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NEFRETİ KARLARA YAZALIM...

Sevgili meslektaşlarım,

Sizleri EMO Ankara Şubesi 24. Dönem Yönetim Kuru-
lu adına 2019/3 bülteninden dostluk ve dayanışma 
ile selamlıyorum.

Sonbaharın serinliğini yaşamaya başladığımız güz 
günleri artık kendini yoğun bir şekilde hissettiriyor. 
Sadece havalar değil, ülkemiz de güz günlerini yaşı-
yor. ‘Usûlsüzlük’ gerekçesiyle ‘usûlsüzce’ iptal ettirilen 
ve yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
seçimi sonrasında siyasal iktidar tüm zamları hayata 
geçirmeye başladı. Seçimi kazanma umudu yüzün-
den ertelenen tüm zamlar birer birer hayata geçiyor. 
Ağustos’ta elektriğe yapılan %15’lik zammın ardından 
1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacak yeni bir 
%15’lik zam daha yapıldı. Böylelikle 2019 yılı içeri-
sinde elektriğe yapılan zam %32’ye ulaştı. Odamızın 
yaptığı çalışmaya göre bu zamlarla beraber ayda 230 
kWh elektrik tüketen 4 kişilik bir ailenin elektrik fatu-
rası 142 TL’den 163 TL’ye yükseldi. Doğalgaza yapılan 
zamların da %32’ye ulaştığı düşünülürse önümüz-
deki günlerde temel gıdadan ulaşıma, hayatımızdaki 
birçok temel ihtiyacın zamlanacağını söylemek için 
kâhin olmaya gerek yok.

Zamlar henüz yoğun bir şekilde gündemimize girme-
den önce 26 Eylül’de İstanbul depremi ile yüzleştik. 
1999’dan bu yana sürekli unuttuğumuz, unutturulan 
bu deprem gerçeği kendini bir defa daha hatırlattı. 

1999 depreminden bu yana toplanan 60 milyar 
TL’den fazla kaynağın yapı stoğunu güçlendirmek 
başta olmak üzere birçok önlem için harcanması 
gerekirken, başka kalemleri finanse ettiğini de öğ-
renmiş olduk. Deprem sonucunda herhangi bir can 
kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz oldu fa-
kat iletişim altyapısının çökmesi, yaşanabilecek olası 
büyük bir depremde nasıl korkunç bir gerçekle karşı 
karşıya kalabileceğimize dair ipuçları verdi. 2005 
yılında büyük törenlerle özelleştirilen Telekom’un alt-
yapısının en ufak bir depremde dahi kullanılamaması 
böylesine kritik bir konumdaki kurumun vahim ger-
çekliğini suratımıza çarptı. Üstelik başta EMO olmak 
üzere özelleştirme karşıtı kamuoyunun yıllardır dile 
getirdiği itirazlara rağmen…

Bu sayfalardan sizlere dönem başından bu yana si-
yasal iktidarın derin bir yönetememe krizi içerisinde 
olduğunu defalarca aktardık. Bunun somut bir başka 
göstergesi de yerel yönetimlerde karşımıza çıktı: 
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere siyasal iktida-
rın kaybettiği birçok belediyede önceki dönemlerde 
yaşanan savurganlık, eş-dost istihdamı açığa çıktı. 
Tanesi 26.500 TL’ye alınan ağaçlar, kiralanan binler-
ce araç, işe gitmediği halde belediyeden maaş alan 
bankamatik memurları, ayda 10.000 TL’den fazla 
maaş alan ve kendine ‘FETÖ Uzmanı’ kartı bastıran-
lar… Anlaşılan o ki ilerleyen dönemde bu yolsuzluk 
haberlerini daha çok duyacağız.

Kavgayı, bir yaprağın üzerine yazmak isterdim sonbahar gelsin yaprak dökülsün diye
Öfkeyi, bir bulutun üzerine yazmak isterdim yağmur yağsın bulut yok olsun diye

Nefreti, karların üzerine yazmak isterdim güneş açsın karlar erisin diye
...Ve dostluğu ve sevgiyi, yeni doğmuş tüm bebeklerin yüreğine yazmak isterdim 

onlarla birlikte büyüsün bütün dünyayı sarsın diye

Yılmaz Güney
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Biz Doğayı Çocuklarımızdan Ödünç Aldık

Siyasal iktidar tüm yaşam alanlarımızı tahrip ediyor. 
Önce kültür ve tarih mirasımız “Hasankeyf” sular altı-
na bırakıldı, ardından Anadolu’daki tüm uygarlıkların 
uğrak ve konak yeri olmuş, yaşadığımız yüzyılda ise 
ciğerlerimiz olan Kaz Dağları altın maden şirketlerine 
peşkeş çekildi. Sermayenin yarattığı ekonomik kriz 
ortamında bazı sermaye gruplarını rahatlatmak adı-
na Kanadalı altın madeni şirketine yüzlerce dönüm 
ormanlık alan kiralanmış, binlerce ağaç kesilmiş, 
siyanürlü altın çıkarmak için çalışmalar başlamış-
tır. Geçtiğimiz günlerde yaşanan yeni bir gelişme 
ile Kanadalı şirket inşaat ruhsatının süresi dolduğu 
gerekçesiyle çalışmayı durdursa da bu bir bitiş değil, 
sonun ertelenmesi olarak yorumlanmalıdır. TMMOB 
ve tüm duyarlı kamuoyu Kaz Dağları’nı kurtarmak 
için büyük bir çabayı sürdürmeye devam edecektir.

Ölmek İstemiyorum!

Kadına yönelik şiddetin katmerlenerek arttığı ülke-
mizde, bianet.org’un her ay yayınladığı çalışmaya 
göre içinde bulunduğumuz yılın sadece Ağustos ve 
Eylül aylarında 77 kadın erkekler tarafından öldürül-
dü. Kırıkkale’de ayrıldığı eşi tarafından çocuğunun 
gözü önünde öldürülen Emine Bulut canımızı çok 
acıttı. ‘Ölmek iste-
miyorum’ haykırışı 
zihnimize kazındı. 
Ve belki de bun-
dan sonra kadına 
yönelik şiddetle 
yapılan mücadelede 
bu sözler slogan 
olacaktır. Şubemiz 
Kadın Mühendis-
ler Komisyonun 
yaptığı açıklamada 
da dediğimiz gibi 
“Bir kızkardeşimizi 
daha kaybetmeye tahammülümüz yok! Bir kişi daha 
eksilmeyeceğiz! Bu nedenle, Anayasa‘nın ve İstanbul 
Sözleşmesi‘nin gerekleri derhal yerine getirilmeli, ya-
salar uygulanmalı, “iyi hal” ve “haksız tahrik” adı al-
tında uygulanan teşvik indirimlerine son verilmelidir. 
Kadınlar olarak EŞİT yurttaşlık haklarımızı istiyoruz!” 

Şubemizden…

İlkini 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz ‘Sinyal ve Gö-
rüntü İşleme Konferansı’nın ikincisini 5-6 Ekim 2019 
tarihlerinde büyük bir katılımla gerçekleştirdik. Son 

yıllarda dünyada da güncel çalışma alanı olan sinyal 
ve görüntü işleme alanında çalışan 5 farklı üniversi-
teden 6 akademisyen güncel çalışma alanlarıyla ilgili 
sunumlar yaptılar. Konferanstaki sektör oturumu ile 
endüstrideki güncel uygulamalar hakkında verimli 
sunumlar gerçekleştirildi. 6 Ekim’de ise 2 ayrı kurs 
ile katılımcılar daha detaylı bilgi sahibi olabildiler. Bu 
alandaki sayılı etkinliklerden birisi olan konferansa 
Ankara dışından da katılım olması düzenleyici ku-
rumlar olarak bizleri oldukça memnun etti. Konfe-
ransın sinyal ve görüntü işleme alanındaki çalışma 
gruplarını genişletmesi, ülkemizde bu konudaki bilgi 
birikiminin arttırılması için önümüzdeki yıllarda ulus-
lararası boyutunu güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Meslek alanlarımızdaki sorunların çözümü için yaz 
aylarında gerek yerel yönetimler gerekse de TBMM 
düzleminde birçok görüşme gerçekleştirdik. Yeni 
mezun olmuş işsiz meslektaşlarımızın öğrenim 
kredileri borçlarının faizlerinin ertelenmesine yöne-
lik başlattığımız imza kampanyası ile ilgili yaptığımız 
görüşmeler etkili oldu ve konu kanun teklifleri ile 
Meclis gündemine taşındı.

Başkent Gaz ile dönem başından bu yana yaptığımız 
görüşmeler sonuç verdi ve meslektaşlarımız açı-
sından önemli bir kazanıma dönüştü. Başkent Gaz 

doğalgaz tesisat-
larının toprakla-
masında akre-
dite kuruluşlar 
veya EMO üyesi 
SMM’ler tara-
fından yapıla-
cak ölçümleri 
kabul edeceğini 
açıkladı. Odamız 
açısından olduk-
ça önemli olan 
bu uygulama 

sayesinde hem 
üyelerimize yeni iş alanı açılırken hem de bir zaman-
lar akreditasyonu olmazsa olmaz olarak gören tüm 
yaklaşımların karşılığının olmadığı ispatlanmış oldu.

2019 Güz Dönemi Mühendislik Geliştirme Eğitimleri 
(MÜGE) ve webinarlarımıza kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. Bu eğitimlerin yanında spesifik konu baş-
lıklarında düzenleyeceğimiz kurslarla tüm üyelerimi-
zin bilgi birikimlerini arttırmaya devam ediyoruz. 

Hepinizi sevgi, saygı ve dostlukla selamlarım.
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