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Sevgili meslektaşlarım, EMO Ankara Şubesi Yö-
netim Kurulu adına sizleri yaklaşık 3 ay sonra 
yeniden, 2018 yılının 3. bülteninde dostluk ve 

dayanışma ile selamlıyorum.

24 Haziran’da yapılan seçimlerin ardından Türkiye 
büyük bir siyasal ve ekonomik krizle karşı karşıya. 
Seçim döneminde faizleri düşüreceğini vaad ederek 
oy toplayan iktidar, dövizin yükselişini önlemek için 
Ağustos ayında politika faizini 625 baz puan artırarak 
%24’lere yükseltti. Faiz artırımı kararı kredi faizlerine 
de yansıdı ve yıllık %50’lere dayanan faiz oranları 
ile yaşamaya başladık. Bu durum da üretime dayalı 
olmayan ekonomimizde maliyetlerin artmasına, do-
layısıyla yüksek enflasyon sonucuna yol açtı. 16 yıl 
boyunca inşaat gibi katma değeri olmayan yatırım 
alanlarına yönelen siyasal iktidar borca dayalı büyü-
meden kaynaklanan riski yönetemez hale gelmiştir. 
“Dış borç stoku 2018 ortasında 457 milyar dolar ola-
rak açıklanan Türkiye, önümüzdeki 12 ayda vadesi 
gelen borçlar için 181 milyar dolar bulmak zorunda. 
Küçülmeyle beraber, azalmaya başlasa da cari açığın 
finansmanı da en az 40 milyar dolar bulmayı gerek-
tiriyor. Bunlar toplamda en az 220 milyar doları 12 
ayda bulmak ya da ayda 18 milyar dolar bulup buluş-
turmak demek.”1 Bunun sonucu olarak da her seçim 
döneminde yurttaşların üzerine salınan “üst akıl” 
heyulasına başvurmuş ve İngiltere başta olmak üzere 
tüm emperyalist odaklardan borç istemek için kapı 
kapı dolaşır hale gelmiştir. Hatta bunun için 16 Nisan 
referandumunda Nazi’ye benzetilen Merkel’le mutlu 
aile fotoğrafları vermekten, yandaş medyada şeytan-
laştırılan ABD ve Trump’ın isteği üzerine McKinsey ile 
anlaşmaktan geri durulmamıştır. Her ne kadar yoğun 
kamuoyu baskısı sonucu McKinsey’le anlaşmanın fes-
hedildiği hamasetle ilan edilmiş olsa da yeni rejimin 

değişen konjonktüre bağlı olarak IMF türevi emper-
yalist odaklarla anlaşmak dışında bir başka çaresi 
kalmamıştır.

“Kriz mriz yok!”

Günde 3 kez değişen etiketlere zabıta denetimi ya-
parak enflasyonu kontrol altına almaya çalışan algı 
tüccarları, çocuğuna pantolon alamadığı için intihar 
eden babayı, kredi borçları yüzünden Meclis yakı-
nında traktöründe vurulan çiftçiyi, yüzyılın prestij 
projesi(!) olarak lanse edilen milyar dolarlık 3. havali-
manı projesinde çalışan ve tahtakurularıyla, hamam 
böcekleriyle uyumak zorunda bıraktırılan işçileri ikna 
edememiştir. Yurttaşların her geçen gün yoksullaştığı 
gerçeğini, ejder meyveli smoothie’leri midelerinde 
raks-ı endam edenlerin kabul etmelerini beklemiyo-
ruz!

Elektriğe yapılan zam %70’lere dayandı

Zam furyasından elektrik de nasibini aldı. Odamızın 
1 Ekim 2018 tarihinde yaptığı basın açıklamasında bu 
durum şöyle özetlendi: “Ağustos ve Eylül aylarında 
yüzde 14’er düzeyinde fiyat artışı yapılan sanayi, tica-
rethane ve tarımsal sulama abonelerinin kullandığı 
elektriğe Ekim ayında yüzde 18 zam yapıldı. Böylece 
yılbaşından itibaren elektriğe yapılan zam; sanayi, 
ticarethane ve tarımsal sulama kullanıcıları için yüzde 
70’i aştı. Konut kullanıcılarının elektrik faturasına ise 
1 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 8.72 
zam yapıldı. Bu zamla birlikte hanelerin aylık elektriğe 
ödedikleri fatura 2017 yıl sonuna göre bu yıl yüzde 
44.9 artmış oldu. Yapılan yeni zamla asgari 230 ki-
lowatsaatlik tüketim üzerinden 4 kişilik bir ailenin 
aylık elektrik faturası 137 lirayı geçerken, geçen yıla 
göre aynı elektrik tüketimi için 42.6 lira daha fazla 
ödenmesi gerekecek.”

Bedava yaşıyoruz, bedava;
Hava bedava, bulut bedava;

Dere tepe bedava;
Yağmur çamur bedava;

Otomobillerin dışı,
Sinemaların kapısı,

Camekanlar bedava;
Peynir ekmek değil ama

Acı su bedava;
Kelle fiyatına hürriyet,

Esirlik bedava;
Bedava yaşıyoruz, bedava.

(Orhan Veli, Bedava)

KRİZİN BEDELİNİ KRİZİ 
YARATANLAR ÖDESİN!
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Türk Telekom: Özelleştirme rüyalarının hazin ve 
beklenen sonu

3000’den fazla şirketin konkordato ilan ettiği bu dö-
nemde EMO’nun yıllardır ısrarla mücadele ettiği özel-
leştirme politikalarının, kamuyu nasıl zarar uğrattığı 
Türk Telekom’un %55’lik hisselerinin devredilmesi ile 
bir kez daha teyit edildi. 14 Kasım 2005’te büyük ve 
gösterişli bir törenle özelleştirilen Türk Telekom (TT) 
kredi borçlarını ödeyemediği için 3 bankanın kuracağı 
özel bir şirkete devredildi. TT’den 13 yıl boyunca 5.7 
milyar dolar kâr payı olan Oger grubu aldığı kredileri 
de ödememiş ve böylelikle Cumhuriyet tarihinin en 
büyük vurgununu yapmıştır. Kamuyu milyarlarca do-
lar dolandırıp özelleştirme güzellemeleri yapan tüm 
sorumluların kamudan yana, siyasi baskılardan izole 
edilmiş bir hukuk ortamında hesap vereceği günü sa-
bırsızlıkla bekliyoruz. 

Meslek alanlarımızdaki sorunların çözümü için 
takipçi olmaya devam ediyoruz

İçinden geçtiğimiz bu zor süreçte EMO Ankara Şubesi 
olarak meslek alanlarımıza ve Odamızın asli görevi 
olan mesleki denetim konularına hassasiyetle eğiliyo-
ruz. Bu dönemde doğalgaz tesisatlarının topraklama-
sında yaşanan sorunları gerek basın yoluyla, gerekse 
de bu işte asli sorumluluğu olan doğalgaz dağıtım 
şirketinin en yetkili isimleriyle değerlendirme fırsatını 
yarattık. Hem BaşkentGaz’la hem de GazBir’le yaptığı-
mız toplantılarda son zamanlarda özellikle Ankara’da 
türeyen fırsatçıların yurttaşların can ve mal güvenli-
ğini nasıl tehdit ettiğini ifade ettik. EMO’yu dolayısıyla 
meslektaşlarımızı devre dışı bırakan yaklaşımların yol 
açacağı sıkıntıları örnekleriyle beraber ilettik. Her iki 
kurumla da yaptığımız görüşmeler sonucunda daha 
önceden hazırladığımız raporları teslim ettik. Kısa 
süre içerisinde yeniden bir araya gelerek uygulama-
da yaşanan bu aksaklıkların nasıl giderileceğine dair 
önerilerimizi somutlaştırmayı önümüze koyduk.

TEDAŞ Genel Müdürü’nü ziyaretimizde ise elektrik 
dağıtım şirketlerinin Yüksek Gerilim (YG) İşletme 
Sorumluluğunu keyfi olarak uygulamamalarıyla il-
gili değerlendirmelerde bulunduk. Bunun yanında 
elektrik projelerinin EMO denetiminden geçmeden 
onaylanmasının piyasada çok ciddi sorunlar teşkil 
ettiğini de ilettik. Tüm bu konularla ilgili olarak EMO 
genelinde hazırlanan rapor TEDAŞ’a iletildi. TEDAŞ’ın 
değerlendirmesi sonrasında yeniden bir araya ge-
lerek bu konulardaki yol haritamızı somutlaştırmayı 
hedefliyoruz.

Mayıs ayı içerisinde MEDAŞ Genel Müdürü ile yaptı-
ğımız görüşme sonrasındaki yoğun mesaimiz neti-
cesini verdi ve MEDAŞ kendi bölgesindeki trafolarda 

YG İşletme Sorumlusu aranması şartını resmi yazıyla 
kurumlara iletmeye başladı. Bu sayede meslektaşla-
rımıza yeni iş alanları yaratmanın yanında asıl olarak 
kamunun can ve mal güvenliğini sağlayacak adımları 
atmaya başladık.

Çalışma Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda 
başta Şubemizin olmak üzere EMO’nun tüm birimle-
rinin yoğun emekleri sonucunda hazırlanan raporlar 
Bakanlığa iletildi. İş müfettişlerinin işletmelerde yap-
tıkları denetimlerde YG İşletme Sorumlusu aramaları-
na yönelik olumlu haberler almaya başladık.

Çalışma programımızda belirttiğimiz ve 2 Ekim 
2018’de gerçekleştirdiğimiz “Yüksek Gerilim Tesislerin 
İşletme Sorumluluğunda Durum ve Gelecek Çalış-
tayı”nı gerçekleştirdik. İlgili tüm tarafları bir araya 
getiren etkinliğimizin sonuç raporunu hazırlamaya 
başladık. Raporu bu yıl içerisinde tamamlayıp hem 
mevzuattaki hem de uygulamadaki aksaklıkları gider-
mek için yeni yöntemler geliştirmeyi hedefliyoruz.

2004 yılından bu yana EMO Ankara Şubesi’nin gururu 
olan Mühendislik Geliştirme (MÜGE) Eğitimlerinin 
2018-2019 Güz döneminin açılışını genç meslektaş-
larımızla birlikte yaptık. Odamıza üye tüm disiplinleri 
kapsayan başlıklarda düzenleyeceğimiz eğitimlerle 
mesleğe yeni adım atmış, okullarından yeni mezun 
olmuş meslektaşlarımızın meslek yaşamlarına katkı 
sağlamayı istiyoruz. Gelecek yıl 15. yılını dolduracak 
bu eğitimlerin her geçen yıl hem kapsamlarının hem 
de katılımcılarının genişlemesi bizler için büyük bir 
gurur vesikasıdır.

Yaz aylarında çalışma programımızda belirttiğimiz 
diğer etkinliklerimizin de hazırlık toplantılarını gerçek-
leştirdik. Kasım ayından itibaren Bilgisayar Mühen-
disleri Odası ile beraber gerçekleştireceğimiz Yapay 
Zeka, Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti etkinlikleri 
yanında Sinyal ve Görüntü İşleme Konferansı, ODTÜ 
TEKPOL’le birlikte düzenleyeceğimiz Ar-Ge Yenilik ve 
Teknoloji Politikaları (AYTEP) etkinliği, Biyomedikal 
Mühendisliği Mesleği ve Türkiye’deki Konumu Çalışta-
yı, hazırlıkları geçtiğimiz dönem başlayan Biyomedikal 
Mühendisliği Kitabı, sosyal etkinlikler ve komisyon 
çalışmaları ile dolu dolu bir çalışma dönemi bizleri 
bekliyor. 

Gençliğin dinamizmi ve geçmişin tecrübeleri ışığında 
yürüttüğümüz bu çalışmalara siz değerli meslektaş-
larımızın katkısına, katılımına her zaman açık oldu-
ğumuzu ve ihtiyaç duyduğumuzu ifade eder EMO 
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu adına saygılarımı ve 
sevgilerimi sunarım. 

Kalın sağlıcakla.

1: Saray’da ekonomik ve politik sıkışma (Al-Monitor, 12 Ekim, 2018), Mustafa 
Sönmez, http://mustafasonmez.net/?p=6337 (Erişim tarihi: 29 Ekim 2018)


