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her şeyi yaptık…” şeklindeydi. Bir 
diğer önemli sonuç ise ülkenin 
hayrına olmayacak bu anayasa 
değişikliği karşısında her şeye 
ve her türlü engele rağmen, hiç 
de azımsanmayacak oranda bir 
biraraya gelmenin mümkün ol-
duğunun görülmesidir.  Elbette 
kabullenmedik mühürsüz oylarla, 
YSK eliyle ve türlü türlü hileler ile 
“kazanılmış” sayılan bu sonuçla-
rı…

Elbette kabullenmedik irademizin 

yok sayılmasını… Elbette kabul-

lenmedik ülkemizin geleceğinin 
karartılmaya çalışılmasını… Ka-
bullenmeyeceğiz de… Alışmaya-
cağız da… Çünkü hiçbir şey 16 
Nisan günü başlamadı, 16 Nisan 
günü de bitmedi… Daha yapacak 
çok işimiz var…

Şule ARSLAN
EMO Ankara Şubesi YK Üyesi

sule.arslan@emo.org.tr

Sevgili meslektaşlarımız,

Yoğun bir referandum sürecinin 
ardından yeni bir bültenle daha 
sizlerle buluşmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Gerek ülke günde-
mimiz gerek Şube gündemimiz 
oldukça yoğun bir şekilde yaşan-
maya devam ediyor… Özellikle 
referandumun ardından bir çok 
duygu ve düşünceyi bir arada 
yaşadık. Referandum öncesi 
tüm engellemelere, tüm baskı-
lara rağmen “ülkemizin geleceği 
bizim geleceğimizdir” bilinciyle 
yola çıkarak ülkemizin hayrına 
olmayacak bir anayasa ve tek 
adam rejimine karşı duruşumuzu 
ortaya koyduk. Peki ya sonuç ne 
oldu? Kim kaybetti, kim kazandı? 
Referandum sonuçlarının  bir çok 
açıdan değerledirilmesi yapıldı, 
yapılmaya da devam edecektir. 
Ancak belki de en önemli sonuç-
larından birisi ülkeyi yönetenlerin 
meşruluğunun bu kadar çok tar-
tışılır olmasıydı… Referandumun 
ardından iktidara yakın görüşle-
riyle bildiğimiz gazeteci Nevzat 
Çiçek’in 22.04.2017 tarihinde 
sosyal medya hesabından yaptığı 
paylaşımlarda da yönetenlerin, 
bugün iktidarda olanların aslında 
hiç de “zafer” kazanmış, 
seçim kazanmış bir havada 
olmadıklarını görmekte-
yiz. Kendileri açısından 
bir çok soruna değinen 
Çiçek’in en dikkat çekici 
paylaşımlarından birisi de; 
“Sorunumuz şu; iktidar 
olduk ama bir çok şeyi 
kaybediyoruz onun farkına 
varamıyoruz… Kendimize 
yapılmamasını istediğimiz 

Referandumun hemen ardından 
hiç soluk almadan başkanlık sis-
teminin ne menem bir şey oldu-
ğunu yaşamaya başladık bile… 
Önce seçim sonuçlarına karşı 
ses çıkaran kesimlere yönelik 
baskıları, gözaltıları yaşadık. Varlık 
Fonu bünyesindeki Çaykur his-
selerinin alınan kredi karşılığında 
rehin verildiğini gördük. Ardından 
çekmecelerde tuttukları Kıdem 
Tazminatı Fonu’nu hemen ma-
saya koydular… Tüm emekçiler 
için gerek iş güvencesi açısından, 
gerek hayatını sürdürmek için bir 
nebze katkısı olma sı açısından 
kıdem tazminatı vazgeçemeye-
ceğimiz bir hakkımızdır. Bülte-
nimiz yayına hazırlandığı sırada 
Kıdem Tazminatı fonu ile ilgili 
görüşmeler devam etmekteydi… 
İşte bu yüzden de 1 Mayıs İşçi 
Bayramı’na bir çok açıdan işçiler, 
memurlar, mühendisler, mimar-
lar, öğretmenler, akademisyenler, 
işsizler, evsizler, kadınlar, çocuk-
lar, gençler, yaşlılar, KHK’lar ile 
ekmeği, geleceği elinden alınan-
lar, işsizler… ve her dilden, her 
dinden, her milliyetten bil cümle 
halk daha yoğun katıldı. Yok sayı-
lan irademiz karşısında, karartıl-
maya çalışılan geleceğimiz için, 

göz diktikleri alınterimiz 
için  “Hayır”larımızı da 
alarak 1 Mayıs’ta omuz 
omuza alanlarda ol-
duk. Bu vesileyle 500 
bin emekçinin Taksim 
Meydanı’nı doldurduğu 
1977 1 Mayıs’ının 40. 
Yılında, alandaki saldırı 
sonucu kaybettiklerimi-
zi saygıyla anıyoruz…

SABAHIN BİR SAHİBİ VAR...

“Ben sizin yalan ve hilelerinizle 

başedemedim, bu bana dert 

oldu.

Ama ben de sizin önünüzde 

diz çökmedim, bu da size dert 

olsun” 

Seyit Rıza
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“...Bin dokuz yüz yetmiş yedi  

Unutulmaz yılın adı  

Bir Mayıs bayramı idi  

Sorarlar bir gün, sorarlar 

Sabahın bir sahibi var  

Sorarlar bir gün sorarlar  

Biter bu dertler, acılar  

Sararlar bir gün, sararlar...”

Söz ve Müzik: RUHİ SU  

Yazımızda KHK’ler ile işlerinden 
atılan kamu emekçilerinden 
bahsetmiştik; içlerinde meslek-
taşlarımızın da olduğu, akade-
misyenler, öğretmenler... Kısacası 
bu kirli iktidar mücadelesinde 
taraf olmayan binlerce demokrat 
kamu emekçisi...Düşünün  bil-
mem kaç sayılı  KHK ile bir anda 
işiniz, ekmeğiniz, yıllarca verdi-
ğiniz emekler yok ediliyor...Ne 
yazık ki son 2 ayda bu duruma 
düşürülen 37 insan intihar etti...
Emekçiler olarak, hatta sade-
ce insan olarak dayanışmamızı 
daha da büyütmek düşer her 
birimize...Bu acı tablo ancak da-
yanışma ile aşılacaktır...Bir yan-
dan da ülkenin çeşitli yerlerinde 
ve Ankara Yüksel Caddesi’ndeki 
İnsanlık anıtı önünde “İşimi Geri 
İstiyorum” diyen emekçiler var... 
Akademisyen Nuriye Gülmen ve 
Öğretmen Semih Özakça “İşimi 
Geri İstiyorum” diyerek çıktıkları 
Yüksel’de yaklaşık 4 ay oturduk-
tan sonra, 60’lı günlere ulaşmış 
olan bir açlık grevi sürdürmek-
tedirler; ekmeklerini, işlerini geri 
istemektedirler...Yüksel’de iki 
kamu emekçisi milyonların gözü 
önünde gün gün erimektedir. Her 
birimize insan olarak düşen gö-
rev, ölümlere seyirci kalmamak, 
bir insanın en doğal talebi olan iş 
ve ekmek talebine destek olmak-
tır. Belki taleplerini açlık grevi ile 
dile getirmelerini onaylamıyor 
olabilirsiniz, ancak açlık grevi ön-
cesinde de yaklaşık 4 ay boyunca 
taleplerini dile getirmiş olan bu 

emekçileri yalnız bırakmamak ve 
hayatlarını kaybetmemeleri için 
destek olmak gerekmekte.. 

Sevgili meslektaşlarımız, yazımı-
zın başında Şube gündemimizin 
de oldukça yoğun olduğunu 
belirtmiştik. Sizlerin duyduğu 
ihtiyaçlar üzerine yoğun bir eği-
tim faaliyeti sürdürmekteyiz. 4 
Mart 2017 tarihinde Antalya’da 
düzenlenen Misem Danışma 
Toplantısında şubemizin en yo-
ğun MİSEM eğitimi gerceklestiren 
Şube olduğunu hep birlikte öğ-
renmiş olduk. Şubemiz bünyesin-
de MİSEM eğitimlerinin yanı sıra, 
gelenekselleştirdiğimiz MÜGE 
eğitimleri de her hafta yapılmaya 
devam ediyor. Mart ve Nisan ay-
larında MÜGE eğitimlerimize ek 
olarak, KHK’lar ile üniversiteler-
den uzaklaştırılan akademisyen-
ler için MÜGE Akademi eğitimleri 
de düzenleyerek dayanışma-
mızı, desteklerimizi ifade ettik. 
Bu eğitimler dışında “Elektrik İç 
Tesisat Proje Hazırlama Eğitimi”, 
“Ardunio”, “C ve Robotik”, “Temel 
Java Kursu” gibi farklı farklı alan-
larda eğitimler düzenledik ve 
düzenlemeye devam edeceğiz. 
Eğitimlerle ilgili detaylı bilgilere 
gerek Şubemizden, gerek web 
sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Mes-
lektaşlarımızın mesleki gelişimi 
açısından eğitim faaliyetleri ile 
onların yanında olduğumuz gibi, 
piyasada kendilerine dayatılan 
“her şey için belge alma, her şey 
için kurslara gitmek zorunda bı-
rakılma” benzeri uygulamalarla 
mücadelede de 
yanlarındayız ve 
birlikteyiz. Çünkü 
şuna inanıyoruz 
ki, eğitim siste-
minin çarpıklıkla-
rının bedeli biz-
lere ödetilemez… 
Ayrıca hem ülke 
genelinde, hem 

de kendi meslek alanımızda iş-
sizler ordusu yaratarak güvence-
sizleştirdikleri çalışma hayatımızı, 
bir de “o belgeyi de al, şu belgeyi 
de al” diyerek daha da zor hale 
getirmeleri kabul edilemez. 

Şubemiz ile  Başkent Doğalgaz 
Dağıtım A.Ş. (BAŞKENTGAZ) ara-
sında doğalgazın daha güvenli 
kullanımı konusunda 16 Şubat 
2015 tarihinde imzalanan  pro-
tokol gereği doğalgaz tesisatla-
rının topraklaması hizmetlerimiz 
Şubemiz SMM üyeleri tarafından 
yapılmaktadır. Şubemiz bu hiz-
met sırasında protokolün düzen-
lenmesinden hizmetin sona erdi-
ği aşamaya kadar düzenleyicilik 
ve denetleyicilik görevini yerine 
getirmektedir. Bir Meslek Odası 
olarak gerek test ölçüm hizmet-
lerinin gerekse de diğer tüm 
hizmet üretim işlerinin bu şekil-
de; yani üyelerimiz tarafından 
yapılmasının doğru olduğunu 
düşünüyoruz. Odamızın üyeleri 
ile rakip olacak şekilde bizzat hiz-
met üretimi işleri yapmak yerine 
düzenleyen, denetleyen konu-
munda kalması gerektiğini, eme-
ğini, enerjisini ve birikimlerini 
bu yönde harcaması gerektiğini 
düşünüyoruz…

Çalışma alanlarımızda, Meslek 
Odamızda,  yapacağımız tüm 
etkinliklerde ve haklarımız için 
çıktığımız alanlarda görüşmek 
üzere tüm meslektaşlarımızı sev-
giyle selamlıyorum...


