olmak üzere, iktidarın kamu yararına aykırı davranışlarıyla ilgili bilgi belge-
leri yayan internet sayfalarının Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından kapatılması, Türkiye`de 
Abdülha`MİT dönemi sansür zihniyetinin yüz yıl sonra bile değişmediğini göstermesi bakımından çarpıcıdır. 
İnternet erişimleri TİB tarafından keyfi olarak engellenmekte, insanların bilgiye ulaşımının önü tıkanmaktadır.

İnternet sayfaları açısından şu ana kadar 79 bin 913 erişime engelleme bulunurken, erişim engellemelerinin 
yüzde 93,5`i TİB tarafından gerçekleştirilmiştir. TİB 74 bin 457 sitenin erişimini engellerken, mahkemeler 2 bin 
616`sını, savcılıklar 1107`sini, Yüksek Seçim Kurulu ise 5`ini engellemiştir. Mahkeme kararları ile yapılan bir çok 
erişim engellemesinde ise mahkeme ismi ve karar bilgileri yazılmamaktadır. TİB Tarafından re´sen erişimi “zor-
laştırılan” site sayısı 2008`de 1000 civarındayken bu rakam 2014 yılında 28.000 ‘e yaklaşmıştır.

İktidar sahiplerinin köşe yazarlarının işine son verilmesini telkin ettiği, 100`e yakın gazetecinin cezaevinde 
olduğu bir ülkede basın özgürlüğünden, bilgi toplumundan bahsetmek mümkün görülmemektedir. İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi`nde yer alan haberleşme özgürlüğü hakkı iktidar sahiplerince kısıtlanmakta, 
demokratik sistemin korunmasında önemli bir yer alan özgür basın ve sosyal medya çeşitli yollarla baskılan-
makta, toplumun bilgiye en hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşma hakkı gaspedilmektedir.

ADSL ve sabit telefon hizmetlerinde “fiili tekel” olarak faaliyet gösteren TÜRKTELEKOM`un durumu ortadayken, 
yönetim kurullarına atanan AKP`li eski bakan ve üst düzey yöneticiler sayesinde GSM operatörleri de nere-
deyse birer parti şirketi haline gelmiş durumdadırlar.

Ülkemizde sabit genişband abonelerinin toplam abone içerisindeki oranı %15`ler civarındayken, gerek bele-
diyelerin fiberoptik hat çekimi için uyguladığı engellemeler ve gerekse de TÜRKTELEKOM tarafından kontrol 
edilen mevcut yerel ağın rekabete uygun şekilde paylaşıma açılmaması nedeniyle haksız rekabet ortamı 
doludizgin devam etmektedir.

2007 yılında çıkartılan, 5651 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluy-
la İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi” hakkındaki kanun, iktidarın istek ve arzuları doğrultusunda bugüne 
kadar 4 defa değiştirilmiştir. TİB`in başına getirilen eski MİT yöneticisi sayesinde; TİB`in neredeyse MİT`in bir alt 
birimi gibi çalışması istenmekte ve bu doğrultuda, ülkedeki tüm ileşitimin gerektiğinde online olarak bile takip 
edilebileceği bir alt yapıyı kurmaları için işletmeciler üzerinde baskılar kurulmaktadır.

Dış kaynaklı internet tabanlı hizmet sunucuları (Google, WhatsApp, Facebook, Instagram vb.) ülkemizde, 
herhangi bir vergi vs. vermeksizin istedikleri gibi at koştururken, ülkemizde benzer hizmetleri vermek isteyen 
yerli girişimcilerin önüne bir sürü idari, mali ve vergisel engeller çıkartılmaktadır.

Mobil haberleşmede, dünyada bir çok ülkenin 6 yıldır kullanmakta olduğu 4G`ye geçmek yerine, 2020`den 
önce ticari olarak kullanılması beklenmeyen 5G`ye geçilmesi bile bilimsel tartışmalar sonucunda değil, teknik 
olarak konuyla hiçbir ilgisi bulunmayan birileri tarafından dikte edilmektedir.

Hal böyleyken Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu günü ülkemizde çeşitli temalarla bakanlıklar ve 
sektör temsilcileri ile birlikte kutlanmaktayken biz telekomünikasyon alanında gerek teknolojiyi üreten gerekse 
bilginin yaygınlaştırılması için çaba gösteren meslek odası olarak içinden geçtiğimiz günleri kutlanacak bir 
gün olarak görmüyoruz. Böylesi bir günü sansürün ve yasaklamaların olmadığı, gazetecilerin tutuklanmadığı, 
özgür bir haberleşme ortamının yaratıldığı toplumsal yapının inşası olarak karşılıyor, haberleşme ve bilgiye 
erişimin önündeki tüm antidemokratik uygulamaların son bulmasını istiyoruz.
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SİLVAN’DA SİLAHLAR SUSSUN! BAŞLIKLI BASIN AÇIKLAMASI
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Diyarbakır`ın Silvan İlçesi`nde 3 Kasım 2015 tarihinden bu yana devam eden sokağa çıkma yasağı 7 Ha-
ziran seçimlerinden sonra ülkede sürdürülen savaş politikalarının bir ayağını oluşturmaktadır.  Silvan`a 
bağlı Tekel, Konak ve Mescit mahallelerinde 11 gündür sürdürülen OHAL politikaları sonucu 7 insanımız 

can vermiş (kesin sayı bilinmemekte) onlarca insanımız yaralanmış durumdadır.

AKP iktidarının yerle bir ettiği 3 mahallede şu ana kadar 30 bin insan göç etmiştir. Beyrut`ta, Filistin`de, Suri-
ye`de, Irak`ta, Afganistan`da gördüğümüz savaş görüntüleri çok yakınımızda Silvan`da yaşanıyor. Boşaltılmış 
mahalleler, ağır silahlarla yerle bir edilmiş evler barışa olan umutların bir kez daha yok edilmesi anlamına 
gelmektedir.

Tanklarla, toplarla, ağır silahlarla, keskin nişancıların hedef gözeterek insanların üzerine mermi, gaz fişekleri 
atılması AKP iktidarının savaş politikalarını acımasızca sürdüreceğinin göstergesidir. Silvan ilçesinde insanların 
yeterli sağlık, ulaşım, eğitim hizmetleri alamadığını, pek çok mahalleye elektrik, su verilmediğini görüyor ve 
kaygılanıyoruz. Savaş ve katliam politikaları sonucu 1 Kasım`da iktidarını perçinleyen AKP hükümetine bura-
dan sesleniyoruz; savaş ortamı sonlandırılsın. Silvan halkı üzerinde uygulanan OHAL`den vazgeçilsin; insanların 
barınma, sağlık, eğitim, ulaşım, elektrik, su vb. temel ihtiyaçlarına yönelik abluka biran önce kaldırılsın.

Savaşın olmadığı, barışın solunduğu bir coğrafyada insanlar özgür, eşit ve kardeşlik duyguları içinde binlerce 
yıldır yaşadıkları gibi yaşamaya devam edeceklerdir. Devletin baskıcı, yok edici politikaları sonlandırılarak 
barışın hakim olduğu bir iklimin derhal hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Buradan bir kez daha sesleniyoruz: Barış….barış….barış….
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TMMOB 4. KADIN KURULTAYI VE SONRASINDA YAŞANANLARA DAİR

TMMOB 4. Kadın Kurultayı ve sonrasında yaşananlara dair EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu tarafından 
21 Kasım 2015 tarihinde açıklama yapılmıştır. `TMMOB düzleminde gerekse muhalefet güçleri nazarında 
demokratik bir hak olan protesto etme hakkını kullanan kadın arkadaşlarımız üzerinden karalayıcı bir 

üslupla devam eden yazışmalar, açıklamalar üzüntü vericidir.` denilen açıklamanın tam metni haberimizin 
devamındadır.

TMMOB 4. Kadın Kurultayında yaşanan ve gerek TMMOB düzleminde gerekse muhalefet güçleri nazarında 
demokratik bir hak olan protesto etme hakkını kullanan kadın arkadaşlarımız üzerinden karalayıcı bir üslupla 
devam eden yazışmalar, açıklamalar üzüntü vericidir.  

TMMOB Yürütme Kurulu imzalı açıklamadaki birçok ifadeyi kabul etmemiz söz konusu olamaz. Birliğimizin en 
yetkili organının bu şekliyle ötekileştiren, hedef gösteren, yok sayan, kadınların acılarını sorgulayan bir yakla-
şımla kamuoyuna duyurduğu açıklamanın örgütsel sorumluluğu taşımaktan oldukça uzak bir nitelikte oldu-
ğunu değerlendiriyoruz.

Kurultay aşamasında yaşananların, meselenin gerçekliğinden ve özünden kopartılarak tartışılmasının birbiri-
mize olan güven ilişkilerini zedeleyen bir davranış biçimi olduğu kanaatindeyiz.  

Böylesi bir ortamda bizlere düşen, protesto etme hakkını kullanmaktan ve bunu göğüsleme biçimlerine kadar 
tartışacağımız, bahse konu olan protestoların kaynağındaki olayları sağlıklı bir şekilde değerlendireceğimiz, 
farklılıklarımızı anlayabileceğimiz ve saygı duyacağımız mekanizmaları hayata geçirmek olacaktır. Aksi takdir-
de mail grupları, web sayfaları, sosyal medya üzerinden suçlayıcı, hakaretamiz tartışmalarla devam eden bir 
yaklaşım ne birliğimize ne de bu olay özelinde kadın mücadelesine, ne de TMMOB`nin mücadele hattına bir 
katkı sağlayacaktır. 

Dayanışmayla
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