ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
ANKARA ŞUBESİ

BASIN AÇIKLAMALARI
EMO Ankara Şubesi tarafından 22 Aralık 2015 tarihinde“KEÇİÖREN OSMANLI PAZARI YANGINA SEBEP ELEKTRİK DEĞİL DENETİMSİZLİK!...” başlıklı, 14 Mart 2016 tarihinde “BAŞKENT ANKARA’DAN
ENKAZ ANKARA’YA…BOMBALI SALDIRIYI LANETLİYORUZ…” 26 Nisan 2016 tarihinde “BAŞKENTİNİ BOMBALARDAN KORUYAMAYANLAR NÜKLEER SANTRALLARI NASIL KORUYACAK?!” başlıklı, 29
Nisan 2016 tarihinde “1 MAYIS’TA EMEĞİN KAZANILMIŞ HAKLARINA DOKUNMAYIN, ÇARPILIRSINIZ!..” başlıklı ve 12 Mayıs 2016 tarihinde “SOMA’DA, TORUNLAR İNŞAAT’TA, TUZLA’DA ÖLDÜRDÜNÜZ YETMEDİ ŞİMDİ DE KÖLELİĞE MAHKUM EDECEKSİNİZ!” , 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
Dolayısıyla Yapılan `OHALDE BİZE DİRENMEK VE UMUT ETMEK DÜŞER…` başlıklı, 1 Mayıs 2017 `
“EMEĞE YÖNELİK SALDIRILAR ARTIYOR, O HAL’DE 1 MAYIS’TA ALANLARA ÇIKALIM” başlıklı, “17
MAYIS DÜNYA TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TOPLUMU GÜNÜ’NÜN ANLAMINI VE TARİHÇESİNİ WIKIPEDIA’DA OKUYAMIYORSAK SORUN BÜYÜK DEMEKTİR” başlıklı, “TÜRKİYE’DE İNTERNETİN
GELİŞMESİNİN ÖNCÜLERİNDEN MUSTAFA AKGÜL’Ü KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ” başlıklı, 30 Aralık 2017 tarihinde yapılan “HÜKÜMETTEN ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNE
YENİ YIL HEDİYESİ: ELEKTRİĞE YÜZDE 8,8 ZAM...” başlıklı basın açıklamaları yapılmıştır.

KEÇİÖREN OSMANLI PAZARI YANGINA SEBEP
ELEKTRİK DEĞİL DENETİMSİZLİK!...

A

nkara ili Keçiören ilçesindeki Osmanlı Halk Pazarı‘nda 20 Aralık 2015 Pazar günü saat 04.30‘da
başlayan yangın, kapalı pazar yerindeki 253 iş yerinin tamamen yanmasına neden oldu. Çok
sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında zaman zaman patlamaların da yaşandığı görgü tanıklarınca da ifade edildi. Ayrıca itfaiye tarafından yapılan ilk açıklamada olayın elektrik kontağından olabileceği açıklandı.
Bu belirlemelerin ardından EMO Ankara Şubesi tarafından olay yerine gönderilen EMO Heyeti itfaiyenin olayın elektrik kontağından yaşanmış olabileceği savını da değerlendirerek incelemelerini
yapmış ve aşağıdaki hususları tespit etmiştir.
Yapılan incelemede; kapalı pazar yeri olarak tanımlanan alanın tamamen yandığı, elektrik kontağının
başladığı iddia edilen yerin itfaiyenin söndürme çalışmaları nedeniyle tespit edilemediği ve elektrik
tesisatının da yangınla birlikte tahrip olduğu görülmüştür.
Kapalı pazar yerinin elektriksel beslemesinin doğrudan pazar yerini besleyen bir trafo merkezinden
değil mevcut alçak gerilim dağıtım direkleri üzerinden yapıldığı, peron olarak tabir edilen koridorların
başında bulunan dağıtım panolarından beslendiği ve panolarda artık akım anahtarı (yangın ve hayat
korumalı kaçak akım rölesi) bulunmadığı görülmüştür. Ayrıca elektrik kontağı ifade edilmesine rağmen çekilen fotoğraflarda da görüleceği üzere ana şalterin ve bazı sigortaların devreyi kesmek için
açılmadığı saptanmıştır.
Pazar yerindeki dükkanların bağımsız değil birbirine ek yapılan elektrik tesisatı ile beslendiği görülmüştür. Dükkanlardaki elektrik tablosunda da kaçak akım rölesi görülmemiştir. Olay yerinde yaptığımız incelemelerde harabeye dönen bir alan olmasına karşın kameraların sağlam olduğu gözlemlenmiştir. Bilirkişiler tarafından mevcut kamera sistemi ve kayıtlarının ayrıntılı bir şekilde incelenmesi,
olayın aydınlatılması açısından önemli bir noktadır.
Esnaf ile yapılan görüşmelerde yangının pazarın birden fazla yerinden başladığı ifade edilmiştir. Bu
tespit de yangının elektrik kontağından çıktığı savını çürütmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki bu
kadar kötü bir elektrik tesisatının Keçiören Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından kontrol
edilmemiş olması da açıkça bir ihmali gözler önüne sermektedir. Yangından sonra kontrolsüz bir şekilde enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığı, enerji kesilmediği için ayrıca başka bir kazaya da neden
olabileceği heyetimizce gözlemlenmiştir.
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Pazar yerleri ile ilgili yayınlanan yönetmelikte bu yerlerin işletilmesi ve kontrolü görevi belediyelere
verilmiştir. Ancak belediyelerin de yaşanan yangınlardan ders çıkarmadığı ve kontrol görevini yerine
getirmekte ihmalkarlık içinde olduğu görülmektedir. 6 Mart 2013 tarihinde Ankara Dışkapı Yunus
Emre Halk Çarşısında meydana gelen yangın bunların en canlı örneğidir.
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği‘nde geçici olarak kurulan pazar yerleri gibi yerlerin elektrik tesisatlarının yapılması ve güvenlik tedbirlerine ilişkin yeterli düzenleme bulunmamaktadır. EMO tarafından
ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Taslağı 31
Mayıs 2005 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`na gönderilmiş, güvenlik tedbirlerine en geniş şekilde yer verilmiştir. 10 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen hala yeni yönetmeliğin yayımlanmaması nedeniyle elektrik tesisatlarının uluslararası normlara uygun ve güvenli bir şekilde yapılması
ne yazık ki sağlanamamakta, mevcut yönetmeliğe göre yapılan tesisatlar yetersiz kalmaktadır. Bu
türden kazaların tekrarlanmaması için yönetmeliğin bir an önce yayımlanması ve tesisatların buna
uygun olarak yapılması gereklidir.
Pazar yerleri gibi çok sayıda insanın hizmet verdiği/aldığı, yaşamsal öneme sahip olan özellikli yapılara ait özel tesisat kuralları uygulanması gerekirken, bu yapılardaki tesislerin yetersiz yönetmeliklere
göre yapılması ölümlere ve yangınlara davetiye çıkarmaktadır. Bu türden faciaları önleyecek sistemlerin kurulmasını sağlayacak uluslararası kurallar ise anlaşılmaz bir şekilde yıllardır savsaklanmakta
mevzuat değişiklikleri yapılmamaktadır.
Bugüne kadar yaşanmış olaylardan ve yönetmeliğin bu haliyle kalması durumunda yaşanması olası
facialardan tek tek kişi ya da kurumlar değil, gerekli standartların yaşama geçirilmesini sağlamayan
yetkililer de sorumludur. Bu kapsamda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın söz konusu faciaları
önleyebilecek şekilde TSE ve uluslararası EN standartlarına uygun olarak hazırlanmış olan Elektrik İç
Tesisleri Yönetmeliği`ni bir an önce gündemine alıp hızla yürürlüğe koyması gerekmektedir.
Belediyelerin de Meslek Odaları ile işbirliği içinde pazar yerleri, AVM vb. toplu yaşam alanlarında
tesisat kontrollerine önem vermeleri olası can kayıplarını ve milyonlarca lira ile ifade edilen zararları
önlemesi gerekmektedir. Bu tür alanların yangın sigortası ile sigortalanabilmesi için gerekli mevzuat
değişiklikleri de acilen yapılmalıdır. İşyeri sahiplerinin mağduriyetleri giderilmeli ve anılan alanda
halk arasında söylenti halinde dolaşan AVM yapılacağı ve rant elde edileceği iddialarına karşılık yetkililer tarafından açıklama yapılması gerekmektedir.
Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik ile “Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve
kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve
denetimi sağlamak” amaçlanmakta birlikte yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından, yapı ruhsatı
vermeye yetkili idare, yatırımcı kuruluşlar, mal sahipleri, işveren temsilcileri, tasarım ekibi, mimar ve
mühendisler, uygulayıcı yükleniciler, imalatçılar görevli ve sorumlu tutulmaktadır. Yönetmelik kapsamında tüm sorumlu unsurların görevlerini yerine getirip getirmediği araştırılmalı ne yazık ki yaşamımızın her alanına sirayet eden ve ticari bir yaklaşımla ele alınan denetim mekanizmaları kamusal
sorumluluk çerçevesinde yeniden yapılandırılmalı ve harekete geçirilmelidir.
Meslek Odalarının bilerek ve isteyerek denetim süreçlerinden uzaklaştırıldığını, denetimsizliğin neredeyse bir kural olarak yaşandığını, yapılaşma sürecinin bozulduğunu ve acilen önlem alınması gerektiğini bir kez daha ifade ediyor, Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak bu tür alanlarda
elektrik tesisat kontrolü ve denetimleri konusunda ilgili kurumlarla işbirliği yapabileceğimizi tekrar
duyuruyor, olaydan zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
ANKARA ŞUBESİ 22. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
ANKARA ŞUBESİ
BAŞKENT ANKARA’DAN ENKAZ ANKARA’YA…
BOMBALI SALDIRIYI LANETLİYORUZ…

A

nkara`da 6 ay içinde yaşanan 3 ayrı bombalı saldırı sonucu en az 165 kişinin ölmesi, yüzlerce
kişinin yaralanması, onlarca kişinin engelli yaşama mahkum edilmesi; AKP iktidarının Ortadoğu`da yıllardır süregelen savaşa su yerine benzin dökme politikasının yansımasıdır.

Ortadoğu`da yaşanan savaşta taraf olan, Suriye iktidarını devirmek isteyenlere verilen destek ve
yıllardır Güneydoğu`da yaşanan savaş politikalarının bumerang etkisinden dolayı Ankara`nın kalbi
olan Kızılay`da bombalar patlıyor, tren garı önünde emek, demokrasi, barış için sokağa çıkan insanlar
havaya uçuruluyor, Merasim Sokak`ta yine bombalar patlatılarak insanlar öldürülüyor.
Cumhuriyeti 90 yıllık enkaz olarak değerlendiren zihniyet, Ankara`yı 6 ay içinde bombaların patladığı, insanların hayallerinin yok edildiği korku şehrine yani “enkaz başkente” çevirmiştir. Bombaların
Ankara`da patlatılması tesadüf değildir. İnsanların sindirilerek korku imparatorluğu kurulmak istenmekte, baskıcı rejimin inşası hızlandırılmaya çalışılmaktadır. Ankara`nın ne yazık ki savaşın yoğun
olarak yaşandığı Şam`dan, Beyrut`tan, Bağdat`tan bir farkı bulunmamaktadır.
Dün gece akşam saatlerinde Kızılay`da otobüs duraklarında evlerine gitmek isteyen insanların ortasında patlatılan bombalı saldırı sonucu ne yazık ki onlarca insanın ölmesinin yanında toplumda
sokağa çıkma korkusu yaşanmakta insanlarda derin travmalar oluşmaktadır. Masum insanlara yönelik her türlü saldırıları lanetliyor; insanların korkmadan, sevinçlerini mutluluklarını sokaklarda haykırabildikleri; düşüncelerini özgürce paylaşabildikleri, dayanışma içinde oldukları bir toplumun yürekli
insanların mücadeleleriyle meydana getirilebileceğini biliyoruz.
Oluşturulmak istenen korkulara karşı barışı savunmak, demokrasi ve insan hakları için yeniden yeniden sokaklara çıkma çağrısında bulunmak istiyoruz.
EMO Ankara Şubesi 23. Dönem Yönetim Kurulu olarak bombalı saldırıda yaşamlarını yitirenler için
derin üzüntü içinde olduğumuzu belirtmek istiyor, saldırıyı gerçekleştirenleri lanetliyoruz.
TMMOB EMO ANKARA ŞUBESİ
23. DÖNEM YÖNETİM KURULU

“BAŞKENTİNİ BOMBALARDAN KORUYAMAYANLAR
NÜKLEER SANTRALLARI NASIL KORUYACAK?!”

2

6 Nisan 1986 tarihinde Ukrayna Kiev`in 140 km kuzeyinde bulunan Çernobil Nükleer Santrali`nde gerçekleşen kaza, her biri 1.000 Megawatt (MW) gücünde olan dört reaktörün hatalı
tasarımının yanı sıra reaktörlerden birinde deney yapmak için güvenlik sisteminin devre dışı
bırakılıp peş peşe hatalar meydana gelmesi nedeniyle oldu. Çernobil nükleer santral kazası insanlığın
yaşadığı en büyük dramlardan biri olarak tarihe geçti. Nükleer felaketin üzerinden 30 yıl geçmesine
karşın Çernobil yaşanamaz ölü kent olarak dünyanın ortasında hâlâ durmakta, nükleer santral kurulup kurulmaması tartışmaları alevlenerek sürdürülmekte.
Çernobil nükleer felaketinin üzerinden geçen zaman nükleer santral kazalarının insanlık için ne kadar
büyük bir olumsuzluk taşıdığını göstermekte iken Ortadoğu`da yaşanan gelişmeler kanla beslenen
barbar çetelerin gözünü nükleer tesislere çevirdi. Geçtiğimiz ay içinde Avrupa, Belçika`nın başkenti
Brüksel‘de ikisi Zaventem Havalimanı‘nda, biri Avrupa Birliği kurumları binalarının yakınındaki metro
istasyonunda olmak üzere art arda üç patlamayla sarsıldı. Saldırıları IŞİD üstlendi. Onlarca ölüm ve
yüzlerce yaralanmanın şoku atlatılmaya çalışılırken patlamanın hemen ardından Belçika`dan nükleer
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santrallerde alarm seviyesinin artırıldığı ve Tihange ile Doel nükleer santrallarının boşaltıldığı haberi geldi. IŞİD`in hedeflerinden biri olan ve patlatılması halinde dünyayı felakete sürükleyecek olan
nükleer tesislerin varlığı insanlık için büyük tehlike oluşturmakta. Paris`te 13 Kasım tarihinde yapılan
saldırıyı gerçekleştirenlerden birinin üzerinden Almanya`nın Belçika sınırındaki Juelich Nükleer Araştırma Merkezi ile ilgili krokilerin çıkması asıl hedeflerden birinin nükleer tesisler olduğu gerçeğini bir
kez daha gün yüzüne çıkarttı.
IŞİD nükleer tesisleri bombalamayı hedefleri arasına koyarken; Mersin Akkuyu`da yapımı süren nükleer santralin büyük bir tehlike oluşturduğu, bitmesi halinde Türkiye ve Ortadoğu için nasıl olumsuzluklara yol açacağı ne yazık ki yetkililer tarafından göz ardı edilmekte. Santralların hiçbiri bombalara
dayanıklı inşa edilmiyor. Santralların güvenilmez ve kontrol edilemez olduğu yönündeki tartışmalarsa sürüyor. Akkuyu`da yapılan santralin fay hattına olduğu ve zaten riskler taşıdığı bilim insanları
tarafından açıklanırken, Akkuyu nükleer santraline barbar terör örgütü tarafından yapılabilecek bombalı bir saldırının sonucunu düşünmek bile istemiyoruz. Deprem, sel, tsunami gibi afetlere karşı savunmasız olduğu 2011 yılındaki Fukushima kazasıyla bir kez daha tescillenen nükleer santral yapım
ısrarı ülkeyi felakete sürüklemekten başka bir işe yaramayacaktır. Fukuşima nükleer santral felaketi
yaşandığında Japonya Başbakanı olan Naoto Kan, bir itirafta bulunarak, “Erdoğan`a Japon nükleer
teknolojisini tavsiye ettiğime pişman oldum. Türkiye gibi sismik ve terör riski olan bir ülke nükleer
santralden vazgeçmeli” dediğini de hatırlatmakta fayda görüyoruz.
Buradan sormak istiyoruz; Suruç`u, Ankara Ulus Tren Garı önünü, Merasim Sokak`ı, Kızılay`ı, İstanbul
Sultanahmet`i, Taksim`i bombalı saldırılara karşı koruyamayanlar, Mersin`de, Sinop`ta, İğneada`da
yapılmak istenen nükleer santralları nasıl koruyacak?! Altı ay içinde yüzlerce insanımızın canını alan
bombalama eylemleri sonrası insanlar sokaklarda bile güvenle gezmeye korkarken, nükleer santralların civarında yaşayan insanlar nasıl yaşamlarını sürdürecek?! Gaziantep Kilis`i durmadan bombalayan IŞİD`in, Kilis`ten yaklaşık 400 km uzaklıkta bulunan Mersin Gülnar ilçesi Akkuyu`ya ulaşmaları
zor olmasa gerek.
Gazete haberlerinden öğrendiğimiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin askıya alındığı iddialarına
karşılık, Rusya‘nın ticari gerekçelerle kolay kolay bu projeden vazgeçemeyeceğini ummak enerjide
dışa bağımlılığımızın ve projelerin tam anlamıyla enerji ihtiyacından değil ticari kaygılarla planlandığının itirafıdır. Temel yaşam hakkı olan enerji kullanım hakkımızın ülkelerin ve siyasilerin hırslarıyla
alınıp verilebildiği bir plansızlığa terk edilmesini kabul etmemiz söz konusu olamaz.
Buradan bir kez daha sesimizin duyulmasını istiyoruz;
Nükleer santraller çevreye zarar veriyor,
Nükleer santrallerde üretilecek elektriğin satış fiyatı yüksek, halka ekonomik yük oluşturacak,
Ülkemizin elektrik enerjisinde olan dışa bağımlılığını önemli oranda artıracak,
Nükleer santrallerle elektrik alım garantisi verildiği için devreye alındıkları yıllarda arz fazlası yaratacaklarından, alım garantilerinden dolayı yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesinin
önünde büyük engel taşıyor,
Yapılan anlaşmalar ile kullanılmış yakıtın depolanması ve nihai bertarafının Türkiye`ye bırakıldığı ve
dünyada henüz çözüme ulaştıramadığı bir sorunla karşı karşıya kalacağız,
Santralların teknik ömrü sona erdiğinde söküm sorunun nasıl çözüleceği belli değil,
Yıllardır itiraz ettiğimiz bu maddelere ek bir madde olarak da santrallere yapılabilecek terör saldırılarına açık hedef olması da ülkemiz için büyük bir sorun olacaktır.
TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
23.DÖNEM YÖNETİM KURULU
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23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
ANKARA ŞUBESİ
“1 MAYIS’TA EMEĞİN KAZANILMIŞ HAKLARINA
DOKUNMAYIN, ÇARPILIRSINIZ!..”

Y

ıllardır her 1 Mayıs öncesi sermayeye ve sermayenin iktidarının işçi haklarını gasp eden uygulamalarına karşı sesimizi yükselttik, yükseltmeye de devam edeceğiz. Uzun uzun yazdık,
eleştirdik, yerden yere vurduk anlamadınız, umursamadınız, dikkate almadınız. Bu seneki açıklamamızda kısa öz anlatmayı deneyelim dedik.
Güvencesiz çalışmaya ve kiralık işçiliğe karşı işçinin kadrolu, güvenceli çalışma hakkına DOKUNMA
Emeğin kazanılmış tüm haklarına DOKUNMA
Modern köle pazarı olan özel istihdam bürolarını kurarak işçilerin alınır satılır kiralanır bir meta haline
getirilmesine izin vererek temel insan hakkı olan yaşama, çalışma özgürlüğüne DOKUNMA
Soma`da, Ermenek`te, Torunlar`da, Tuzla`da iş cinayetlerine gözlerini kapatma; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği yönetmeliklerinin gereğini yap, işçilerin yaşam hakkına DOKUNMA
“Taşeronlaşmayı bitirdik, taşeron işçileri kadroya aldık” yalanını yayarak taşeron işçilerin umutlarına
DOKUNMA
Çocukların çalıştırılmasına izin vererek çocukların doyasıya çocukluklarını yaşamasına DOKUNMA
Ensar Vakfı başta olmak üzere çocuklara tecavüz edilmesine izin verme…Çocukların uçurtma uçurma özgürlüklerine DOKUNMA
Kadınların göz göre göre katledilmesi karşısında seslerini yükselten, mücadele eden, sokağa çıkıp
haykıran kadınlara DOKUNMA
Laikliğe DOKUNMA
Eğitim hakkına sahip çıkan gençlere, doğru bildiklerini yazan yayınlayan gazetecilere, barış isteyen
akademisyenlere DOKUNMA
Doğasına sahip çıkan Cerattepe`lilere, geleceğine sahip çıkan Sinop`lulara, Mersin`lilere, tarihlerine
sahip çıkan Sur`lulara DOKUNMA
Tüm dünyada ve ülkemizde savaşa, yok etmeye, öldürmeye karşı duranlara, barışı,kardeşliği, sevgiyi,
umudu savunanlara DOKUNMA
Başka ülkelerin iç işlerine burnunu sokup savaştan kaçan mülteciler üzerinden rant kazanmaya yönelik kötü tüccar politikalarıyla insan canı üzerinden pazarlık yapma, mültecilerin yaşamalarına yaşayacakları ülkeleri seçme haklarına DOKUNMA
Bombaların patlatılacağını bile bile insanların ölüme götürülmesine karşı önlem almayanlara DOKUN
1 Mayıs Taksim`dir, Taksim 1 Mayıs….1 Mayıs kutlamalarına DOKUNMA
İktidarların tasarruflarını kamusal-toplumsal-mesleki yarar süzgecinden geçiren, mesleki-bilimsel
teknik doğrulara dayanarak ülkenin en karanlık dönemlerinde bile gerçekleri açıklamaktan geri durmayan TMMOB ve bağlı Meslek Odaları`na DOKUNMA
ÇARPILIRSINIZ!...
TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
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“SOMA’DA, TORUNLAR İNŞAAT’TA, TUZLA’DA ÖLDÜRDÜNÜZ
YETMEDİ ŞİMDİ DE KÖLELİĞE MAHKUM EDECEKSİNİZ!”
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3 Mayıs 2014 tarihinde Soma`da Türkiye tarihindeki en büyük işçi katliamlarından biri yaşandı ve
301 işçi sermayenin kâr hırsı ve sermaye yanlısı iktidarın aymazlığının kurbanı oldu. O günlerden bugüne madenlerde yaşam odalarının hayata geçirilmediği, yeterli güvenliğin sağlanmadığı,
Soma madenci şehitlerinin ailelerine verilen sözler yerine getirilmediği, iş cinayetlerinde herhangi
bir azalma olmadığı gibi Kölelik Yasası olarak bilinen Özel İstihdam Büroları Yasası sabaha karşı yangından mal kaçırırcasına Meclis Genel Kurulu`nda kabul edildi.
Dünyada ve ülkemizde sermayenin dönemsel ihtiyaçlarına uygun olarak, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma koşulları hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Gerek 24 Ocak 1980 kararları gerek Hizmet
Ticareti Genel Anlaşması (GATS) uygulamaları gerekse 2002 yılında iktidara gelen AKP`nin emek
düşmanı politikalarının son hamlesi Özel İstihdam Büroları kanalıyla geçici iş ilişkisi kurulmasının ve
güvencesiz çalışmanın önünün açılması oldu. Sermayenin iktidarı AKP`nin bu yasayı hayata geçirmesinin temel amacı; güvencesiz çalışma koşullarının dayatılmasından başka bir şey değildir.
İşçiler için «kiralık işçilik» adı altında «modern köle pazarları» kurularak işçiler kölelik ilişkilerine mahkum edilmek istenirken, işçi simsarlığı büroları ile göçmen, genç, kadın işçiler üzerinden işçi ticareti
yapılmak hedeflenmektedir. Ucuz iş gücü kullanmak isteyen işçi simsarları Suriyeli göçmenleri, çocukları sömürmek için ellerini ovuşturarak beklemekte, sığınmacı kamplarının üretim merkezlerinin
yakınlarına kurulmasına destek olmaktadırlar.
Bu yasa ile işten çıkartma maliyetleri düşecek, işçiler kullanılarak kapı önüne konulacak, uzun çalışma saatleri bakımından dünyada zirvede yer alan Türkiye`de kiralık işçiler ağır çalışma koşulları ile
iliklerine kadar sömürülecektir. İşçi kiralama uygulaması kadrolu işçilerin üzerinde sürekli bir baskı ve
tehdit olarak bulunurken, kiralık işçiler fabrikalarda çalışıyor olsalar bile iş yerleri çalıştıkları fabrika değil kayıtlı oldukları Özel İstihdam Büroları olacak, işçilerin sigortaları ücretleri ve her türlü hakkından
çalıştığı fabrikanın sahibi değil, ÖİB sorumlu olacak, işten atılma durumunda işçilerin tazminatları
çalıştıkları iş yerinden değil kayıtlı oldukları özel istihdam bürolarından talep edilecektir.
Kiralık işçiler sendikalaşma istedikleri durumunda bugünkü koşullarda olduğu gibi fabrikada çalışan
işçi sayısına göre değil, özel istihdam bürosunun kiraladığı toplam işçi sayısına göre örgütlenmek
zorunda kalacak, işverenle hukuki bağı kalmayan işçiler istenilen anda kapı dışarı edilebilecek ve
işçilerin örgütlenme hakları ellerinden alınmış olacak, İŞ-KUR işlevsiz hale gelecek, devletin sosyal
sorumlulukları hızla tasfiye edilecektir.
Yasaya göre şu durumlarda kiralık işçilik gündeme gelecek; “mevsimlik tarım işçileri, asıl işçinin doğum iznine ayrılma durumunda, asıl işçinin askere gitmesi durumunda, asıl işçinin hamilelik, izin,
hastalık gibi iş sözleşmesinin askıya alınması durumunda, hasta, yaşlı ve çocuk bakımı gibi ev hizmetlerinde, işletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak sürdürülen işlerde, iş güvenliği
bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenleri ortaya çıkması
durumunda, işletmenin iş hacminin öngörülemeyen ölçüde artması durumunda, dönemsellik arz
eden iş artışlarında.”
TMMOB`nin üyelerinin büyük çoğunluğu ücretli olarak çalışıyor. Her yıl binlerce mühendis, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun oluyor, on binlercesi KPSS`ye giriyor ve ancak çok azı işe
yerleşebilmektedir. Yaşanan işsizlik, esnek çalışma, ücret ve hak kayıpları mühendis, mimar ve şehir
plâncılarını zor duruma düşürmektedir. Özetle ücretli mühendisler de, üretim sürecinde yaşanan
sorunlardan etkilenmektedir.
Yasa 2009 yılında Meclis‘ten geçmiş, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sendika temsilcileriyle
görüştükten sonra “işçilerin emeğinin istismarına ve insan onuruna yakışmayan durumların doğmasına, olumsuz uygulamalara ve çalışma barışının bozulmasına yol açabileceği” gerekçesiyle düzenlemeyi veto etmişti. Buradan soruyoruz ; işçilerin emeğinin istismarına ve insan onuruna yakışmayan
durumlar ortadan kalktı mı ki bu yasayı tekrar ısıtıp, ülkenin olağanüstü gündemi arasında sıkıştırarak
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ve baskın yaparcasına bir sabah vakti Meclis`ten geçirdiniz? O zaman AKP`nin Başbakan adayı da
Özel İstihdam Bürosu tarafından ilgili makama kiralansın mı diyorsunuz?
İşçiler kendilerini köleleştirecek, onursuzlaştıracak, itibarsızlaştıracak bu yasanın uygulanmasını önlemek için; kendi haklarına ve geleceklerine sahip çıkmalı, kıdem tazminatı başta olmak üzere işçilerin
bütün kazanılmış hakları hiçbir şekilde pazarlık konusu yapılmamalıdır. Her türlü güvencesiz çalışma
uygulamasına son verilmeli, taşeron, sözleşmeli ve tüm geçici çalıştırma uygulamaları kaldırılmalı;
sendikalar, başta TMMOB olmak üzere meslek örgütleri bütün işçilerin çıkarlarını ortak mücadele ile
savunarak bu saldırıları geri püskürtmelidir. Buradan bir kez daha sesleniyoruz, «Herkese güvenceli
iş, güvenceli gelecek.»
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OHALDE BİZE DİRENMEK VE UMUT ETMEK DÜŞER…
Buraya umutlu günler koydum.
Şimdilik uzak gibi görünüyor, ama kimbilir,
birazdan uzanıp dokunursun.
Birhan Keskin
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Mart 1857`de Newyork`da tekstil işçisi kadınların, daha iyi çalışma koşulları ve insanca yaşam
için başlattıkları mücadele 160. Yılında büyüyerek devam etmekte. Günümüzde hâlâ kadınlar
kayıt dışı ve ucuz işgücü olarak görülmekte, dünya üzerindeki birbirinden farklı birçok coğrafyada kadınların karşılaştıkları cins ayrımları din, dil, renk, sınıf tanımadan bütün toplumlarda farklı
kılıflarla karşımıza çıkmakta.
Ülkemizde kadınlar üzerinde süregelen baskılar, kadın cinayetleri AKP hükümetiyle birlikte daha da
artmış, yanı sıra hak gasplarıyla da kendini göstermiştir. Kürtaj hakkının alınması, evlenme yaşının küçültülmeye ve çocukların tecavüzcüsüyle evlenmeye mecbur bırakılmaya çalışılması yine aynı zihniyetin ürünüdür. Emek üzerindeki sömürü, kadın emeği üzerinde daha da katlanarak sürmektedir.
Bu yanıyla kadın meslektaşlarımız da bu sömürüden payına düşeni fazlasıyla yaşamakta, işyerlerinde
hem emek sömürüsüne, hem cinsiyet ayrımlarına maruz kalmaya devam etmektedir.
Kadın Cinayetlerini Durduralım Platformu`nun verilerine göre, 2002-2016 yılları arasında kadın cinayetleri 5 kat artmış, sadece 2016 yılında 328 kadın öldürülmüştür. Erkek şiddeti 2017`nin ilk iki ayında
ise 67 kadın öldürmüştür. Bugün sadece bu tabloya bakarak bile ülkemizdeki erkek egemen sistemin
kadınların asıl katili olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sadece kadının canına kıyan değil, kadınların
katillerini koruyan, kollayan devlet de bir o kadar suçludur. Haksız tahrik, iyi hal bahaneleriyle komik
cezalar alan katiller daha da cesaretlenmekte, erkek yargı tarafından korunmaktadır.
Bugün referandum kıskacında ülkemiz diktatörlüğe sürüklenmek isteniyor. Bir yanda tek adam rejimi
, bir yanda DEMOKRASİ; kadınların burada tarafı ve tercihi bellidir. Aydınlık bir gelecek, demokratik ve
laik bir ülke için KADINLAR HAYIR diyor, KADIN MÜHENDİSLER HAYIR DİYOR... Çünkü bu dünyanın,
çünkü yaşamın yarısı kadınlardır. İşçi, işsiz, öğrenci, genç, yaşlı, emekli, her milliyet ve inançtan tüm
kadınlar yüzyıllardır başka bir dünya yaratma mücadelesi veriyor ve bu mücadele direnerek, birleşe182

rek daha da güçleniyor. Bir Ezidi atasözünde de denildiği gibi “Bizim topraklarda önce kadınlar uyanır,
sonra güneş doğar; çünkü güneşi kadınlar doğurur.” barışın yeniden yeşereceği, umutlu, özgür günlere olan inancımızla tüm kadınların “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü”nü kutluyoruz.
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EMEĞE YÖNELİK SALDIRILAR ARTIYOR, O HAL`DE 1 MAYIS`TA ALANLARA ÇIKALIM!
1 Mayıs İşçilerin Uluslararası Birlik, Mücadele, Dayanışma Günü; bu sene her zamankinden daha
kararlı, daha güçlü kutlanması için alanlara çıkılmalı; emeğin ve emekçinin üzerindeki sermaye baskısına karşı mücadele genişletilerek her alana yayılmalıdır.
Şaibeli 16 Nisan Başkanlık referandumunda HAYIR etrafında birleşen işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, yoksullar; işçi kıyımlarına, işsizliğe, taşeronlaşmaya, sendikasızlaştırmaya, işçileri köleleştirmek
için çıkartılan esnek çalışma ve kiralık işçi düzenine, kıdem tazminatının ortadan kaldırılarak fona
devredilmesi girişimlerine karşı 1 Mayıs`ta alanlara çıkarak kararlı mücadelelerini sürdürmelidir.
Kıdem tazminatının fona bağlanarak tasfiye edilme girişimleri, kamu emekçilerinin iş güvencesinin
ortadan kaldırılmak istenmesi, KHK`lar ile pek çok emekçinin işlerine son verilmesine karşı 1 Mayıs`ta
“Her yer TAKSİM her yer 1 Mayıs” düşüncesiyle Türkiye`nin her yerinde alanlara çıkılarak; eşitsizliğe,
güvencesizliğe, savaşa, faşizme, kapitalist sömürü ve baskı düşenine karşı sesimizi yükseltmeliyiz.
Eşitsizliğe ve güvencesizliğe karşı OHAL`de 1 Mayıs`ta alanlara diyoruz ve işçi sınıfının 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele, Dayanışma Günü`nü kutluyoruz…
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DÜNYA TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TOPLUMU GÜNÜ`NÜN ANLAMINI VE TARİHÇESİNİ
WIKIPEDIA`DA OKUYAMIYORSAK SORUN BÜYÜK DEMEKTİR!
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7 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü tüm dünyada kutlanırken; ülkemizde
her alanda yaşanan baskılar iletişim alanında da artarak devam etmektedir. Gazeteler, KHK`larla kapatılmakta haber siteleri sansürlenmektedir. Türkiye`de iletişim alanında yaşanan baskı ve
sansürün artarak devam etmesi evrensel temel haklardan biri olan bilgiye erişim hakkının ortadan
kaldırılması olarak karşımıza çıkmaktadır.
İnternet siteleri ve sosyal paylaşım ortamlarına yönelik baskılar hızla artarken, internet ansiklopedisi
olarak tüm dünyada tanınan wikipedia`nın erişiminin engellenmesi iktidarın internet ve sosyal ağlar
üzerindeki baskıcı, totaliter zihniyetinin yansımasından başka bir şey değildir.
Daha birkaç gün önce Cumhuriyet gazetesi internet sitesinin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven`in
attığı bir tweet nedeniyle tutuklanması Türkiye`de 12 Eylül baskıcı zihniyetinin yürürlükte olduğunu
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göstermektedir. 12 Eylül döneminde kitaplar suç unsuru olarak televizyonlarda kamuoyuna sunulurken günümüzde benzer uygulamalar bilgi paylaşımı sağlayan sitelere yönelik kapatma, durdurma,
engelleme uygulamaları ile devam etmektedir. Sosyal paylaşım ağlarından düşüncelerini aktaran lise
öğrencilerine bile cezalar verilmekte insanlar düşüncelerini özgürce paylaşamamaktadırlar.
Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü`nün anlamını özgürce konuşulabileceği; internete
erişim herkes için ucuz, yaygın, kullanılabilir ve ulaşılabilir günlerde buluşmak en büyük temennimizdir.
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“TÜRKİYE’DE İNTERNETİN GELİŞMESİNİN ÖNCÜLERİNDEN MUSTAFA AKGÜL’Ü KAYBETMENİN
DERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ” BAŞLIKLI BASIN AÇIKLAMASI

T

ürkiye`de internetin gelişmesi, özgürleşmesi , özgür yazılım felsefesinin ve bilgi teknolojilerinin tüm ülkeye yaygınlaştırma çalışmasında önemli yeri olan Doç.Dr. Mustafa Akgül`ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

İnternetin insanlığın gelişiminde Sanayi Devrimi boyutlarında bir gelişmeyi temsil ettiğini hemen hemen her konuşmasında dile getiren Akgül; kitlelerin sosyal ağlar üzerinden birleşerek örgütlendiği,
toplumsal, kültürel ve siyasal etkinlikler yaptığı; bağımsız, inisiyatif alabilen, yaratıcı, farklı ve aykırı
düşünebilenlerin insanlığı daha özgür, mutlu bir dünyaya taşıyacağına inanıyordu.
İnternetin ilerici yanını görmeyen iktidarların; internetin, demokrasi, şeﬀaflık boyutlarını bir kenara
iterek yasaklayıcı zihniyet taşımaları karşısında her zaman inatla mücadele eden Akgül ülkemizde
basın özgürlüğünün tam olduğu, insanların her konuyu tartışabildiği hoşgörü ortamının yaygınlaştırılması, özgürlükçü bir çizgiye gelinmesi konusunda mücadele vermiş, özgür yazılımın, özgür
düşüncenin, paylaşımcı yaklaşımın daha düşük maliyetle, daha iyi ürünler çıkartabileceğinin kanıtı
olarak görmüştür.
Özgür yazılımın; bilginin evrenselliği ve bilgi üzerindeki mutlak mülkiyeti deşifre ettiği tespitini yapan
Mustafa Akgül`ün bir konuşmasında dediği gibi; “Türkiye Bilişimle, Bilişim Özgür Yazılımla gelişir”
demek istiyoruz.
Odamızın düzenlediği veya destekleyicisi olduğu tüm Özgür Yazılım etkinliklerinde beraber çalışmaktan büyük bir keyif aldığımız Akgül hocayı sonsuzluğa uğurlarken bize bıraktığı sorumluluğun
ne kadar büyük olduğunun farkındayız. Onun yaşarken inatla uğruna mücadele ettiği değerleri yaşatmak için elimizden geleni yapacağımızı samimiyetle ifade etmek isteriz.
Mustafa Akgül`ü sonsuzluğa uğurlarken, internet sansürünün olmadığı, insanların bilgilere ulaşmada
engellerle karşılaşmadığı özgür, demokratik bir ülke özlemini taşıdığımızı belirtmek istiyoruz
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HÜKÜMETTEN ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNE YENİ YIL HEDİYESİ: ELEKTRİĞE YÜZDE 8,8 ZAM...

A

KP Hükümeti 2018 yılına zam bombardımanıyla giriyor. Yeni yılla birlikte iğneden ipliğe her
şeye zam geleneği bu yıl da değişmiyor. Enflasyonun altında ezilen emekçilerin kullandığı
elektriğe yeni yılla birlikte yüzde 8,8 oranında zam yapılmak istenmesi, elektrikte dışa bağımlı
üretimin baskısının halkın cebine yansımasından başka bir şey değildir.
Yapılan açıklamalarda dolar kurunda yaşanan artış gerekçe gösterilerek doğalgaza dolayısıyla doğalgazdan üretilen elektriğe zam yapıldığı belirtilmekte. Dışa bağımlı kaynaklardan üretilen elektriğe
yapılan zamlarla enerji dağıtım şirketlerinin kasası doluyor. Elektriğe yapılan bu zamla asgari ücrette
yapılacak üç kuruşluk artışın da eriyip gitmesi anlamına gelmektedir.
Her geçen yıl bir öncekinden daha kabarık faturalarla, insanca yaşamdan yoksun, yoksul bir halka
dönüşüyoruz. Tüm bunlara rağmen zamlara, baskılara, KHK`lara , OHAL`e karşı mücadeleye ve sesimizi yüksetlmeye devam edeceğiz.
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