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2.11 BASIN YAYIN İLETİŞİM
BASIN AÇIKLAMALARI

EMO Ankara Şubesi 

 8 7 Mart 2018 tarihinde “YARIN İÇİN ÖRGÜTLENELİM, ELLERİMİZİ BIRAKMAYALIM…” 

 8 1 Mayıs 2018 tarihinde “1 MAYIS’TA ALANLARA ÇIKMAK TERCİH DEĞİL ZORUNLULUKTUR!” 

 8 16 Mayıs 2018 tarihinde “DÜNYA TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TOPLUMU GÜNÜ’NU SANSÜR VE 
YASAKLAMALARLA KUTLUYORUZ!”

 8 28 Haziran 2018 tarihinde “YAPI DENETİMİNDE “DENETİMSİZLİK”DÖNEMİ BAŞLIYOR”  

 8 16 Eylül 2018 tarihinde “ÜNİVERSİTELERDE BİLİMSEL, ÇAĞDAŞ, LAİK, PARASIZ, EŞİT VE KAMUDAN 
YANA BİR EĞİTİM VERİLMELİ…” 

 8 24 Ekim 2018 tarihinde “ANKARA’DA ÜST GEÇİTLER TEHLİKE SAÇIYOR!” 

 8 6 Aralık 2018 tarihinde “ANKARA’DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ” 

 8 26 Aralık 2018 tarihinde “İNTERNETE ULAŞIM VE İNTERNET PAYLAŞIMI ÜZERİNDEKİ BASKILAR 
ARTIYOR!” 

 8 18 Ocak 2019 tarihinde “SURİYE’DE SAVAŞTAN KAÇIP SİTELERDE YANGINDA ÖLDÜLER! 
MOBİLYACILAR SİTESİ’NDEKİ İŞ YERLERİNİN ÇOĞUNDA KAÇAK AKIM ROLESİ BULUNMUYOR!” 

 8 29 Ocak 2019 tarihinde “ EMO ANKARA ŞUBESİ 42 YAŞINDA…” 

 8 8 Mart 2019 tarihinde “2019 YILININ 8 MARTINDA BİZ KADINLAR YİNE BURADAYIZ, HER YERDEYİZ!” 

 8 25 Mart 2019 tarihinde “ELEKTRİKTE DE TANZİM SATIŞ UYGULAMASI OLSUN!” 

 8 28 Mart 2019 tarihinde “HIZLI TRENİ İŞLETEMEMİŞLERDİ, OYUNCAK TRENİ DE İŞLETEMEDİLER!” 

 8 30 Mart 2019 Tarihinde “YİNE DENETİMSİZLİK, YİNE CAN KAYBI” 

 8 30 Nisan 2019 Tarihinde “1 MAYIS KUTLU OLSUN…KIDEM’E DOKUNMAYA SİZİN İKTİDARDAKİ 
KIDEMİNİZ YETMEZ!” 

 8 10 Mayıs 2019 tarihinde “ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİN İPTAL 
EDİLMESİ HUKUK TANIMAZLIĞIN VE ÜLKEDE TEK ADAM REJİMİNİN KATMERLİ KANITIDIR” 

 8  17 Mayıs 2019 tarihinde “17 MAYIS DÜNYA TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TOPLUMU GÜNÜ’NDE 
YASAKSIZ İNTERNET” 

 8 09 Ağustos 2019 tarihinde “İNTERNET ÜZERİNDEKİ BASKILAR ARTIYOR!” 

 8 23 Ağustos 2019 tarihinde “KADINLAR ÖLMEK DEĞİL YAŞAMAK İSTİYOR!”

 8 29 Ağustos 2019 tarihinde “PLÂNLAMA YAPILMADAN İNŞA EDİLEN HES’LER SORUN YARATIYOR!” 

 8 04 Ekim 2019 tarihinde “ÜRETİMDEN KULLANIMA, ASANSÖRLER HER AŞAMADA DENETLENMELİ!”

 8 5 Aralık 2019 tarihinde “BİR KİŞİ DAHA EKSİLMEYECEĞİZ” 

 8 6 Aralık 2019 tarihinde “MÜHENDİSLİK DİPLOMASININ KİRAYA VERİLMESİ SUÇTUR VE ETİK 
DEĞİLDİR!”

 8 04 Ocak 2020 tarihinde “DENETİMSİZ OLARAK SATILAN ELEKTRİKLİ ISITICILARIN KULLANIMI CAN 
ALIYOR!” 

 8 08 Ocak 2020 tarihinde “GELECEĞİMİZ OLAN GENÇLER ÇARESİZLİKTEN ÖLÜMÜ SEÇMESİN!”

 8 25 Ocak 2020 tarihinde “SARI BASIN KARTLARINI İPTAL EDEREK ÖZGÜR BASINI 
SUSTURAMAZSINIZ!“

 8 29 Ocak 2020 tarihihde “EMO ANKARA ŞUBESİ 43 YILDIR KAMUSAL MÜCADELESİNE DEVAM 
EDİYOR”

basın açıklamaları yapmıştır.

Basın açıklamalarına 
ulaşmak için başlığa 

tıklayınız.



TMMOB EMO Ankara Şubesi

220

YARIN İÇİN ÖRGÜTLENELİM, ELLERİMİZİ BIRAKMAYALIM…

1857`de New York`ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın bugün tüm baskılara rağmen, OHAL`e rağmen 
kadınların yüreklerinden sokaklara taştı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü`ne yaklaşırken tüm yurtta 
kutlamalar başladı. 4 Mart`ta Ankara ve Çorlu`da ise kadınlar polisin küfürleri, sözlü tacizi, gazlı, coplu 
işkencesiyle, gözaltılarla karşılaştılar. Bir buçuk asır önce New York`ta kadınları diri diri yakanlar ile dün 
Ankara`da kadınlara saldıranlar aynı zihniyet, aynı erk, aynı erkekliktir.

Eşit iş, eşit ücreti, insanca yaşam ve ÖZGÜRLÜK için çıkılan bu yolda verdiğimiz mücadele sadece kadın 
özgürlük mücadelesi değildir. Bu bir yaşam mücadelesidir, çünkü biz biliyoruz ki Kadın özgürleşmeden 
bir ülke özgürleşemez. Yarınımızı korumak için, çocuklarımıza insanca ve onurlu bir gelecek bırakabil-
mek için direnişten ve mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz.

Değişmeyen tek şey; Cinayet, İstismar ve Şiddet…

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre 2017 yılında “409 kadın erkekler tarafından 
öldürüldü, 387 çocuk cinsel istismara uğradı, 332 kadına cinsel şiddet uygulandı.” Giderek artmakta olan 
cinsel şiddet, istismar ve cinayet 2018 yılında da durmadı ve 2018 yılının ilk iki ayında 75 kadın cinayeti 
yaşandı. Sadece Şubat ayında kayıtlara geçen 47 kadın cinayeti gerçekleşti. Dün de söylemiştik bugün de 
bir kez daha altını çiziyoruz, bu cinayetlerde tek suçlu eylemi gerçekleştiren değil; takım elbise giydiği 
için indirim uygulayan, istismarlarda küçücük çocukların rızasını arayan yargı; bir kereden bir şey olmaz 
diyen iktidardır. Bu cezasızlık ve adaletsizlik ortamı, devletin ve toplumun her kademesindeki dinci gerici 
dönüşüm ile kadınlar için gitgide nefeslerinin kesilmesi anlamına gelmektedir. Çocuklarımızın tarikat-ce-
maat yurtlarına mecbur bırakılması, zorunlu eğitimin orta kademesinden itibaren imam hatip okulları 
dayatmaları ile özellikle emekçi çocukları kıskaca alınmaktadır. Daha soyut düşünce evresine geçme-
miş anaokulu çocuklarına dini ritüelleri ve toplumsal cinsiyet rollerini dayatan sınıf içi etkinlikleri, imam 
nikâhı mizansenleri ve toplu cami ziyaretleri yakın zamanda gündemlerimize giren haberler arasındadır. 
Bir kadın sağlık çalışanı çalıştığı hastanede yaşanan çocuk gebelikleri ile ilgili basına bilgi verdiği için ne-
redeyse vatan haini ilan edilmiş ve yine aynı esnada meclis sıralarında müftülere nikâh yetkisi verilmesi 
için düzenleme yapılmaya çalışılmıştı.

Tüm bu kara tablo karşısında bu ülkenin onurlu kadınları kendi öz dayanışmasına sarılıyor, OHAL düzeni 
ile mücadele ediyor; ağacına, toprağına, deresine sarılıyor, memleketi parsel parsel satan rant düzeni ile 
mücadele ediyor; çocuklarının aydınlık geleceği için bilime ve tekniğe sarılıyor, dinci gerici eğitim sistemi 
ile mücadele ediyor; bu ülkenin onurlu kadınları birbirine sarılıyor, birbirinden aldığı güçle bu zifiri karan-
lık ile mücadele ediyor.

Şimdi artık tek bildiğimiz DİRENMEK ve MÜCADELE ETMEKtir. Dünü kaybettik belki ama yarını kazanabili-
riz, yeter ki örgütlenelim, ellerimizi bırakmayalım…

ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEĞİZ!

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
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1 MAYIS`TA ALANLARA ÇIKMAK TERCİH DEĞİL ZORUNLULUKTUR!

1 Mayıs “Uluslararası Birlik, Mücadele, Dayanışma Günü”, işçilerin, emekçilerin, beyaz yakalıların, köylüle-
rin alanlara çıkıp emeğin hakları için mücadeleyi yaydığı bir gün olmalı. Tek adamlığın baskısının giderek 
arttığı şu günlerde binlerce çalışan ispatlanmaya bile gerek duyulmayan çeşitli bahanelerle işlerinden 
açığa alınmakta, ihraç edilmekte hatta çalışma koşulları ellerinden alınarak açlığa mahkûm edilmektedir. 
Emeğinden, bilgisinden başka sermayesi olmayan insanları üretimden alıkoymak sadece bireysel bir ce-
zalandırma değil, aynı zamanda işçilerin, emekçilerin geleceğini karartmak, umutsuzluğa sürüklemektir.

İktidarın açlık sopası altında ezilmeye çalışan emekçiler için bir araya gelmek ve örgütlü mücadeleyi 
geliştirmek dışında hiçbir kurtuluş yolu kalmamıştır. Bu nedenle 1 Mayıs`ta alanlarda sesimizi yükseltmeli 
ve taleplerimizi haykırmalıyız.

İşçilerin, emekçilerin 1 Mayıs meydanlarını doldurmak için pek çok sebebi var:

• DİSK-AR`ın araştırmasına göre 2011`de yüzde 11,3 olan tarım dışı işsizlik 2017`de yüzde 13`e yükseldi.

• 2017`de genç kadın işsizliği yüzde 26,1`e ulaşırken, tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 32`ye yaklaştı.

• Genç işsizliği yüzde 21`e, ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı ise yüzde 24,2`ye yük-
seldi.

• Şeker Fabrikalarının birer birer satılmasının ardından Türkiye bir yandan nişasta bazlı tatlandırıcı ba-
taklığına girerken bir yandan da özelleştirilen tüm kamu kurumlarının akıbetini yaşayacak, işçiler işsiz 
kalacak, topraklar zenginlere rant kapısı olacak.

• Kayıt dışı istihdam patladı. 2017 yılında sağlanan istihdam artışının 520 bini kayıtlı, 464 bini ise kayıt-
sız istihdamdan oluşmaktadır.

• OHAL kapsamında çıkartılan onlarca KHK ile kamudan ihraç edilenlerin toplam sayısı  113 bin 12  kişi-
ye ulaştı.

• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2017 yılı raporuna göre 2017 yılında 2006 işçi yaşamını yitirirken 
ölenlerden 60`ı çocuk, 88`i göçmen, 116`sı kadın ve 1890`ı erkek olarak açıklandı.

• Aynı verilere göre 14 yaş altı 18 çocuk iş cinayetine kurban olurken, 18-27 yaş aralığında 42 işçi öldü.

• Uluslararası Çalışma Örgütü`ne (ILO) göre Türkiye`de çocuk işçilerin sayısı 1 milyonu geçerken çocuk 
işçilerin büyük bölümü tarım alanında çalışmakta.

• AKP`nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana yasaklanan grev sayısı 14`ken, OHAL`le geçen 2017 
yılında 5 grev, 2018 yılında ise metal işkolundaki grev olmak üzere 6 grev yasaklandı ve Cumhurbaş-
kanı “Grev yapanlar karşılarında OHAL`i buluyor” diyerek sermaye yanlısı iktidarın işçi düşmanlığını 
birinci ağızdan itiraf etti.

• Aynı rapora göre 2017 yılında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçilerin yüzde 98`ini sendikasız işçiler 
oluşturuyor. Sendikalaşma oranının en düşük olduğu inşaat iş kolunda 2017 yılında yaşanan ölümler 
bütün iş cinayetlerinin yüzde 23`ünü oluşturmakta.

• Türkiye`de her yıl 120 bin ila 360 bin arasında işçi meslek hastalığına yakalanmakta.

• Sosyal Bilimler Öğretmeni olarak mezun olan, ataması yapılmayan genç öğretmen depresyon hapları 
içerek intihar etti.

• Ataması yapılmayan başka bir öğretmen Artvin`de orman işçiliğinde çalışırken tomruk çarpması 
sonucu öldü.

• Geçim sıkıntısı çeken bir işçi Meclis önünde “geçinemiyorum” diye bağırarak kendini yaktı.

• Balıkesir`de bir vatandaş belediye önünde kendini yaktı.

• Kayseri`de işsiz bir vatandaş kendini yaktı.

• Gaziantep`te atanamadığı için inşaatta çalışan genç öğretmen 6. kattan düşerek öldü.

İşçilerin, emekçilerin, üretenlerin, değerleri yaratanların birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Ma-
yıs`ta; taşeronlaşmaya, işsizlik baskısına, çocuk işçiliğine, kadınlar üzerindeki yoğun baskı ve cinsiyet ay-
rımcılığına, özelleştirme ile ortaya çıkan kamusal alanların tahrip edilerek emekçilerin işsiz bırakılmasına, 
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KHK ile haksız yere işten atılmalara, OHAL`in varlığına ve her türlü yasaklarına karşı çıkmak için 1 Mayıs`a 
katılmak zorunluluktur.

1 Mayıs meydanlarında olmak barış demektir, hayır demektir, adalet demektir.

1 Mayıs meydanlarında buluşmak alınterimize, işimize, aşımıza, havamıza, suyumuza, çayımıza, şekeri-
mize, deremize, toprağımıza, ormanımıza sahip çıkmak demektir.

1 Mayıs meydanlarında olmak genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla, kadınıyla, lgbti bireyleriyle, yoksullarıyla, 
engellileriyle, mültecileriyle bu toplumun tüm yok sayılanlarını, ezilenlerini var etmek demektir.

1 Mayıs meydanlarında kucaklaşmak, çok olmak, diri olmak, “tek” olmak isteyene meydan okumak de-
mektir.

1 Mayıs meydanlarında yüzümüzü güneşe, omzumuzu dosta vermek OHAL/KHK düzeni ile tesis edilme-
ye çalışılan karanlık rejime teslim olmayacağız demektir.

1 Mayıs meydanlarında olmak birlik, mücadele, dayanışma kararlılığı ile o motor o maviliklere sürülecek 
demektir.

Yaşasın 1 Mayıs!

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
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DÜNYA TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TOPLUMU GÜNÜ’NU SANSÜR VE YASAKLAMALARLA 
KUTLUYORUZ!

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) kuruluş günü olan 17 Mayıs Birleşmiş Milletler Genel Kuru-
lu’nda alınan kararla 1969 yılından bu yana “Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü” olarak kutla-
nıyor.17 Mayıs; Dünya Telekomünikasyon Günü olmanın yanı sıra yaşadığımız yüz yılın bilgi çağı olmasında 
dolayı “Bilgi Toplumu Günü” olarak da kabul edilerek çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. 

Özgür iletişim, su, elektrik gibi temel bir insan gereksinimi ve hakkı olmasına karşın, Türkiye`de özellikle son 
yıllarda siyasi iktidar tarafından sürekli kâr elde edilmesi gereken ticari bir alan ve vatandaşların izlenerek 
özgürlükleri kısıtlama aracı olarak değerlendirilmektedir. Yüzbinlerce kişi e-gözaltı ve dinlenme baskısı altında 
yaşamaktadır.

Uzaktan iletişim ve internetin insan yaşamının temel hakkı ve gereksinimi olması üzerinde yoğun tartışmalar 
yaşanır ve dünyanın pek çok ülkesinde internet kamu eliyle ücretsiz olarak ya da çok düşük bedelle insanların 
kullanımına sunulurken Türkiye ne yazık ki internet yasakları, Wikipedia ve Twitter engellemeleriyle tanınmak-
ta, dünyada internet yasaklarıyla anılan birkaç ülkeden biri konumunu taşımaktadır.

AKP iktidarını, Suriye‘deki çatışmalara  destek vermekle suçlayan İngilizce iki içeriğin yer alması gerekçesi ile 
2017 yılından bu yana dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia`ya erişim yasağı devam ediyor. 
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen bu karar üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafın-
dan “teröre destek veren içerikler” gerekçesi ile Wikipedia`ya Türkiye`den erişilememektedir.

Wikipedia yasağının arkasında sadece bu gerekçenin olmadığını biliyoruz. 17-25 Aralık yolsuzluk operasyon-
ları ile ortaya dökülen bant kayıtları, yolsuzluk haberleri, Ortadoğu`da yaşanan savaşa verilen destek, şeriatçı 
örgütlere aktarıldığı iddia edilen silah ve paraların akıbetiyle ilgili yorumlar vb. pek çok konunun kamuoyu ile 
paylaşılmasının önüne geçilmek istenmesinin de bu yasakta payının olduğu gün gibi aşikardır.

Resmi kaynaklardan ve kayıtlardan Türkiye`de erişimi yasaklanan internet sitelerinin sayılarına ulaşmak bir sü-
redir mümkün değil. Çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan araştırmalar internet erişimi konusunda 
yasaklamaların artarak devam ettiğini göstermektedir.

Freedom House tarafından 2017 yılında Türkiye`de İnternet Özgürlüğü ile ilgili olarak hazırlanan raporda, 
Türkiye`de internet özgürlüğünün hızla azaldığı vurgulanırken, yangından mal kaçırırcasına yasalaştırılan ve 
RTÜK`e internet yayıncılığını düzenleme yetkisi veren kanun internet yayıncılığı üzerindeki baskıların bir baş-
ka örneğidir. Bu yasayla artık iktidarın sesi olmayan her ses, sessizleştirilecektir!

Bütün engellemelere ve yasaklamalara karşın Türkiye`de internet kullanımı hızla artıyor. TÜİK tarafından ya-
pılan “Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2017`ye göre Türkiye genelinde internet kullanım 
oranı yüzde 66,8 olurken internet kullanım oranları 16-74 yaş grubunda erkeklerde % 65,7 kadınlarda %58,7 
oranında oldu. Yine bu araştırmaya göre hanelerin yüzde 80,7`si evden internete erişim imkânına sahip. İnter-
net kullanımı ve internet üzerinden yayıncılık bu kadar yaygınlaşırken baskıcı zihniyet ve Abdülhamit yasakları 
ile internet yayıncılığı ve internete ulaşım engellemeleri hiçbir şekilde kabul edilemez.

Bütün yasaklamalara ve engelleme çabalarına karşı buradan belirtmek istiyoruz;

•           İnternete erişim temel bir haktır

•           İnternetin etkin bir biçimde kullanılabilmesi için gerekli güncel bilgileri temel eğitim sisteminin bir 
parçası haline getirmek kamusal bir sorumluluktur

•           İnternetin hem sosyal açıdan hem de teknik açıdan özgürce gelişebilmesi için ağ tarafsızlığı, altyapı ve 
hizmet sağlayıcılar için zorunlu bir ilkedir

•           İnternet bugün insanların örgütlenmek, demokratik bir biçimde katılımda bulunmak, tepki ve protes-
tolarını demokratik biçimde ifade etmek için kullandıkları önemli bir  platformdur.

İnternete erişim hakkı örgütlenme hakkının asli bir parçasıdır ve kısıtlanması demokratik hakların ihlali de-
mektir. Bu gerekçelerle de internet üzerindeki her türden baskı ve sansüre karşı olduğumuzu yüksek sesle 
ifade etmeye devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz.

İNTERNET TEMEL HAKTIR SUSTURULAMAZ!

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
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“YAPI DENETİMİNDE “DENETİMSİZLİK”DÖNEMİ BAŞLIYOR” 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak yapı denetiminde yetki sınırının 120 bin 
m2’den 180 bin m2’ye çıkarılmasından sonra TMMOB’nin itirazı üzerine Danıştay 6. Dairesi yapı deneti-
mi yapılacak alana ilişkin yetki sınırını artıran bu yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 
10.maddesini iptal etti. Kararı temyiz eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın itirazını değerlendiren Danış-
tay İdari Dava Daireleri Kurulu ne yazık ki Bakanlığın temyiz işlemini kabul etti.

Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu`nun bu kararı ile 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca 
faaliyet yürüten Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendislerinin denetleme sınırı 120.000 m2`den 
180.000 m2`ye yükseltildi.

Danıştay 6. Dairesi, 26 Haziran 2015 tarihli kararında; TMMOB`nin gerekçelerini haklı bulup Yapı Deneti-
mi Uygulama Yönetmeliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10. maddesinin hukuka uygun 
olmadığına hükmederken, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`nun aldığı bu kararı anlamak mümkün 
değildir. Danıştay 6. Dairesi tarafından aktif olarak çalışan denetçi Makine Mühendisi ve Elektrik Mühendi-
si sayısının 180 bin m2 alanı etkin biçimde denetleyebileceğine ilişkin bilimsel araştırmalara dayalı somut 
ve teknik verilerin ortaya konamadığının altı çizilirken bu kararın alınmasında yapı denetim sisteminin 
etkin, sağlıklı, güvenilir ve kaliteli işlemesi gerektiğinin önemine dikkat çekilmektedir.

Mühendislerin denetleme yapmasını olanaksız hale getiren yetki artırım kararının uygulanması duru-
munda kamu yararının göz ardı edildiği görülmektedir. Bir Elektrik Mühendisinin 180 bin m2`lik alanı 
denetlemesi pratikte mümkün değildir. Bu alanın denetimi için en az 3 mühendis gerekmektedir. Aksi 
takdirde yapılacak denetim kâğıt üzerinde kalacak bir denetimden öteye geçemeyecektir. Başta 1999 yı-
lında yaşadığımız Marmara ve Düzce depremleri olmak üzere büyük depremlerin yaşandığı, aktif fay hat-
larıyla çevrili ülkemizde yapı denetiminin bilimsel, kamu yararı gözetilerek yapılmasının önemi büyüktür. 
Yönetmelikte yapılan değişiklikle denetlenecek alanın artırılması etkin, sağlıklı ve güvenilir denetimin 
önünü tıkayacak hem de yapı denetimde görev alan Elektrik ve Elektrik-Elektronik Mühendisi meslektaş-
larımızı daha düşük ücretlerle çalışmaya mahkum edecek ve işsiz bırakacaktır.

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun‘un ve ilgili yönetmeliğin mühendislik mesleği itibarı ön planda 
tutularak tekrar gözden geçirilmesi ve bilimsel, kamu yararı güden bir düzenlemenin bir an önce hayata 
geçirilmesi gerekmektedir.
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 “ÜNİVERSİTELERDE BİLİMSEL, ÇAĞDAŞ, LAİK, PARASIZ, EŞİT VE KAMUDAN YANA BİR EĞİTİM 
VERİLMELİ…” 

ÖSYM tarafından hazırlanan “2018 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Değerlendirme Raporu”, Türkiye’de 
mühendislik eğitiminin alt yapısını oluşturan matematik-fen bilimleri derslerinde genel başarısızlığın 
ortaya konması bakımından oldukça çarpıcı sonuçlar içermektedir. 

Yoğun ve ağır bir eğitim gerektiren Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Biyomedikal, Kontrol, Haber-
leşme, Telekomünikasyon, Mikro-Elektronik Mühendisliği bölümlerinde matematik, fizik, kimya gibi ders-
lere ağırlık verilmekte, sonraki yıllarda Elektrik, Elektronik, Biyomedikal Mühendisliğinin temel formasyon 
dersleri alınmaktadır. Oysa raporlar ortaya koymaktadır ki Türkiye`deki eğitim sistemindeki çarpıklık ve 
yetersizlik nedeniyle üniversiteye giriş sınavlarında matematik ve fen bilimleri derslerinde başarı oranı 
oldukça düşüktür.

ÖSYM`nin YKS Değerlendirme Raporu`nda Temel Yeterlilik Testi`nden (TYT) sınava giren adayların top-
lamda ortalama;

• Matematikte 40 sorudan 3,9

• Fizikte 14 sorudan 0,4

• Kimyada 13 sorudan 1,1

• Biyolojide 13 sorudan 1,6 soruya doğru yanıt verdiği belirtilmektedir.

Rapora göre TYT`de temel matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri testlerinde adaylar düşük başarı 
gösterirken, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) istatistiklerine göre, sınava giren öğrenciler fen bilimleri testinde 
yer alan fizik, kimya ve biyoloji testlerinde e düşük başarı  göstermişlerdir.  Raporda “matematik testinde 
doğru cevap sayıları arasında en sık gözlenen değerin 1 (%10,9) olması, 10 ve altında doğru cevap sayı-
sına sahip adayların tüm grubun %75,5`ini oluşturması temel matematik testinde adayların düşük başarı 
gösterdiğini işaret etmektedir.

Testteki sorulardan en az birini  cevaplayan  adaylar  arasında  1.346  adayın tüm soruları doğru, 160.235 
adayın ise hiçbir soruyu doğru cevaplayamadığı görülmüştür. Fen Bilimleri testinde  adayların doğru  
sayılarının  değişim  aralığının  0  ile  20 arasında  olduğu  ancak  adayların  bulunma oranlarının  7  ve  
altında  yoğunlaştığı  (%79) görülmektedir. Testte bulunan 20 sorunun en az birine cevap veren adaylar 
arasında 1.861`i (%0,11)  soruların  tümünü  doğru  cevaplamış, 114.408 aday (%6,56) ise hiçbir soruyu 
doğru cevaplayamamıştır.” denilerek eğitim sisteminin iflasının altı çizilmektedir.

ÜNİVERSİTELERİN KALİTESİ ORTADA!

Her ile bir üniversite açma projesi çökerken; alt yapısı olmayan, öğretim kadrosu yetersiz, laboratuvarı 
bulunmayan, staj imkânı tanınmayan, özellikle büyükşehirler dışındaki taşra üniversitelerinin temel taban 
puanlarının düşük tutulduğu görülmektedir. Temel seviye matematik, fen bilimleri bilgisi olmadan üni-
versite sınavına giren gençler düşük tutulan puanların da etkisi ile mühendislik fakültelerine girebilmekte, 
zaten yetersiz eğitimin verildiği okullardan işsiz mühendis olarak mezun olmaktadırlar.

Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları puanları arasında yaptığımız kü-
çük bir araştırma bile örnek olarak seçtiğimiz mühendislik fakültelerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
bölümü temel puanlarındaki değişimi ortaya koymaya yetmektedir.

Araştırmalarımıza göre üç büyük ilimizde bulunan mühendislik fakülteleri Elektrik-Elektronik Mühendisli-
ği bölümlerinin en düşük ve en yüksek puanları 2017 yılının temel puanlarına göre bir miktar yükselirken, 
özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz Bölgeleri`nde bulunan  illerdeki üniversitelerin mü-
hendislik fakültesine bağlı Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü en düşük ve en yüksek puanlarında 
belirgin oranda düşüş olduğu görülmektedir.

Tüm dünyada ve ülkemizde mühendislik eğitimi bilimsel ve çağın gerektiği koşullarda yapılmak zorun-
dadır. İktidarına biat eden, kendilerine sadakatle bağlı üniversite gençliği yetişmesi için çabalayan iktidar 
ne yazık ki bilimsellikten uzak, çağdışı eğitime yatırım yapmaktadır.

Eğitimin kamu yararı güden, parasız, eşit, bilimsel, laik, nitelikli olması gerekmektedir.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü‘nün (OECD) ‘2016 Tek Bakışta Eğitim‘ adlı yıllık raporunda, Türki-
ye, 38 OECD üyesi ülke arasında 35. sırada yer almıştır. OECD‘nin eğitim endeksinde, Finlandiya listede 
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ilk sırada yer alırken, Estonya, Danimarka, Polonya ve Avustralya sırayla onu izlemiştir. Sondan dördüncü 
sırada yer alan Türkiye‘yi Güney Afrika, Brezilya ve Meksika takip etmiştir. Uluslararası PISA (Uluslararası 
Öğrenci Değerlendirme Programı) testi sonuçlarına göre, Türkiye‘deki öğrenciler bilim, matematik ve 
okumada OECD ortalamasının da altında kalmıştır. Bu raporun sonuçları 2018 YKS`de somutlanmıştır!

Temel eğitimden yüksek öğrenime eğitimin tüm kademelerindeki nitelik düşmüştür, düşmeye devam 
etmektedir. Eğitimin tamamen ücretli hale getirilmesi, anti-demokratik eğitim ortamının daha güçlü bir 
şekilde yaratılması, bilimden uzak, sormayan, sorgulamayan bireyler yetiştirme amaçlı müfredatların 
hazırlanması ve yürürlüğe konması, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, ÖSYM ve üniversitelerin temel görevleri 
haline gelmiş durumdadır. Dünya Bankası, Avrupa Birliği gibi kurumların akreditasyon, toplam kalite, yet-
kinlik gibi kavramlarla belirlediği eğitimde neo-liberal dönüşüm süreci mevcut eğitim sistemindeki esas 
sorunları tartışmaktan uzaklaştırmaktadır. Birçok üniversitede sınırlı sayıda öğretim üyesi bulunduğun-
dan temel dersler dâhil birçok ders verilememekte, eksik laboratuar ve teknik alt yapı ile eğitim sürdü-
rülmektedir. Planlı ekonominin terk edildiği ülkemizde, her gelen siyasi iktidarın bilim ve teknolojiyi bir 
kenara ittiği ve oy hesaplarının yapıldığı, gerekli öğretim üyesi ve altyapı olanakları oluşturulmadan kaba 
bir popülizmle her ile bir üniversite mantıksızlığı yürütülmektedir. Aynı durum vakıf üniversiteleri için de 
geçerlidir.

Üniversite sınavlarında gelinen durum, AKP iktidarının diğer alanlarda olduğu gibi eğitimde de iflasıdır. 
Üniversite öncesi eğitimde nitelik düştükçe üniversiteye gelen öğrencilerde de nitelik düşmektedir.

İlk öğretimden başlayarak eğitimin tüm kademelerinde bilimsel, laik, kamu yararı güden eğitime hızla 
dönülmelidir.
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ANKARA’DA ÜST GEÇİTLER TEHLİKE SAÇIYOR!

Milli Eğitim Bakanlığı önündeki (Atatürk Bulvarı) üst geçitte elektrik tesisatının yapılması aşamasında 
yanlış malzeme seçimi yapılmış ve IP sınıfına uygun olmayan (kullandığımız birçok ürünün üzerinde 
yer alan ve o ürünün hangi dış etkenlere karşı korunaklı olduğunu belirten) armatür ve besleme sistemi 
kullanılmıştır. Üst geçitler toza, neme ve suya maruz kalabilecek konumda olduğu için IP 63/IP 64 sınıfı-
na uygun armatür kullanılması gereklidir. Kullanılan armatür reflektörlü tip seçildiği için reflektörlerinde 
kırılma ve bozulmalar da oluşmuş, bazı armatürlerde ise tamamen parçalanma olmuş, kimi armatürlerin 
kablo bağı (klips) ile taşıyıcıya sabitlenmeye çalışıldığı tespit edilmiştir.

Beslemenin çıkış noktası ile armatürler arasındaki tesisatta dikkat edilmesi gereken husus kullanılan kab-
lonun HF (Halogen Free) alev yaymaz olması ve kabloyu geçirmek için kullanılacak borunun EMT gal-
vaniz boru veya HF alev yaymaz plastik boru (ağır tip) olması da gerekmektedir. Unutulmaması gereken 
önemli bir detay da sistemin kesinlikle topraklı olmasıdır.

Armatür ve tesisattaki bu hasarlar ilerleyen zamanlarda herhangi bir sebeple elektrik kaçağına neden 
olarak üst geçitte can ve mal kaybına sebep olabilir. Bu sebeple tüp geçitteki tesisatta acilen bir yenileme 
çalışmasına başlanması ve mevzuatta göre düzenlenmesi gereklidir.

Üst geçidin gerekli düzenleme yapılana kadar kapatılması, kapatılmaması durumunda gerekli uyarı lev-
halarıyla donatılması ve vatandaşların yaşanabilecek tehlikelere karşı uyarılması zorunluluktur.
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ANKARA’DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Necatibey Caddesi ve İzmir Caddesi’nin kesiştiği yerdeki 9 katlı bir binada 3 Aralık 2018 Pazartesi günü 
akşam saatlerinde meydana gelen olay basına yansıdığı gibi doğalgaz patlaması değildir. Doğalgaz ve 
elektrik sayaçlarının bulunduğu odada yer alan piknik tüpünden kaynaklı parlama ile elektrik kablolarının 
tutuşması sonucu genişleyen bir yangındır.

Çıkan yangın şans eseri büyük bir faciaya dönüşmeden söndürülmüştür

Elektrik Mühendisleri Odası yetkililerinin olayın ardından yangının çıktığı binada yaptığı ilk inceleme gös-
termektedir ki, tesisin projelendirilmesinde ve uygulamasında yönetmeliklere uyulmamıştır.

“Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik” gereği, 
doğalgaz sayaçları ve elektrik panoları aynı yerde bulunuyorsa, elektrik tesisatı ve aydınlatma armatür-
leri exproof (Explosion Proof: Patlamaya karşı korunmuş) olmalıdır. Tesisatların parlamaya ve patlamaya 
dayanıklı olması gerekirken yangının çıktığı alanda muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve 
koruyucu sistemlerle ilgili ATEX yönetmeliğine uyulmadığı gözlemlenmiştir. Doğalgaz sayaç ve tesisat-
larının bulunduğu mekanlarda gaz dedektörlerinin bulunması zorunludur. Yangına sebep olan yerde gaz 
dedektörü olsaydı, gaz sızıntısı daha önceden tespit edilebilir ve önlem alınabilirdi. “İş Ekipmanlarının 
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” gereği elektrik iç tesisatlarının periyodik kontrolle-
rinin Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisleri tarafından yapılması gerekmektedir. Bu kontrollerin 
layıkıyla yapılması ve kontrollerde belirlenen eksikliklerin doğru malzemelerle, işin ehli mühendislerin 
kontrolünde giderilmesi bu tür kazaların ortaya çıkma olasılığını azaltacaktır.

Elektrik Mühendisleri Odası olarak yıllardır, kamunun can ve mal güvenliği için elektrik tesisatlarının ehil 
mühendisler tarafından, standartlara uygun yapılması ve denetlenmesi gerektiğini vurgulamaktayız. 
Yaşanılan bu elim olay bu gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıkartmıştır. Ankara`da bulunan binaların 
elektrik ve doğalgaz tesisatlarının denetim yetersizliği her an benzer bir olayın gerçekleşme olasılığını ar-
tırmaktadır. Doğalgaz tesislerinde yetkisiz, bilgisiz kişilerce yapılan göstermelik, yanlış topraklama tesisatı 
uygulamaları kentimizi bir mayın tarlasına çevirmektedir. Doğalgaz şirketlerinin sorumluluğunu yerine 
getirmediği, yetki alanındaki tesisleri Elektrik Mühendislerine denetletmediği konusunda daha önce de 
yapmış olduğumuz uyarıyı tekrarlıyoruz: Denetimsizlikten kaynaklanan sorunların tüm uyarılarımıza 
rağmen ne yazık ki çözülmediği ve ihmaller zincirinin böyle bir yangına neden olduğu anlaşılmaktadır. 
Standart ve yönetmeliklerin uygulanmasına ilişkin bilimsel yeterlilikler bir keyfiyet ya da tercih sonucu 
değil; bilimsel gerekliliklerin sonucu oluşturulan standart ve mevzuatın saydığı zorunluluktur.

Bu tür yangınların ve patlamaların önüne geçilmesi için diyoruz ki;

Binaların elektrik tesisatının yapım ve periyodik kontrolleri konusunda uzman Elektrik, Elektrik-Elektronik 
Mühendisleri tarafından ve yine doğalgaz tesisatında topraklamalar işinin de  bu konuda eğitim almış 
mühendisler tarafından yönetmelik ve ilgili standartlara uygun yapılması yaşanacak kazaların önlenmesi 
adına önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
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İNTERNETE ULAŞIM VE İNTERNET PAYLAŞIMI ÜZERİNDEKİ BASKILAR ARTIYOR!

Çağımızın en hızlı iletişim aracı olan internete ulaşmak ve bilginin paylaşımı gerek hükümetin yasal dü-
zenlemeleri gerekse internet sağlayıcı firmaların ekonomik baskıları sonucu gittikçe zorlaşıyor. 

Hücresel internet bağlantısını başka cihazlarla paylaşmayı sağlayan kişisel erişim noktası özelliği ile inter-
neti paylaşmak isteyenler yeni yılda fazladan bedel ödeyecekler. Bu bedeli ödemek istemeyenlerin inter-
net hızı 1kbps`ye düşürülecek. Yurttaşlar hızlı internete ulaşmak için internet sağlayıcı firmanın istediği 
aylık parayı ödemek zorunda kalacak.

Adil Kullanım Kotasının (AKK) 1 Ocak 2019 tarihinde kaldırılacak olmasıyla yeni abone olacaklara interne-
tin daha yüksek bedelle satılması tartışmaları sıcaklığını korurken cep telefonlarından internetin paylaşıl-
ması uygulamasının paralı hale getirilmek istenmesi, bedeli ödenilerek satın alınan hizmetin kullanımının 
vatandaşın elinden alınması anlamı taşımaktadır.

Türkiye`de internet hem pahalı hem de yasaklı!

Ülkemizde yasaklardan sıyrılıp internete girmek isteyenler zaten dünya ortalamasının üzerinde internet 
bedeli öderken bir yandan da firmaların ekonomik baskılarını üzerlerinde hissedecekler.

Demokratik bir toplumun olmazsa olmazı özgür ve bağımsız iletişimin sağlanmasından geçmektedir. 
Yurttaşların bilgiye ulaşması önündeki en önemli engellerden olan her türlü anti-demokratik düzenleme 
ve ekonomik baskı kabul edilemez. İletişim kanallarının önündeki bu engeller bir an önce kaldırılmalı, 
herkese ucuz internet sağlanmalıdır.

Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz;

İnternet ekmek gibi, su gibi, elektrik gibi terkedilemez, vazgeçilemez temel insan hakkıdır.

Bilgiye özgürce erişebilmek için ağ tarafsızlığının yanı sıra, alt yapı ve hizmet sağlayıcılığı kamusal bir 
hizmet olarak ücretsiz verilmelidir.

İnternet üzerindeki her türden yasal ve ekonomik baskının kaldırılması gerektiğini ve insanların bilgiye 
ulaşmada interneti özgürce, sansürsüz ve ucuza kullanmaları gerektiğini belirtiyoruz.
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SURİYE’DE SAVAŞTAN KAÇIP SİTELERDE YANGINDA ÖLDÜLER! MOBİLYACILAR SİTESİ’NDEKİ İŞ 
YERLERİNİN ÇOĞUNDA KAÇAK AKIM ROLESİ BULUNMUYOR! 

Suriye`de emperyalistler tarafından Ortadoğu`yu yeniden dizayn etme ve Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) 
kapsamında çıkartılan iç savaş yüzünden topraklarını terk ederek Türkiye`ye gelen ve ucuz iş gücü olarak 
çalıştırılan 5 kişi Siteler olarak bilinen Ankara Mobilyacılar Sitesi`nde çıkan yangın sonucu hayatını kay-
betti.

Şubemiz tarafından Siteler`de faaliyet gösteren 4 katlı mobilya binasında çıkan yangınla ilgili olarak çıplak 
gözle yapılan inceleme sonucu hazırlanan ön raporda, konutlardan çevrilme iş yerlerindeki elektrik pa-
nolarında kaçak akım rölesinin olmadığı, havalandırma bacalarının, yangın merdivenlerinin bulunmadığı 
saptandı.

Siteler`deki Elektrik Tesisatları Vakit Kaybetmeden Yenilenmeli!

16.01.2019 tarihinde akşam saatlerinde Altındağ ilçesi, Ulubey Mahallesi‘nde bulunan mobilyacılar site-
sinde faaliyet gösteren 4 katlı mobilya fabrikasında çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetmiştir. 17.01.2019 
tarihinde saat: 11.00`de olay yerine gidildiğinde adli makamların incelemesinin devam etmesi nedeniyle 
olay mahalline girilememiştir. Olay yerinde, kaza anında içeride bulunan itfaiyeciler tarafından kurtarılan 
kişilerle ve çevredekilerle yapılan görüşmede; yangının meydana geldiği binanın içinin kauçuk ile dolu 
hangara benzer, büyük bir yer olduğu, bu binanın ikinci katında insanların  elektrik sobası ile ısınırken 
elektrik kablosunun alev alması sonucu kauçukların tutuştuğu ve zehirli gazın etrafa yayıldığı ifade edil-
miştir.

Olay yeri ve çevresindeki binalarda yaptığımız incelemelerde de, havalandırma bacalarının olmadığı, 
yangın merdivenin bulunmadığı, elektrik tesisatlarının çok eski ve kötü durumda olduğu, panolarda 
kaçak akım rölesinin bulunmadığı, kablo bağlantılarının çıplak olduğu, halen eski tip tel sargılı porselen 
sigortaların kullanıldığı, bu sigortalarda olması gerekenden fazla tel sarılarak akım değerlerinin yükseltil-
diği gözlemlenmiştir.

Mobilya üretiminde kullanılan makineler termik şalterler kullanılarak koruma altına alınmış olsa da, aynı 
tesisatın ısınma ve benzeri amaçlarla kullanılan kısımlarında koruma cihazları kullanılmamış, makinelere 
verilen değerin insan hayatına verilmediği görülmüştür.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği kapsamında bu iş yerlerinin yıllık periyodik elektrik tesisatı, topraklama tesisatı ve 
paratoner ölçüm ve muayenelerinin yapılıp yapılmadığı da bilinmemektedir.

Yangın merdiveni olmadığı için bu iş yerlerinin nasıl iskân aldıkları sorusu da tartışılması gereken bir baş-
ka konudur.

Mobilyacılar Sitesi olarak bilinen ve vatandaşların çok sık kullandığı bu alanlarda yeterli güvenlik önlemi 
alınmaması benzer şekilde sık sık yangınların meydana gelmesi ciddi can kaybı riski taşımaktadır.

Siteler`deki tüm mekanların elektrik tesisat ve panolarının kontrolleri yetkili mühendislerce sağlanma-
lı, yenilenme ihtiyacı olanlar acilen yenilenmeli, binaların yangından korunması hakkında yönetmelik 
kapsamında “yangın uyarı sistemlerinin” kurulması ve mevcut sistemlerin periyodik kontrol ve bakımla-
rının  yapılması sağlanmalıdır, yangın merdiveni olmayan iş yerleri ile ilgili yasal düzenlemeler de hayata 
geçirilmelidir. Sorumlu tüm kurumlar koordineli bir biçimde birlikte hareket etmeli, yeni faciaların, can 
kayıplarının yaşanmaması için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.
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“ EMO ANKARA ŞUBESİ 42 YAŞINDA…”

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi; EMO Yönetim Kurulu’nun 22. Olağan Genel 
Kurulu’nda alınan karar üzerine 29 Ocak 1977 yılında 1. Olağan Genel Kurulu’nu yaptı ve kuruluşunu ilân 
etti. Bugün EMO Ankara Şubesi 14 bin 111 üyesi, 14 il, 3 ilçe temsilciliği ve 1 mesleki denetim bürosu ile 
kuruluşunun 42. yılını kutluyor…

1971 askeri muhtırasının ardından, dönemin siyasilerinin belirttiği gibi siyasi gelişmelerin ekonomik ge-
lişmeleri aştığı bir ortamda, EMO örgütlülüğü de Türkiye`deki demokrasi mücadelesinde en ön saflarda 
yerini aldı. 1970-1977 yıllarında teknik elemanların mücadelesinin ve Türkiye`de sınıf bilincinin yükseldiği, 
ekonomik ve demokratik hakların talep edildiği, toplumsal muhalefetin çıtasının yükseldiği bir dönemde 
kuruldu EMO Ankara Şubesi…

Kurulduğu günden bu yana mesleki sorunların ve çözüm önerilerinin Türkiye`nin içinde bulunduğu 
ekonomik ve siyasi çıkmazdan bağımsız olmadığının bilinciyle mücadelesini sürdüren EMO Ankara 
Şubesi; enerjide dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması, enerji yönetiminin tek elden merkezi yapılmasını 
savunmuş ve savunmaya devam etmektedir. EMO Ankara Şubesi; enerji politikalarında kamusal anla-
yışın hakim kılındığı; çevresel etkileri, maliyeti ve kullanım amacıyla halkın çıkarlarına ters düşen nük-
leer enerji santralleri yerine yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarına yönelinmesini savundu. Kurulduğu 
günden bu yana temel hareket noktası ücretli çalışan ve işsiz üyelerinin sorunlarını çözmek, taleplerini 
yerine getirmek olan EMO Ankara Şubesi; TMMOB bünyesinde çalışan mühendis, mimar, şehir plâncıları 
da dahil olmak üzere, tüm ücretli çalışan mühendis, mimar, şehir plâncılarının sendikal örgütlülüğünü 
savunurken; ülke kaynaklarına, bağımsız bir bilim ve teknoloji politikasına dayalı, plânlı sanayileşme ve 
istihdamın önemine vurgu yapmaya devam ediyor.

Genç meslektaşların bilgi birikimlerini geliştirmek ve tecrübelerini artırmak için Mühendislik Geliştirme 
Eğitimleri, Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi ile sürekli eğitimler düzenleyen Şubemiz, enerji politikalarına 
dikkat çekmek amacıyla Enerji Forumları düzenlemiş, Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, Elekt-
rik-Elektronik-Bilgisayar-Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi, Kamu Girişimciliği Çalıştayı, Bitirme 
Projeleri Sergisi, İlk Bildiriler Konferansı, Hizmet Üretimi Çalıştayı, Sinyal ve Görüntü İşleme Günleri, Biyo-
medikal Mühendisliği Mesleği ve Türkiye`deki Durumu Çalıştayı, forumlar, paneller, çalıştaylar ile mesleki 
gelişmeleri tartışmaya açmaya devam ediyor. Nükleer Karşıtı Platform, Özelleştirme Karşıtı Platform, 
Ankara Emek ve Meslek Örgütleri Platformu, TMMOB Ankara İKK içinde yer alan EMO Ankara Şubesi, 
Türkiye`nin emek ve demokrasi mücadelesinde her zaman en önde yer almaktadır.

EMO Ankara Şubesi 42. yaşını kutlarken; ülkemizde ve dünyada barışın hâkim kılındığı, insanların sömü-
rülmediği, emperyalist savaşlar yüzünden insanların topraklarını bırakıp göçmediği, bağımsızlığı, laikliği, 
özgürlüğü hedef olarak gören; diktatörlük özlemleri yerine demokratik yönetimlerin geliştirildiği, işçilerin 
örgütlü sendikal mücadelesinin önündeki engellerin yıkıldığı, basın ve düşünce özgürlüğünün sağlan-
dığı, enerjide dışa bağımlı sermaye yanlısı politikalar yerine kamuyu temel alan merkezi, örgütlü, halkın 
çıkarına ucuz ve temiz enerji politikalarını sürdürmeye devam etme kararlılığını sürdürecektir.

EMO Ankara Şubesi olarak enerjimizi ÖZGÜR, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE için mücadele ile sürdürmek-
te kararlıyız…
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2019 YILININ 8 MARTINDA BİZ KADINLAR YİNE BURADAYIZ, HER YERDEYİZ!

2016 yılından beri uluslararası feminist hareket dünyanın pek çok ülkesinde “biz durursak hayat durur” slo-
ganıyla feminist grevler örgütlüyor. Özellikle Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde kelimenin tam anlamıyla 
kadınların hayatı durdurdukları 8 Mart gününde biz de Türkiyeli kız kardeşler olarak her bulunduğumuz 
alanda sesimizi çoğaltıyor, bu büyük birlikteliği selamlıyoruz.

Yüzyıllardır süregelen kadının eşitlik ve özgürlük mücadelesinde en önemli duraklardan biri olan “8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü”nün 162. yılında, kazanımlarımızı konuşmak bir yana özellikle ülkemiz coğrafyasında 
artan gerek ekonomik gerekse siyasal baskı ve şiddetin en büyük muhatabının kadınlar ve çocuklar olduğu 
gerçeği ile yüz yüzeyiz. 

Dünya Ekonomik Forumu`nun (WEF) açıkladığı 2018 yılı “Sosyal Cinsiyet Uçurumu Ölçümü” verilerine göre, 
Türkiye cinsiyet eşitliğinde 149 ülke içinde 130`uncu sıradayken kadınların iş gücüne katılımında 131., siyasal 
hayata katılımda 113., eğitim eşitliğinde 106., sağlık imkanlarına ulaşımda ise 67`inci sırada yer aldı. 2006 
yılında Türkiye bu sıralamada 105. iken aradan geçen 12 yılda 25 sıra geriledi. Aynı rapora göre Türkiye`de 
her 10 kadından 7`si çalışmıyor. TÜİK Kasım 2018 İşgücü İstatistikleri verilerine göre, Türkiye`de erkeklerin 
işgücüne katılım oranları %72.4iken kadınların %34.1, istihdam oranları da erkeklerde %64.3, kadınlarda da 
%29.1 olarak belirtilmiştir. 

Tüm bu verileri göz önüne aldığımızda 8 Mart 1857`de New York`ta tekstil işçisi kadınların, 16 saatlik çalışma 
saatleri, düşük ücret ve insanlık dışı çalışma koşulları sebebiyle başlattıkları direniş 162 yıldır devam ediyor.

“Eşit iş, eşit ücret, insanca yaşam” taleplerimiz yüzyılları aşan mücadelemizin temel yapı taşlarından biridir.

Yaşadığımız coğrafyada kadınların yaşadığı sorunlar elbette ki sadece istihdam ve fırsat eşitliği ile sınır-
landırılamaz. Kadın cinayetleri, taciz, tecavüz ve çocuk istismarı da günden güne büyüyen sorunlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre 2018 yılında

• 317 kadına cinsel şiddet uygulandı

• 1217 çocuk istismarı basına yansıdı

• 26 çocuk öldürüldü. 

Kadın cinayetlerinde

• 2016 yılında 328

• 2017 yılında 409

• 2018 yılında ise 440

kız kardeşimizi yitirdik. Geçtiğimiz ay tanıklık ettiğimiz, adli skandallara imza atılan, yetmezmiş gibi “savun-
ma” adına kadına şiddet ve saldırının savunulduğu Şule Çet davası ise kadınların yaşamın her alanında yaşa-
dığı adaletsizliklerin boyutlarını ortaya sermesi açısından çarpıcı ve bir o kadar da acıdır.

Geçmişten bugüne kadın mücadelesi güçlendikçe, biz kadınlar hayatın her alanında görünür oldukça, 
haklarımızı öğrendikçe, haklarımıza yapılan saldırılar konusunda farkındalığımız artıkça sistemin eril, gerici, 
baskıcı karakteri de daha belirgin ve saldırgan şekilde ortaya çıkmaktadır. Çünkü eve hapsetmek istedik-
leri; çalışma hayatında ise ikincil bırakılmaya çalışılan; kurumsal alanda “vitrin”e konan ancak gerçekte var 
olmayan; kendilerine “ait” olmasını istedikleri, “sahibi” olduklarını sandıkları kadınlar, onların istediği zeminde 
durmuyorlar, durmayacaklar.

Hep böyle dönecek sandıkları o dünyalarını biz kadınlar tersine döndüreceğiz. Kimseye “ait” olmadığımız 
gerçeğine herkesi alıştıracağız. Kız kardeşlerimizin ellerini bırakmayarak dayanışmadan ödün vermeyeceğiz. 
El ele sokaklarda yürüyerek, “Göğün de yaşamın da yarısı biziz” diyerek, eşit ve adil bir yaşama inancımızı 
savunacağız.

Yaşadığımız bütün sorunlar, temelinde erkek egemen sistemin politikalarının sonucudur. Biz kadınlar bunun 
karşısında umutsuzluğa düşmeden örgütlenerek mücadelemizi sürdüreceğiz. 

YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!
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ELEKTRİKTE DE TANZİM SATIŞ UYGULAMASI OLSUN!

ELEKTRİK ZAM`PİYONU AKP! AKP iktidara geldiği 2002 yılından günümüze kadar elektrik zamlarıyla 
yurttaşların belini bükmeye, uluslararası ve yerli sermaye yanlısı politikalar ile emekçilerin her geçen gün 
canını yakmaya devam ediyor. 17 yıllık AKP iktidarında; iğneden- ipliğe, elektrikten doğalgaza, soğandan 
ekmeğe her şeye zam yapılmış, yurttaşlar en temel gereksinimlerini temin etmek için ödedikleri faturalar 
yüzünden günden güne yoksullaşmıştır.

15 YILDA ELEKTRİK BİRİM FİYATI %240 ORANINDA ZAMLANDI…

2004 yılında meskenlerde tek terimli/tek zamanlı elektrik TL/kWh birim fiyatı 0,158 TL/kWh iken 2008 
yılında bu fiyat 0,189 TL/kWh`ye, 2012 yılında ise 0,299 TL/kWh`ye yükseldi. 2013 yılına geldiğimizde 
elektrik birim fiyatı 0,359 TL/kWh, 2015 yılında 0,393 TL/kWh, 2016 yılında 0,407 TL/kWh, 2018 yılında ise 
0,448 TL/kWh`ye, 2019 yılında 0.537  TL/kWh`e yükselerek 15 yılda ortalama %240 oranında artış olmuş-
tur. Yani halkımız 15 yılda sadece elektrik birim fiyatında %240 daha yoksullaşmıştır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Meclis`te kendisine yöneltilen bir soru önergesinde sa-
dece 2012-2017 yılları arasında 5 yılda elektrik enerji tariflerinde 7 kez düzenleme yaptıklarını, yani 5 yıl 
içinde değişik aralıklarla 7 kez zam yapıldığını açıklamıştır.

Bir yanda elektrik tüketim birim fiyatlarında halkı zamma boğan AKP iktidarı dağıtım bedelini ve ka-
yıp-kaçak bedelini katmerleştirirken; temel, ulaşılabilir, ucuz olması gereken elektriğin satışını özel dağı-
tım şirketlerine özelleştirme ile verme yoluna gitmiştir. Bugün Enerji Dağıtım Şirketlerinin bankalara olan 
borcu 50 milyar doları aşmıştır. Önümüzde Türk Telekom örneği olanca çıplaklığı ile durmaktadır. Hazine 
ve Maliye Bakanlığı, Türk Telekom hisselerini rehin bırakarak aldığı krediyi ödemeyen Oger Grubu`nun 
TT`deki hisselerinin kredi veren bankaların kuracakları özel amaçlı ortak girişim şirketi tarafından devral-
masına izin vermesinin anlamı, Türk Telekom`dan kârı Oger grubuna, zararı ise halkın sırtına yüklemek-
ten başka bir anlam taşımamaktadır.

Ciddi borç batağına giren Elektrik Dağıtım Şirketlerinin de benzer akıbetle karşılaşma ihtimali oldukça 
yüksektir. Türk Telekom örneğinde olduğu gibi dağıtım şirketlerinin banka borçları Hazine`ye dolayısıyla 
halkın cebine yansıması kaçınılmaz gibi gözüküyor. Dağıtım şirketleri bu bataktan çıkmak için elektrik 
fiyatlarının arttırılmasını istedikleri gün gibi aşikarken elektrik fiyatlarında seçim öncesi yüzde 10 indirim 
yapılıp; dağıtım şirketlerine fatura üzerinden yüzde 15,7 kaynak aktarılarak dağıtım şirketleri bir nebze 
de olsa rahatlatılma yoluna gidilmiştir. Yapılan bu gizli zam ile asgari ücretliler çay ve  simit ile karınlarını 
doyurmaya mahkum edilirken birilerinin cepleri şişmeye devam ediyor.

Grafikte görüldüğü gibi 2004 yılında 
aylık tüketim miktarı 250 kWh olan 4 
kişilik bir ailenin aylık fatura ödemesi 
39,5 TL iken, 2019 yılında 250 kWh 
elektrik tüketen aynı ailenin ödediği 
aylık fatura bedeli 134,25 TL`ye ulaş-
mıştır.

Ekonomik krizle boğuşan, parasının 
hiçbir kıymeti kalmayan dar gelirliler 
tanzim satışlarda sebze meyve kuyru-
ğunda ömür tüketirken iktidara yakın 
birileri ihalelere girerek, devletten ne-
malanarak, rant içeren devasa projeleri 
kaparak günlerini gün etmektedirler.

Buradan iktidara sesleniyoruz; elekt-
rikte, suda, doğalgazda da tanzim satışları başlatılsın! Halka ucuz, temiz, ulaşılabilir elektrik, doğalgaz 
satışları tanzim satış kanalıyla sunulsun.
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HIZLI TRENİ İŞLETEMEMİŞLERDİ, OYUNCAK TRENİ DE İŞLETEMEDİLER!` 

Kâr amacı güden ve denetimsiz yapılan inşaatlardaki sorumsuzluk Ankapark`ta kendini gösterdi ve 22 
Mart 2019 tarihinde bir faciadan dönüldü. 31 Mart yerel seçimleri öncesi gövde gösterisi yapıp oylarını 
artırmak isteyen `ben yaptım `oldu bitti`ci zihniyet Meslek Odalarının, demokratik kitle örgütlerinin uya-
rılarını hiçe sayarak insan hayatı üzerinde adeta `oyun oynama`ya devam ediyor.

AOÇ arazisini talan ederek büyük bir israf yapan, yaklaşık 2 milyar liraya bitirilen ve “yeterli denetim ya-
pılmadan açılmamalı” uyarılarına aldırılmadan hizmete açılan, eski adıyla Ankapark, yeni adıyla Wonder-
land Euroasia`da “roller coster”ın (lunapark hızlı treni) havada asılı kalması ve çok sayıda kişinin ölümle 
burun buruna gelmesi pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi.

17 Mart 2018 tarihinde Gençlik Parkı`nda bulunan gondolun bir kolunun kırılması, gondolun platforma 
çarpıp durması sonucu facianın eşiğinden dönülmüştü. Yine 22 Mayıs 2017`de eski Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Melih Gökçek`in turizmcilere birlikte yaptığı Ankapark gezisinde o dönemde inşaatı de-
vam eden Ankapark`taki “roller coster”a turizmciler ve gazetecilerle birlikte binmişti. Roller coster hareket 
ettikten kısa bir süre sonra raylarda asılı kalmıştı. Aradan iki yıl geçmeden seçim yatırımı olarak Cumhur-
başkanı tarafından açılan Wonderland Euroasia`da yine benzer bir olay meydana geldi. Proje denetimi, 
inşaat ve montaj aşamalarında mühendislere kontrollük yaptırılmayan, sadece seçim kazanma odaklı 
bütün yatırım ve açılışlarda halkın sağlığı-halkın can güvenliği tehlikeye atılmaktadır.

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği`nin ikinci bölümündeki görev ve sorumluluklar  kısmında, ilgili ida-
renin görev ve sorumluluklarının 4. Maddesinin 2. Bendinde “Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni belgesini 
düzenleyen ilgili idare görevlileri, görevlerinin gereği gibi yerine getirilmemesinden doğan her türlü yapı 
kusurundan ve böylece meydana gelen zararlardan dolayı tabi oldukları mevzuat çerçevesinde sorumlu-
dur.” denilmektedir.

Yapım İşleri Uygulama ve Muayene Kabul Yönetmeliklerinde  ihale edilmiş bir iş için o işin nasıl kontrol 
edileceği, geçici ve kesin kabullerinin nasıl yapılacağı açıkça belirtilmiştir.

Hızlı tren, adrenalin, gondol,  dönme dolap gibi tüm eğlence makinalarının yürürlükte bulunan ilgi-
li mevzuata göre aylık ve yıllık periyodik kontrollerinin yapılması, emniyet aksamlarının test edilmesi 
gerekmekte, ayrıca günlük olarak da eğlence makineleri işletmeye alınmadan önce, tüm emniyet tedbir-
lerinin çalıştığı tespit edilerek boşta çalıştırma işlemi yapılmalı ve bu kontrollerin yasal olarak kayıt altına 
alınması gerekmektedir.

Buradan ilgililere sormak istiyoruz;

1.    Wonderland Euroaisa`daki lunaparkın ve diğer tesislerin kontrollüğünü kim ya da kimler yapmıştır?

2.    Eğlence merkezindeki raylı trenin montajında gerekli kontrol ve denetimler yapılmış mıdır? 

3.    Raylı trenin işletmeye alınması için; gerekli testler yapılıp geçici kabulü yapılmış mıdır?

Mühendisliğin gereği olan bilim ve teknoloji yerine parayı, kâr hırsını ön plânda tutan bu anlayış değiş-
medikçe ne yazık ki Türkiye`nin her bir yerinde ölümlü, yaralanmalı kazalar yaşanacaktır.

Meslek Odalarının, ilgili örgütlerin bilimsel çalışmaları dikkate alınmalı; insan öncelikli, kamusal çıkarları 
önceleyen ulaşım, sağlık, eğitim, eğlence politikaları hayata geçirilmelidir.
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YİNE DENETİMSİZLİK, YİNE CAN KAYBI` 

29 Mart 2019 tarihinde sabah saatlerinde aldığımız acı haber, insan hayatına ne kadar az önem verildiğini 
bir kez daha gözler önüne serdi. Ankara İskitler, Ata Sanayi Sitesi’nde kullanılmayan metruk bir binada, 
sabaha karşı çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.

İnceleme yapmak üzere olay yerine giden bilirkişi heyetimizin yaptığı ilk belirlemelere göre, binanın üç 
katının göçmenler tarafından kullanıldığı, insani olmayan koşullarda ve çok sayıda insanın yaşadığı bu 
binanın elektriğinin karşıdaki başka bir metruk binadan kaçak olarak çekildiği görülmüştür. Elektriğin bina 
içindeki buzdolabı, aydınlatma armatürleri, ısınma amaçlı elektrikli ısıtıcı vb. cihazlara uzatma kabloları ile 
iletildiği tespit edilmiştir. Kabloların dış koruma kılıfları çoğu yerde erimiş ve bakır iletkenler görülmekte-
dir. Detayları daha sonra yapılacak soruşturma safhasında kesinleşecek olmakla beraber, böylesi elektrik 
tesisatlarının yangın oluşturma riski yüksek olmakla birlikte elektrik tesisatından kaynaklı bir yangın olup 
olmadığı bilirkişi heyetinin çalışmaları sonucu netlik kazanacaktır.

Bunun yanında elektriğin karşı binadan alındığı yerin incelemesi yapılırken bu binada da yabancı uyruklu 
insanların tıpkı yanan binadaki gibi kötü şartlarda halen yaşamakta olduğu görülmüştür. Kesinlikle ol-
mamasını ümit etmekle birlikte bu binada da benzer bir yangın olayının yaşanmaması için önlem almak 
üzere yetkilileri uyarıyoruz. 

Olay yeri ve çevresindeki binalarda yaptığımız incelemelerde, 16 Ocak 2019 tarihinde 5 kişinin hayatı-
nı kaybetmesine yol açan Siteler Mobilyacılar Sitesi`nde yaşanan yangındaki eksiklere benzer tespitler 
yapılmıştır: Binaların havalandırma bacalarının olmadığı, yangın merdivenin bulunmadığı, elektrik tesi-
satlarının çok eski ve kötü durumda olduğu, panolarda kaçak akım rölesinin bulunmadığı, kablo bağlan-
tılarının çıplak olduğu, halen eski tip tel sargılı porselen sigortaların kullanıldığı, bu sigortalarda olması 
gerekenden fazla tel sarılarak akım değerlerinin yükseltildiği gözlemlenmiştir.

Yıllar önce kullanıma kapatılan bu sanayi sitesi ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmaması ve hala için-
de insanların kötü koşullarda yaşamaya devam etmesi yaşanan bu faciaya davetiye çıkarmıştır. Sitenin 
bir kısmın yıkılması, bir kısmının da denetimden uzak bir biçimde evsizlerin ve göçmenlerin sığınma yeri 
haline gelmesine göz yumanlar, ülkelerinden binlerce kilometre uzakta yaşam derdine düşmüş insanları 
görmezden gelenler, uluslar arası göçmen politikalarının bir parçası olarak sağlanan kaynakları göç ve 
göçmen sorunları dışında başka siyasi odaklara aktaranlar, bu elim olayın sorumlusudurlar. 
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1 MAYIS KUTLU OLSUN…

KIDEM`E DOKUNMAYA SİZİN İKTİDARDAKİ KIDEMİNİZ YETMEZ!

1 Mayıs İşçilerin Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü`nde Türkiye`deki ve dünyadaki bü-
tün işçileri, emekçileri BİRLİK içinde emperyalizme, yerli işbirlikçilerine, azgın sermayeye karşı olmaya;  
kıdem tazminatına el koymak isteyen iktidara ve sermayeye karşı MÜCADELE etmeye, emeğin haklarının 
korunması, sendikalaşmanın artması, taşeron sisteminin tamamen kaldırılması, asgari ücretin insanca 
yaşayacak bir rakam olarak belirlenmesi için DAYANIŞMA içinde olmaya çağırıyoruz.

İŞSİZLİK

Sendikalar tarafından yapılan araştırmalar Türkiye`de işsizliğin ve özellikle genç nüfusta işsizlik oranının 
hızla arttığını gösteriyor. TÜİK`in resmi rakamlarına göre işsizlik oranı %14,7 iken DİSK`in araştırmalarına 
göre işsizlik oranı %20,9`dur. Her yıl 1 milyon 11 bin kişi işsizler ordusuna katılırken, 2018 yılında istihdam 
633 bin kişi azaldı. İşsizlik rakamları her geçen gün artarken, işsiz üniversite mezunu sayısı da günden 
güne artmakta. Özellikle mühendislik, mimarlık ve tıp bölümlerinde okuyan gençler gerek siyasal baskı-
lar, gerekse işsizlik sorunundan dolayı yurt dışına gitmeyi tercih ediyorlar. İlkokuldan üniversiteye kadar 
kamu kaynakları ile okuyan gençlerimiz beyin göçü ile yurt dışına “kapağı atıyorlar”. Ne acı ki, gençleri-
miz büyüyünce Avrupa vatandaşı olmak istiyor.  

KIDEM TAZMİNATI FONU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2018 yılı Eylül ayında Yeni Ekonomi Programı`nı sunarak işçilerin 
en önemli güvencelerinden biri olan kıdem tazminatı ile ilgili olarak “kıdem tazminatı fonunun” oluştu-
rulacağını açıkladı. Yapılacak düzenleme ile kıdem iş güvencesi olmaktan çıkacak, işten atmalar kolayla-
şacak, kıdem tazminatı son ücretten hesaplanmayacak, yol ve yemek gibi sosyal haklar kıdeme yansıtıl-
mayacak ve kıdem tazminatı 30 günün altına düşebilecek. Emekçilerin dişleriyle tırnaklarıyla kazandıkları 
kıdem tazminatları getirilecek “fon” uygulaması ile sermayeye yeni kaynak aktarma yolu olacaktır. Enerji 
ve inşaat alanındaki borçlu şirketleri kurtarmak için işçilerin alın teriyle biriktirdikleri kıdem tazminatını 
fona çevirecek, sermayedarların kamu borçları buradan kapatılacak. İşçilerin, emekçilerin kıdem tazmi-
natının ellerinden alınmasına izin vermemesi ve kıdem haklarına yönelik saldırıları püskürtmesi en can 
alıcı sorunlarıdır. Buradan diyoruz ki “Kıdem`e dokunmaya sizin iktidardaki kıdeminiz yetmez.”

ENFLASYON VE YOKSULLUK

Türk-İş tarafından yapılan araştırmada 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli, yeterli beslenebilmesi için ge-
rekli aylık gıda harcaması 6 bin 500 liraya ulaşmış durumda. Aylık gıda harcamasının 6 bin 500 lira oldu-
ğu bir ortamda soğanın kilogramı 7,5 TL, patatesin kilogramı 5 TL`yi aşarken, benzine ve elektriğe yapılan 
zamları da ekleyince asgari ücretin 2 bin 20 TL gibi komik bir rakam olması sermaye yanlısı iktidarın 
işçilerle dalga geçmesinden başka bir şey değildir. Enflasyonun yüzde 20`leri geçtiği ekonomik tabloda 
işçilere, emeklilere verilen zam “Kepçeyle al”, “Kaşıkla ver” anlayışından başka bir şey değildir. 

İşçiler, emekçiler, öğrenciler, işsizler, emeklilikte yaşa takılanlar; baskılara, zorbalıklara, işsizliğe, açlığa, 
yoksulluğa, taşeron çalıştırılmaya, ötekileştirilmeye kısaca kapitalist sisteme karşı 1 Mayıs İşçilerin Ulusla-
rarası Birlik, Mücadele Dayanışma Günü`nde haydi alanlara, haydi kol kola, haydi omuz omuza….

Yaşasın 1 Mayıs İşçilerin, Emekçilerin Bayramı.
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİN İPTAL EDİLMESİ HUKUK TANIMAZLIĞIN 
VE ÜLKEDE TEK ADAM REJİMİNİN KATMERLİ KANITIDIR

31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 6 Mayıs 2019’da Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından iptal edildi. Bu karar ile Türkiye demokrasisi ağır bir darbe daha yedi.

11 YSK üyesinden 7`sinin (bu 7 kişinin 5`inin de seçimlerden 3 ay önce torba yasayla görev sürelerinin 
uzatıldığı henüz hafızalardan silinmemişken) 31 Mart seçimlerinin sonuçlanmasından 36 gün sonra iptal 
edilmesi yönünde oy kullanması tek adam rejiminin adalet, hukuk, yargı, yargıç üzerindeki baskısının 
yansımasından başka bir şey değildir.

YSK üzerinde kurulan baskı sonucu alınan bu karar, seçimle yönetime gelen İslamcı-muhafazakâr ve 
aynı zamanda neoliberal politikaların uygulayıcısı, emek karşıtı iktidarın seçimle gitmek istemediğini gös-
termektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kasasından beslenen, çocuk tacizleriyle isim yapmış vakıflara, derneklere 
ve cemaatlere aktarılan paraların kesilmesinden rahatsız olan, “İstanbul`u kaybeden Türkiye`yi kaybeder” 
hırsıyla hareket eden bu zihniyet, YSK üzerinde baskı kurarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
seçimini iptal ettirmiştir.

Önceki seçimlerde iktidara seçim kazandırmak için mühürsüz oy pusulalarını geçerli sayan YSK, seçim 
iptal gerekçesinde ‘bazı sandık kurulu başkanlarının ve üyelerinin kamu görevlisi olmamasından, bu 
sandık kurulu başkanlarının bulunduğu sandıkların seçim sonucuna tesir edecek sayıda olması`ndan söz 
etmektedir. İptal gerekçesine neden olan sandık kurulu başkanlarının belirlenmesi de yine seçim öncesi 
YSK tarafından yapılmaktadır. Bir diğer ifadeyle, YSK kendi kusur ve sorumluluğunu iptal gerekçesi yap-
makta, milyonlarca insanın oyunu hiçe sayarak hukuk katliamı, hak gaspı yapmaktadır. Aynı YSK, Bur-
sa Kemalpaşa ilçesindeki benzer itiraz başvurusunu, sandık kurullarına ilişkin itirazların 2 Mart`ta kesin 
olarak karara bağlanmasını gerekçe göstererek 20 Nisan`da reddetmiştir. YSK 36 gün sonra kendi önceki 
red kararını görmezden gelerek yüksek yargıya olan güveni sarsmakla kalmamış, bundan sonra yapılacak 
seçimlere de şaibe düşmesine neden olmuştur.

YSK tek zarftan çıkan 4 oy pusulasından sadece büyükşehir ile ilgili sonucu iptal ederek dünya hukuk 
literatürüne geçecek bir skandala imza atmıştır. Yani aynı zarfta yer alan ilçe belediye başkanları, belediye 
meclis üyeleri, muhtarların seçim sonuçları geçerli olurken, büyükşehir belediye başkanı seçim sonucu 
geçersiz kabul edilmiştir. Aynı şekilde oluşturulan sandık kurullarının, diğer bölgelerdeki sonuçlar ya da 
daha önceki seçimlerde aldığı kararlar şaibeli değilken, sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
sonuçlarının şaibeli ilan edilmesi açıklamaya muhtaçtır.

Nereden tutsanız elinizde kalacak iptal kararının halk nezdinde hiçbir geçerliliği ve meşruiyeti bulunma-
maktadır.

Zaten iktidarın etkisi ve yönlendirmesi altında bulunan yargıya güven giderek yok olurken, ekonomik 
krizle boğuşan milyonlarca insan 23 Haziran tarihinde yapılacak yeni bir seçimin ekonomik sonuçları-
nı kaldıracak durumda değildir. Birilerinin iktidar hırsı ve belediyeden nemalanma çabaları milyonlarca 
insanı açlığa, işsizliğe, mutsuzluğa itmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali YSK`nın ilk ve tek tartışılan kararı değildir: Ka-
nun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilen 
adaylara mazbata verilmemesi, seçimleri ikinci bitiren kişilerin belediye başkanı olarak atanması iktidar 
tarafından kurulan “oyunun” bir parçasıdır. Buradan sormak istiyoruz; madem KHK ile işten atılanlar bele-
diye başkanı olamayacaktı, neden bu kişilerin seçimlere girmesine izin verildi? Mazbataları hukuksuz bir 
biçimde ellerinden alınan seçilmişlerin yerine atamalar yapılması, o bölgelerde seçimlerin yenilenmesi 
taleplerinin reddedilmesi hukukun ayaklar altına alınması, halkın demokratik, meşru kararının üstünün 
çizilmesidir.

Çıkartılan yapay fırtına baharın gelmesini hiçbir zaman engelleyemeyecektir. Daha güzel yarınlar için 
HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK, buna inanıyoruz!
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17 MAYIS DÜNYA TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TOPLUMU GÜNÜ’NDE YASAKSIZ İNTERNET

17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü’nde Yasaksız İnternet… 1865 yılında, 20 ülke 
tarafından Paris’te kurulan ve merkezi Cenevre’de bulunan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin ku-
ruluş günü olan 17 Mayıs, Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünyada Dünya Haberleşme ve Bilgi Toplu-
mu Günü olarak kutlanmaktadır.

Gelişmiş ve çağdaş ülkeler “bilgi toplumu”nun gerektirdiği olanakları ve yöntemleri toplumun her bir 
hücresine yerleştirme çabasındayken, ülkemiz internet yasakları, sosyal medyadaki paylaşımlar yüzün-
den yargılananlar, alt yapı yetersizliği, internetin pahalı olması ve sürekli denetim altına alınmak istenme-
si, sektördeki kamu yanlısı olmayan yaklaşımlar ve politikalarla anılmaktadır. Bu yüzden de ülkemiz Ulus-
lararası Telekomünikasyon Birliği Bilgi ve İletişim Teknolojileri Gelişim Endeksi`nde ne yazık ki kendine 
ortalarda bir yer bulmakta ve bu sıralamada gittikçe arka sıralara gerilemektedir.

Türk Telekom`un özelleştirilmesi döneminde EMO`nun, sendikaların hukuki ve meşru mücadelesinin ne 
kadar haklı olduğu görülmektedir

Sektörün en büyük altyapı sağlayıcısı konumundaki Türk Telekom`un başına gelenler pişmiş tavuğun 
başına gelmemiştir. Yok pahasına satılan, mallarıyla, değerleriyle, kasasındaki parayla Oger Gruba satılan 
Türk Telekom bugün iflasın eşiğindedir. Türkiye`deki bir grup özel bankanın Lübnanlı Hariri ailesinin şir-
keti Oger Telekomünikasyon`a ait Türk Telekom`un yüzde 55 hissesini devralmak için Rekabet Kurumu`-
na başvurması, Oger Şirketi`nin yüzde 55`lik hisseye teminat göstererek aldığı 4.5 milyar doların taksitini 
bile ödemeyip, yani Türk Telekom`un kasasını boşaltarak borçlarını yurttaşların sırtına yüklemesi, iletişim 
altyapısı sağlayan bir kuruluşun nasıl adım adım yok edildiğini göstermektedir.

Wikipedia Erişim Yasağı Kararının İçeriğini Türkiye`de Wikipedia`dan Okuyamazsınız!

En geniş bilgi kaynağı, internetin ansiklopedisi olarak da adlandırılan Wikipedia yasağı hala devam ediyor. 
Bilgiye erişim konusundaki yasaklamalar, iktidarın sırlarının dökülmesini engelleme girişimleri, yurttaş-
ların bilgiye ulaşmasının engellenmesi, yönetenlerin seçtiği “hukukçuların” internetle ilgili olarak verdiği 
hukuk dışı yasaklama, erişime engelleme kararları 17 Mayıs Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu günün-
de Türkiye`de iletişimsizliğin son noktasıdır.

Diğer yandan ülkemizdeki internet yasakları, internete getirilmek istenen sansür uygulamaları özgür 
düşüncenin yaşama alanı bulduğu yeni mecraların iktidar tarafından yok edilmek istenmesi, “düşünce 
suçlarının” hâlâ yaygın olması -ki daha geçtiğimiz gün iki gazetecinin sudan bahanelerle gözaltına alına-
rak fotoğraf makinelerine el konulması-, Türkiye`nin nasıl bir karanlığa sürüklendiğini de gösteriyor.

İletişim ve haberleşme alanında ülkemizde düzenleyici kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Ku-
rumunun bağımsız olmaması ve sektörün düzenlenmesinde kamu yararı ve çıkarının gözetilmemesi 
sermaye gruplarının kasalarının dolmasına neden olmaktadır.

Yeni yatırımlarla geliştirilmesi ve teknolojik yeniliklerle desteklenmesi gereken temel iletişim ağının gele-
ceğine ilişkin kaygılar artarken, yaşanan bu olumsuzluklar yurttaşlara hizmet kalitesinde düşüş ve pahalı-
lık olarak yansımaktadır.

İnternete, en kolay yoldan, ucuz, yaygın ulaşmanın önünü açan yatırımların kamu eliyle, kamu yararı-
na yapılması, özelleştirme yanlısı, sermayeye hazır kaynak aktaran politikaların terkedilmesi, sansürsüz, 
özgür ifadenin önündeki engellerin kaldırılması, internet üzerindeki yasakların yasaklanması her zamanki 
talebimizdir.
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İNTERNET ÜZERİNDEKİ BASKILAR ARTIYOR!

RTÜK ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan ve internet yayıncılığının denetim 
altına alınmasını sağlayan “Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamında Sunumu 
Hakkında Yönetmelik” 1 Ağustos 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yazılı ve görsel medyanın yüzde 95`inin kontrol altında tutulup; gazete manşetlerinin tek bir merkezden 
atıldığı; düşüncelerini açıkladığı, karikatür çizdiği için çok sayıda gazeteci, karikatüristin cezaevine konul-
duğu böyle bir baskı ortamında internet üzerinden yapılan yayınların iktidarın kontrolü dışında bırakıla-
cağını düşünmek hayalden öte bir şey değildir.

Yeni düzenlemede “RTÜK`ten geçici yayın hakkı veya yayın lisansı bulunmayan ya da bu hak veya lisansı 
iptal edilen gerçek ve tüzel kişilerin yayın hizmetlerinin internet ortamından iletildiği tespit edilirse, sulh 
ceza hakimi, internet ortamındaki yayınla ilgili içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesine karar 
verilebilecek” denilerek internet yayıncılığı yapan kurum ve kuruluşlara denetimler getirilmiş ve RTÜK`ün 
“uygun görmediği” yayınlara yönelik yaptırımın önü açılmıştır. 

İNTERNET YASAKLARI KONUSUNDA SABIKAMIZ KABARIK!

Türkiye internet yasakları konusunda sabıkalıdır. Türkiye`nin Suriye`deki terör gruplarını desteklediğini 
iddia eden makaleyi yayından kaldırmayı reddettiği için internet ansiklopedisi olan Wikipedia`ya 2 yıldır 
erişim yasağı uygulanıyor. Tüm dünyada açık ve ücretsiz internet mücadelesi veren kuruluş olan Access 
Now tarafından geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmaya göre tüm dünyada internet erişimini en çok engel-
leyen ülkeler arasında Türkiye başlarda geliyor.

Düşünce özgürlüğünü desteklemek amacıyla kurulan ABD merkezli Freedom House yıllık internet öz-
gürlüğü raporu (2018) Dünya İnternet Özgürlüğü Haritasında Türkiye Çin, Rusya, İran, Suudi Arabistan 
gibi ülkelerle birlikte “özgür olmayan” ülkeler arasında yer almaktadır. Binlerce kişi internet ortamından 
Cumhurbaşkanı`na hakaret etmekten yargılanıyor ya da ceza alıyor. Hakaret unsuru barındırmayan, 
eleştiri dışına çıkmayan her türlü düşüncenin belli bir merkezden ve belli mahkemelerden çıkan kararlar-
la yasaklanması, internet üzerindeki baskıcı zihniyetin demokratik işleyişi baskılamaktan başka bir anlam 
taşımayacaktır. İnternette ifade özgürlüğünün kısıtlandığı, insanların bilgiye birinci elden ulaşmasının 
önünün kesildiği böyle bir ortamda yapılan yönetmelik düzenlemesi ile “erişimi engellenecek” site sayı-
sında artış yaşanması kaçınılmaz olacaktır.  Kaldı ki zaten 2007 yılında kabul edilen 5651 sayılı “İnternet 
ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi 
hakkında kanun” yürürlükte bulunmaktadır.

Söz konusu yönetmelik eleştirileri dizginleme ve susturma çabası anlamına gelecektir. İktidar kontrolün-
deki yaygın-boyalı medyada çalışırken yaptıkları ilkeli habercilik nedeniyle işten atıldıktan sonra internet 
haberciliği yapan gazetecilerin seslerinin kesilme hamlesi anlamına da gelen bu yaklaşımla Türkiye`de 
ifade özgürlüğünün nerelerde olduğunu bir kez daha göstermektedir. Çıkartılan yönetmelikle, internet 
haberciliği ile toplumu bilgilendiren, uyaran, muhalif seslerin YouTube, FaceBook, Periscope vb. kanal-
lar üzerinden halka ulaşması engellenerek yazılı ve görsel basının ardından internet yayıncılığında da 
tek ses dönemine gidilmek istenmektedir. Yönetmelikle ayrıca bundan sonra Netflix, PuhuTV, BluTV gibi 
yerli/yabancı abonelik temelli video içerik hizmetleri de Türkiye`de faaliyet gösterebilmek için RTÜK`ten 
lisans almak ve RTÜK`ün kurallarına uymak zorunda olacaktır. 

Her türlü baskı, kısıtlama, sansür uygulamalarının olmadığı, sadece izlemek isteyenlerin para vererek iz-
lediği, kimsenin de zorla izlemediği internet dizi ve yayıncılığının cendere altına alınmak istenmesi kabul 
edilemez. 
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KADINLAR ÖLMEK DEĞİL YAŞAMAK İSTİYOR!

Kırıkkale`de 18 Ağustos 2019 günü, eski kocası Fedai Baran tarafından katledilen Emine Bulut, kayıtlara 
23 Ağustos 2019 itibariyle bu yıl içinde öldürülen 224. kadın olarak geçti. Aynı gün içinde Konya`da Tuba 
Erkol, uğradığı şiddet nedeniyle şikayetçi olduğu ancak uzaklaştırma kararına uymayan eşi Bekir Erkol ta-
rafından, Ağrı Sığınma Evi`nde kalan Emine Nuyan ise Patnos`ta eşi Özkan Nuyan tarafından öldürüldü.

Şiddetten Ölen Kadınlar İçin Dijital Anıt, anitsayac.com sitesine göre bu yıl öldürülen kadınların sayısı ne 
yazık ki 224`e ulaştı. 2008-2019 yılları arasında babaları, erkek kardeşleri, kocaları, partnerleri, ayrıldık-
ları halde HALA üzerlerinde hak iddia etmeye devam eden “eski” partnerleri, töre tetikçileri, yani kısaca 
erkekler tarafından katledilen kadın sayısı 2717`yi buldu.

Ancak unutulmamalıdır ki, bu kızkadeşlerimiz birer istatistiki veri değil. Her biri -erkekler tarafından kat-
ledilene kadar- yaşayan, nefes alan, üreten, hayal kuran, gülen, ağlayan, istekleri ve -inanmayacaksınız 
ama- istemedikleri de olan birer kadındı.

Çalıştığı plazada işvereni tarafından cinsel saldırıya uğrayıp, intihar süsü vermek için aşağı atılan Şule Çet 
davasının belirsizliği sürerken, bu toprakların her yerinde kadınların katledildiklerini görüyoruz. Bir yan-
dan boşanma hakkı, nafaka üzerinden sürdürülen saldırgan tartışmalarla fiilen bitirilmek istenirken, diğer 
yandan boşanma bir cinayet nedeni olarak normalleştirilmeye çalışılıyor. BİR KADINI ÖLDÜRMENİN HİÇ 
BİR GEÇERLİ NEDENİ OLAMAZ!

Devlet cinayetleri önleyici koruma desteğini vermek, sığınma evlerinin sayısını ve gizliliğini artırıp şartla-
rını iyileştirmek, erkeklere caydırıcı cezalar vermek yerine katillerin sırtını sıvazlıyor. Erkek egemen zih-
niyetle beslenen ve patriyarkanın her tür kaymağını yiyen iktidar, kadınların çalışmasına, sosyal yaşama 
katılmasına, doğurup doğurmayacağına, gülüp gülemeyeceğine, dilediği gibi giyinip giyinemeyeceğine 
bile karışıyor.

Bir kızkardeşimizi daha kaybetmeye tahamülümüz yok! Bir kişi daha eksilmeyeceğiz! Bu nedenle, Ana-
yasa‘nın ve İstanbul Sözleşmesi‘nin gerekleri derhal yerine getirilmeli, yasalar uygulanmalı, “iyi hal” ve 
“haksız tahrik” adı altında uygulanan teşvik indirimlerine son verilmelidir. Kadınlar olarak EŞİT yurttaşlık 
haklarımızı istiyoruz!

Tarihin tekerrürden ibaret olduğu düzeninizi yıkmaya geliyoruz. Failleri masaya yatırmak, onlara dair 
istatistikleri de konuşmak istiyoruz! Yargının verdiği “ödül gibi” cezaların hesabını soruyoruz! Kaç faile ne 
oranda ceza indirimi yapıldığını, kaçına “sevgilimdi, namusumu korudum, tahrik etti, erkekliğime hakaret 
etti” diyerek haksız tahrik indirimi kapabileceği konusunda yol gösterildiğini, kaçının duruşma günü takı-
lan bir kravata bir ömür satın alabildiğini, kaç hakimin kanıtları hiçe sayıp sadece katil erkeklerin beyanı-
na göre karar verdiğini “üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla” yazın istiyoruz.

Çünkü ERKEKLER KADINLARI ÖLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR, HALA!
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PLÂNLAMA YAPILMADAN İNŞA EDİLEN HES’LER SORUN YARATIYOR!!

Sivas`ın Koyulhisar ile Suşehri ilçeleri arasındaki D 100 karayolu yakınından geçen Kelkit Çayı üzerinde-
ki Hidro Elektrik Santralı`na (HES) su aktarılan kanalının 29 Ağustos 2019 Çarşamba gecesi saat: 00.30 
civarında patlaması sonucu D-100 karayolundan geçen iki araç suya kapıldı. Kurtarılan 6 kişi hastaneye 
kaldırıldı.

HES kanalındaki borularda sızıntı olduğuyla ilgili 10 yıl önce şikayette bulunulduğu, ancak dönemin 
Cumhuriyet Savcılığı tarafından kamu adına soruşturma yapılmaya gerek duyulmadığı ortaya çıktı.

Olay tarihinden 10 yıl önce yöre halkının Kaymakamlığa ve Cumhuriyet Başsavcılığı`na verdikleri dilek-
çede sorunlara dikkat çekilerek, “Bölge heyelana açık bir bölge olduğundan sızıntının toprak kaymalarına 
neden olma ihtimali yüksektir. Bu denli tehlike arz etmesi nedeniyle uzun süre evlerimize giremedik ve 
mağdur olduk. Suyun basıncı ve yüksek miktarda olduğu dikkate alındığında sızıntının kanalda patlaklara 
yol açabilme ihtimali dikkate alınmalı, su baskınları ve heyelanların meydana geleceği endişesi içindeyiz” 
denilmesine karşın Cumhuriyet Savcılığı bu uyarıyı dikkate almamıştır. Savcılık takipsizlik kararı vermek 
yerine yöre halkının şikayetine kulak vererek, önce bilirkişi atayıp bilirkişinin vereceği raporu dikkate 
alsaydı 10 yıl sonra böyle bir tehlike söz konusu olmayabilirdi. Su kanalında gerçekleşen patlama sonucu 
yaralanan tüm yurttaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. 

EPDK‘nın projeksiyonlarına göre mevcut yatırımlar 2030 yılına kadar tüm ihtiyacı karşılayabilecek düzey-
de. Buna rağmen çok sayıda HES yatırım aşamasında görünüyor. Planlamadan yoksun enerji yönetimi 
yüzünden, kontrolsüz ve denetlenmeyen HES`ler yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atıyor. 

TÜRKİYE HES ÇÖPLÜĞÜNE DÖNÜŞMESİN!

HES`lerin planlama ve projelendirme aşamalarında birçok yanlışlık yaşanmaktadır. Üretim tesisleri için 
hazırlanan fizibilite raporlarının yöre koşulları yeterince incelenmeden  hazırlanması (Üretim santralinin 
yeri, kurulu gücüne göre üretilen elektriğin o bölgede tüketilip tüketilmediği; tüketilemediği durumda 
fazla enerjinin sisteme aktarılması için mevcut dağıtım hatlarının teknik ve ekonomik yeterliliği, karakte-
ristiği; dağıtım hatlarının yeterli  olmaması halinde, en yakın trafo merkezine (TM) yapılacak olan enerji 
nakil hattının (ENH) karakteristiği, maliyeti ve işletme şartları vb.) sonucu ülkemiz ihtiyaç duyulmayan 
HES çöplüğüne dönüşmektedir. Uygulama aşamasında ise ürün tercihlerinde kalite ve verimlilik  dikkate 
alınmadığından, zaten verimsiz olan bir sürü HES projesi verimsizleşmekte, üretim kayıpları ve işletme 
kayıpları artmakta ve kaynak israfına yol açılmaktadır. Öte yandan, bu kalitesiz ürünlerin kullanılması ve/
veya düzenli bakımların yapılmaması sonucunda Sivas Koyulhisar`dakine benzer kazalar yaşanabilmek-
tedir.

ÇÖZÜM YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİNDE

Sivas rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisi yatırımları için çok ciddi bir potansiyele sahip bir ilimizdir. Sivas`ın 
ortalama  güneşlenme  süresi  günlük  toplam  7,3  saat,  ışınım  şiddeti  ise  günlük  toplam  4,2 kWh/m² 
ile Türkiye ortalaması civarındadır.

Yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin bir yer olan Sivas`ta gerek güneş enerjisi gerekse rüz-
gâr enerjisi yatırımları artırılmalı, doğaya, insana saygılı enerji üretimi sağlanmalıdır.

Saygılarımızla.
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 “ÜRETİMDEN KULLANIMA, ASANSÖRLER HER AŞAMADA DENETLENMELİ!”

27 Eylül 2019 tarihinde Konya’da üniversite öğrencisi genç bir kadın, tartıştığı araştırma görevlisi bir erkek 
tarafından uğradığı şiddet sonucu asansör boşluğuna düşüp ağır yaralandı. Bir yandan erkek şiddeti bir 
kadının daha canına kast ederken bir yandan da teknik olarak uygunluğu tartışmalı asansör kapısı felaketi 
derinleştirdi. Üniversite öğrencisi kadın uğradığı şiddet sonrası asansör kapısına çarpıp bu tür darbelere 
dayanıklı olması gereken kapının alt kızaktan çıkması sonucu asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Kadına yönelik şiddet “suçun caydırıcılığı” ilkesi gereği ağır yaptırımlarla cezalandırılmalıdır.

Kadına yönelik şiddet toplumun her kesiminde günden güne artmakta, 6284 sayılı kanun ve İstanbul 
Sözleşmesi`nin etkin şekilde uygulanmaması, kadınların kazanımlarını gasp eden yasalar, iyi hal indirim-
leri vb. hukuki yaptırımlarla da failler korunmaktadır.

Konya`da yaşanan asansör faciasına benzer irili ufaklı onlarca kaza yaşanmış ve bu tür kapılar maalesef 
hepimizin farkında olmadan hayatında bulunmaktadır.

Asansör denetimi ülkemizde ne yazık ki sadece asansörlerin periyodik kontrolü olarak algılanmakta, pe-
riyodik kontrol ticari firmaların insafına terk edilmiş durumdadır. Hatta çoğu periyodik kontrol firmasında 
Elektrik, Elektronik Mühendisi olmadan denetim yapılmaktadır. Asansör malzeme üretiminde ise dene-
timin ihmali daha büyük boyutlara taşınmakta, yönetmelikler uygulanmayarak sadece kâğıt üzerinde 
kalmaktadır. Belge verilen ürünlerle piyasaya sürülen ürünler arasında –üretim maliyetlerini düşürmek 
için– fark olduğu yönünde ciddi endişeler mevcuttur.  Aynı şekilde fason üretim olan ve sahte etiket ve 
belgelerle piyasaya sürülen ürünler olduğu bilinmektedir.

Asansörlerin periyodik kontrolleri sırasında asansör kapılarının dayanımıyla ilgili test yapmak mümkün 
değildir. Asansörlerde denetim sadece periyodik denetim olarak algılanmamalı, imalat malzemelerinin 
denetlenmesi de ilgili Bakanlık tarafından yapılmalıdır. Asansörlerin, piyasa gözetimi ve denetimi Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı`nın sorumluluğundadır. İlgili Bakanlık tarafından piyasadaki asansör mal-
zemelerinin zaman zaman örneklemelerle, saha denetimleriyle kontrol edilmesi benzer kazaların yaşan-
maması için acil olarak hayata geçirilmelidir.

Kazanın yaşandığı asansördeki periyodik denetim 21 Haziran 2019 tarihinde yapılmış ve çeşitli eksiklikler 
tespit edilerek “Sarı Etiket” yapıştırılmıştır. Sarı etiket, asansörün kabul edilebilir risk seviyesinde olduğunu 
belirtir ve belirlenen aksaklıkların 120 gün içerisinde giderilmesini gerektirmektedir. Kaza sonrası olay ye-
rine giden heyetimiz olay yeri incelemesinde asansör kapısının değiştirilmemiş olduğunu, kızaktan çıkan 
kapıya uygulanan küçük bir güç ile hâlâ esnediğini tespit etmiştir.

Bu tür olayların bir daha yaşanmaması, kaza risklerinin azaltılması için asansör teknik dosyasının incele-
nerek kazanın gerçekleştiği kapının teknik dosyaya konulan şartlara uygun olup olmadığının denetlen-
mesi gerekmektedir. Bu olayda ürün imalatçısı, asansör monte eden ve yetkili teknik servisin kusurları 
ayrı ayrı belirlenmelidir.

Teknik kusurların yanı sıra yaşanan bu acı olay kadına şiddet davası olarak da ele alınmalıdır.

Odamızın her zaman ve her yerde belirttiği gibi, insan hayatının riske atılmaması, insanların rahat, kon-
forlu ve güvenli bir ortamda asansör kullanması için asansör imalatı, montajı, kullanımı konularında 
kamusal denetim etkin olarak yapılmalıdır.                                                                          
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BİR KİŞİ DAHA EKSİLMEYECEĞİZ

Şule ÇET, 29 Mayıs 2018 tarihinde Ankara`da bir plazada işverenleri Çağatay Aksu ve Berk Akand tarafın-
dan önce tecavüze uğradı, sonra 20. kattan aşağıya atılarak öldürüldü. Olayın gerçekleştiği tarihten karar 
gününe kadar ana akım medya tarafından münferit bir olay, hatta intihar kılıfına sokulmak istenen bu ci-
nayet kadınların mücadelesi, dayanışması ve adalet arayışı sonucunda inkâr edilemez bir boyuta ulaşmış 
ve faillerin cezalandırılması sağlanmıştır.

4 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen karar duruşmasında Çağatay Aksu`ya önce ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası verildi. Fakat hemen hemen tüm kadın cinayeti davalarında görmeye alışık olduğumuz “iyi 
hal indirimi” burada da gerçekleşti ve mahkemenin iyi hale bağlı takdir indirimi uygulamasıyla cezası 
düşürülerek müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bir diğer suçlu Berk Akand`a ise suça yardım 
etmekten toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Tam on ay süren yargılama süreci boyunca gerçekleşen tüm duruşmalarda katiller ve aileleri Şule`nin 
özel hayatını, babasının maddi durumunu sürekli yargılayıp suçlayarak hem kamuoyunu hem de mahke-
meyi yanıltmaya çalıştılar. Ancak Şule Çet davası kadınların yaşam hakkına sahip çıkma davasıydı. Bizler 
“bir kişi daha eksilmeyeceğiz, erkek adalet değil gerçek adalet sağlanacak” diyerek gün be gün dayanış-
mamızı büyüteceğiz. Sadece Şule Çet`in değil, Ceren Damar`ın, Ceren Özdemir`in, Emine Bulut`un ve 
tüm kadın cinayetlerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bir arada yan yana yürüdükçe de bir kişi daha 
eksilmeyeceğiz.

Çünkü sizin bildiğinizin aksine “Bizler cadı avcıları değil, yakamadığınız cadıların torunlarıyız!”

İŞTE BU YÜZDEN “SUSMUYORUZ, KORKMUYORUZ, İTAAT ETMİYORUZ!”

İŞTE BU YÜZDEN BİR KEZ DAHA “KADINLAR BİRLİKTE GÜÇLÜ!”
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MÜHENDİSLİK DİPLOMASININ KİRAYA VERİLMESİ SUÇTUR VE ETİK DEĞİLDİR!

Son zamanlarda bazı internet sitelerinde alenen “mühendislik diploması kiraya verilir” ilânları verilerek 
meslek etiğini ayaklar altına alan ve aleni bir şekilde suç olan girişimlerde bulunulmaktadır. İş o noktaya 
varmıştır ki ilânlarda açık açık “şantiye şefliği imzası atılır” dahi denilerek mühendislik mesleğinin itibarı 
zedelenmektedir.

Bilinmelidir ki; mühendislik projeleri ancak mühendis ünvanına sahip, Odası tarafından yetkilendirilmiş 
mühendisler tarafından hazırlanabilir ve sorumluluğu da imza sahibi mühendise aittir. Başkaları tarafın-
dan hazırlanan projelere imza atan mühendisler açıkça suç işlemektedirler.

Diplomaların kiraya verilmesi TMMOB Disiplin Yönetmeliği kapsamında suç teşkil etmekte olup; yetkisiz 
kişilerce üretilen plân, proje ve hizmetlerden birine imza atarak diplomasını kiraya veren üyeler hakkında 
soruşturma açılıp Onur Kurulu`na sevk edilmektedir.

Diplomasını kiraya vererek suç işleyip haksız kazanç elde edenler bir yandan da TMMOB tarafından her 
yıl mühendis, mimar ve şehir plâncılar için belirlenen asgari ücretin altında gelir elde ederek Birliğimiz 
tarafından belirlenen asgari ücret uygulamasına karşı gelmekte, haksız kazanç elde etmektedirler.

Meslek etiğini yok sayan, mühendislik ilkelerini yerle bir eden diploma kiralama girişimleri Odamız tara-
fından yakından takip edilmekte, üyemiz olduğu tespit edilen kişiler hakkında soruşturma açılarak gerekli 
disiplin cezası almaları sağlanmaktadır. 

Bilimi ve mesleği insanlık ve kamu yararına kullanmak yerine diplomalarını kiraya vererek usulsüzce para 
kazanmanın aparatı olarak kullananları uyarıyoruz: Diplomaları kiraya vermek Türk Ceza Kanunu (TCK), 
Yapı Denetim Kanunu, Sosyal Güvenlik Mevzuatı vs. kanun ve mevzuatlarda da suç olarak tanımlanmış 
ve ağır cezalar öngörülmüştür!

Saygılarımızla.
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DENETİMSİZ OLARAK SATILAN ELEKTRİKLİ ISITICILARIN KULLANIMI CAN ALIYOR! 

Ankara’nın Altındağ İlçesi Karapürçek Mahallesi’nde 01 Ocak 2020 günü gerçekleşen ve elektrikli ısıtıcı-
dan kaynaklandığı düşünülen yangında 4 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.

Ekonomik krizin yoğun olarak hissedildiği, şişkin doğalgaz faturalarıyla karşı karşıya kalınan bu dönem-
de havaların da soğuması ile beraber elektrikli ısıtıcı kullanımı giderek yaygınlaşmakta ve halk arasında 
“merdiven altı” olarak tabir edilen kalitesiz elektrikli ısıtıcılardan meydana gelen yangınlarda yurttaşları-
mız ne yazık ki yaşamını yitirmektedir.

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi teknik görevlileri tarafından yangının çıktığı evde ve bina giri-
şinde yapılan teknik inceleme sonucu yangının bina elektrik tesisatından kaynaklanmadığı, dış bir etken-
den (ısıtıcı soba) kaynaklı bir yangın olma ihtimalinin güçlü olduğu kanaatine varılmıştır.

Ne yazık ki bazı elektrikli ısıtıcılarda devrilme sonucu enerjiyi kesecek switch (anahtar) tertibatı olmaması 
nedeniyle meydana gelen yangınlar büyük facialara yol açmaktadır.

Yüksek akım çeken elektrikli ısıtıcıların uzatma kabloları ile kullanılması da büyük risk taşımakta, market-
lerden bile kolayca alınabilen ucuz uzatma kablolu çoklu prizlerin standart dışı üretimi büyük tehlikeler 
taşımaktadır. Isıtıcıların çektiği akıma uygun olmayan kablo kesiti ve priz düzenekleri ısınarak yangın 
tehlikesi yaratabilmektedir.

Yapıların eskidikçe elektrik tesisatlarının da eskidiği, gün geçtikte gündelik yaşamımızda kullandığımız 
elektrikli araçların çoğalması yüzünden tesisatların yetersiz kaldığı, bu yüzden de yangınlara davetiye çı-
kartmak anlamına geldiği göz ardı edilmemelidir. Bu yüzden bina tesisatları yetkililer tarafından periyodik 
olarak denetlenerek elektrik tesisatından kaynaklı olası yangın riskleri azaltılmalıdır.

Karapürçek Mahallesi`nde yaşanan facianın bir kez daha yaşanmaması için;

• Devrilme karşısında elektrik enerjisinin kesilmesine yol açan switch tertibatının bulunduğu elektrikli 
ısıtıcılar tercih edilmeli,

• Elektrikli ısıtıcılar düz bir zemine yerleştirilmeli,

• Elektrikli ısıtıcıların yakınında yangına sebep olacak tutuşmaya elverişli malzemeler bulunmamalı, 
elektrikli ısıtıcıların kablolarında erime, kararma, şekil bozukluğu vb. sorunlar görüldüğünde kesinlikle 
kullanılmamalı,

• Ucuz, tehlike saçan uzatma kabloları tercih edilmemeli,

• Kamu güvenliği için yangınlara sebep verme ihtimali bulunan, dayanıksız, devrilme sonucu enerjiyi 
kesecek switch tertibatı bulunmayan, uygun kesitte kablo kullanılmayan elektrikli ısıtıcıların üretimi 
ve satışı devlet tarafından ciddi bir şekilde denetlenmelidir.

• Bununla birlikte yurt dışından ithal edilen bu tür malzeme ve cihazların CE Belgesi kapsamında, 
2014/35/AB Alçak Gerilim Yönetmeliği, 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği ve TS EN 
60335-2-30 standartlara uygunluğu denetlenmeli, uygun olmayan malzeme ve cihazların kullanımı 
kesinlikle engellenmelidir.

• Tüketicinin de ürün tercihini yaparken bu bilinçle davranması ölüm ve yaralanmalı kazaların azalma-
sını sağlayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.       
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GELECEĞİMİZ OLAN GENÇLER ÇARESİZLİKTEN ÖLÜMÜ SEÇMESİN!

Türkiye derin bir ekonomik kriz ve kırılma yaşıyor. Hayat pahalılığı, yüksek enflasyon baskısı, işsiz sa-
yısının 7 milyonu aşması, açlık, yoksulluk, güvencesizlik, gelecek korkusu insanları intihara sürüklüyor. 
Geçtiğimiz aylarda elektrik faturasını ödeyemeyen aynı aileden 4 kişi siyanür ile intihar etmiş, benzer 
olaylar ülkenin farklı şehirlerinde yaşanmıştı. İşsiz olduğu, ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirten insanlar 
TBMM`de intihar girişiminde bulunurken, “İşsizim açım” diyen bir kişi Güvenpark`ta kendini ateşe ver-
miş, alanında iş bulamayan bir meslektaşımız çalıştığı inşaatta yaşanan kaza sonucu hayatını kaybetmiş, 
atanamayan bir öğretmen de canına kıymıştı.

Son olarak birkaç gün önce İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli, yaşadığı sosyal bunalım, değersiz-
lik algısı, gelecek kaygısı ve  ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar etti. Yemekhane kartında 1 TL`si olan, 
sosyal medya hesaplarında geleceğe dair hiçbir umudunun olmadığını dile getiren Sibel Ünli`nin intiharı 
ülkede yaşanan ekonomik, siyasi krizin boyutlarının büyüklüğünü ortaya koyması bakımından önem 
taşımakta.

Öğrenciler toplumda ekonomik krizin etkisini en can yakıcı şekilde yaşayan kesimi oluşturuyor. Genç-
lerimiz bir yandan her türlü zorlukla mücadele ederek eğitimlerini sürdürmeye çalışırken bir yandan da 
ülkede yeni üniversiteler açılıp kontenjanlar plansız arttırılırken, üretim ve sanayide gerileme nedeniyle 
işsiz ve geleceksiz kalmaktadır. Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait (KYK) yurtlara yüzde 20 zam yapılma-
sı,  KYK tarafından üniversite öğrencilerine verilen öğrenim kredisini ödeyemeyenlerin icraya verilmesi, 
öğrenci bursuna yapılan komik zammın enflasyon karşısında pula dönmesi ekonomik krizin faturasının 
öğrencilere ve işsizlere kesildiğini açıkça göstermekte.

İstanbul Üniversitesi`nde 3 öğün indirimli yemek hakkının tek öğüne indirilmesi kararına karşı verdikleri 
mücadele ile gündeme gelen öğrencilerin haklı talepleri polis copu ile karşılaştı. Yaşamak gibi en temel 
hakları için demokratik yolları kullanarak alanlara çıkan öğrencilere yapılan müdahale kabul edilemez. 
Suni gündemler yaratarak ekonomik ve siyasi krizi yok sayma politikası güden iktidar, öğrencilerin, işsiz-
lerin, asgari ücretle yaşamaya mahkum edilen emekçilerin, emeklilerin bu ülkenin büyük bir çoğunluğu-
nu oluşturduğunu bilmelidir.

Yaptığımız araştırma sonucu Ankara ve İstanbul`da yaşayan bir öğrencinin aylık ve günlük harcaması 
gereken asgari tutar şöyledir:

ANKARA

Harcama Kalemi Ücret (TL) Açıklama

Ev veya Yurt 
parası

 300 KYK yurtlarının ortalaması veya eve çıkmış ise ev arkadaşı olacağını 
varsaydığımızda ulaştığımız rakam (4 kişi)

Yemek  900 Bir öğün okulda -okulda verilen yemek parası ortalama 3 TL- bir öğün 
evde bir öğün de dışarıda yediğini düşünürsek, günlük 30 TL

Elektrik 30 Ev arkadaşları ile ortak ödeme

Su 20 Ev arkadaşları ile ortak ödeme

Eğitim Gideri 50 Kitap, fotokopi vs.

Isınma 100 Ev arkadaşları ile ortak ödeme

Haberleşme 50

Ulaşım 60 Ankara BB`nin öğrenciler için verdiği 200 binişlik abonman kartı

Toplam* 1.510 Günlük yaklaşık 50,33 TL
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İSTANBUL

Harcama Kalemi Ücret (TL) Açıklama

Ev veya Yurt parası 450 KYK yurtlarının ortalaması veya eve çıkmış ise ev arkadaşı olacağını 
varsaydığımızda ulaştığımız rakam (4 kişi)

Yemek 1.200 Bir öğün okulda -okulda verilen yemek parası ortalama 3 TL- bir 
öğün evde bir öğün de dışarıda yediğini düşünürsek, günlük 40 TL

Elektrik 30 Ev arkadaşları ile ortak ödeme

Su 20 Ev arkadaşları ile ortak ödeme

Eğitim Gideri 50 Kitap, fotokopi vs.

Isınma 100 Ev arkadaşları ile ortak ödeme

Haberleşme 50 

Ulaşım 40 İstanbul BB`nin öğrenciler için verdiği 200 binişlik akbil kartı

Toplam* 1.940 Günlük yaklaşık 64,67 TL

* Yaptığımız bu asgari harcama tutarına hiç bir sosyal, kültürel gider dâhil edilmemiştir.

Bir öğrencinin hiç bir sosyal gideri olmadan yapacağı harcamanın mininum %75`i devlet tarafından 
faizsiz kredi olarak verilmelidir. Kredi geri ödemesi öğrenci mezun olup işe girdikten sonra başlamalı, her 
bireyin gelirine göre ödeme planı yapılmalıdır.

Bu altyapı hazırlanıncaya kadar tüm üniversitelerde 2 öğün indirimli ve bir öğün ücretsiz yemek imkanı, 
hafta sonları dahil sağlanmalıdır. Ayrıca örgün öğretimdeki tüm önlisans ve lisans öğrencilerinin ulaşımı 
ücretsiz olmalı veya üniversiteler ya da belediyeler servis koyarak öğrencilerin ulaşım sorununu çözme-
lidir.

Üniversite öğrencilerinin kalacağı yurt binaları mevcut öğrenci sayısına göre plânlanıp yapılmalı ve öğ-
rencilerin barınmaları ücretsiz sağlanmalıdır.

Geleceğimiz olan gençlerimize sahip çıkmak devletin temel sorumluluğudur ve bu sorumluluk ertelene-
mez.
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SARI BASIN KARTLARINI İPTAL EDEREK ÖZGÜR BASINI SUSTURAMAZSINIZ!

Basın Kartları Komisyonu’nun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlanmasının ardından sarı 
basın kartı yenileme başvurusu yapan Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat başta olmak 
üzere Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı ve Evrensel Gazetesi Haber Müdürü Yardımcısı Gök-
han Durmuş, Cumhuriyet Gazetesi eğitim muhabiri Ozan Çepni, BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörleri 
Yaşar Aydın, İbrahim Varlı, yazar Doğan Tılıç’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda Evrensel ve BirGün 
Gazeteleri muhabir ve yöneticilerinin sarı basın kartları iptal edildi.

9 Temmuz 2018`de Başbakanlık‘a bağlı olan ve Sarı Basın Kartı`nın verildiği Basın Enformasyon Genel 
Müdürlüğü kapatılarak, görev ve yetkileri Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı‘na devredildi. Basın Yayın 
ve Enformasyon Genel Müdürlüğü`nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Resmi Gazete`de yayınla-
nan 703 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırıldı. Kararnameye basın kartlarının 
iptallerini kolaylaştıracak maddeler eklenerek, gazetecilerin basın kartı alması da gittikçe zorlaştırıldı.

İktidara göbekten bağlı medya organları maddi kaynaklarla beslenip desteklenirken, muhalif seslere ya-
şama hakkı tanımayan iktidarın bu çabası ne ilk ne de son bir uygulamadır.

Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe`ye gittiği bir haberi izlemesine “sarı basın kartı” olmadığı için 
izin verilmemiş, Göktepe gazetecilik görevini yerine getirmek amacıyla direnerek haberi izlemek isteyin-
ce de polisler tarafından dövülerek öldürülmüştü.

Geçtiğimiz günlerde de Basın İlân Kurumu, okurların birden fazla gazete aldığını gerekçe göstererek Ev-
rensel Gazetesi`ne ilân kesme cezası vermişti. Yine aynı kurum BirGün gazetesine “Bazı haberlerde yayın 
kaynağının kullanılmaması” nedeniyle, Evrensel Gazetesi`ne ise “haber başlıkları” gerekçesiyle ilân ve rek-
lam akışını durdurma cezası vermişti. Benzer şekilde Cumhuriyet Gazetesi`ne de 19 günlük ilân kesme 
cezası verilmesi “iktidarın sesi” olmayan basın kuruluşlarının cezalandırılması anlamına gelmektedir.

Kamu kaynakları ile finanse edilen THY, TCDD gibi kurumların taşıdığı yolculara iktidar destekçisi gazete-
ler dışında kalan gazetelerin verilmemesi iddiaları Meclis`e taşınmıştı. Yüksek Hızlı Tren`de (YHT) sunulan 
kablosuz internet bağlantısı üzerinden Cumhuriyet, Sözcü, BirGün, Sol.org.tr gibi haber sitelerine girişin 
de keyfi olarak yasaklandığı yönünde iddialar dile getirilmektedir.

Sarı basın kartı sahibi olmayan gazetecilerin kanunen gizli olmayan veya idarece gizli yapılmasına gerek 
görülmeyen toplantılara girmelerine olanak sağlanıyor. Gazeteciler TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar 
vb. gibi yerlere sarı basın kartı ile akredite olarak girebilmektedirler. İptal kararı ile sarı basın kartları elle-
rinden alınan, muhalif basın organlarında çalışan gazetecilerin halka bilgi vermesinin önüne geçilmeye 
çalışılmaktadır.

Biz biliyoruz ki iktidara yakın, iktidarın borazanlığını yapan medya kuruluşları halk nezdinde itibar gör-
memektedir. İktidara yakın gazeteler satılmayıp, televizyon kanalları izlenmemekte. Halkın özgürce haber 
aldığı gazeteler, televizyonlar ve sosyal medya ağları bilinçli olarak cezalandırılmak istenmektedir.

Halkın ve kamunun yararına gazetecilik yapanların sarı basın kartlarını iptal ederek yaşanan gerçekleri 
halkın öğrenmesinin önüne geçemezsiniz.

Muhalif basın üzerindeki yasaklayıcı uygulamalardan bir an önce vazgeçilmelidir.

Özgür basını sarı basın kartlarını iptal ederek engelleyemezsiniz.
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EMO ANKARA ŞUBESİ 43 YILDIR KAMUSAL MÜCADELESİNE DEVAM EDİYOR

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi; EMO Yönetim Kurulu`nun 22. Olağan Genel 
Kurulu`nda alınan karar üzerine 29 Ocak 1977 yılında kuruluşunu ilân etti.

TMMOB‘ye bağlı Elektrik Mühendisleri Odası‘nın 14 Şubesinden biri olan EMO Ankara Şubesi Elektrik-E-
lektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendis-
liği, Biyomedikal Mühendisliği, Elektroteknik Mühendisliği, Elektronik ve İletişim Mühendisliği, Telekomü-
nikasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Elektrik Enerjisi Mühendisliği, Elektromekanik Mühendisliği 
bölüm mezunu 15 bin 207 üyeyi bünyesinde barındırmaktadır. EMO Ankara Şubesi, EMO örgütlülüğü 
içinde üye sayısı bakımından ikinci, kapsadığı yüzölçümü bakımından ilk sırada yer almaktadır.

Kurulduğu günden bu yana Türkiye‘de özgürlükçü, bağımsızlık yanlısı, demokratik, laik, sosyal, hukuk 
devleti mücadelesinde bayrağı hep en önde taşıyan Şubemiz; üyelerinin sorunlarını çözmek için çalış-
malarını sürdürürken, mesleğin üye ve halkın yararlarına göre geliştirilmesi için yoğun bir şekilde uğraş 
vermekte; uzmanlık alanlarında ülke çıkarlarının korunması için kamusal politikalar üretmeye, bu politi-
kaları savunmaya, kamuoyunu bu kamusal politikalar doğrultusunda bilgilendirmeye çalışmaktadır. 

Düzenlediği mesleki etkinliklerle bilimi halkın yararına sunmayı ilke edinen Şubemiz mühendislik eği-
timinin ve öğrencilerinin sorunlarını en geniş katılımla değerlendirip çözüm önerileri geliştirmekte ve 
bunun için de mücadele etmektedir.

Riskli, pahalı, dışa bağımlı nükleer santrallere karşı verilen mücadelede her zaman yer alan; doğayı talan 
eden nehir tipi HES‘lerin, maden ocaklarının yarattığı tahribata karşı alanlara çıkan, işçilerle, kamu emek-
çileriyle, işsizlerle, köylülerle, yoksullarla omuz omuza mücadelede yer alan EMO Ankara Şubesi bir 
yandan da üyelerin hak ve yetkilerini korumak, üyeler arasında dayanışmayı sağlamak için yoğun emek 
ve çaba sarf etmektedir.

Şube olarak mesleki yetkinlikten alınan güçle örgütlü bir şekilde, bilimi ve tekniği halkla buluşturma mü-
cadelesini verirken, bir yandan bilim karşıtı gerici güçlerin, demokrasi düşmanlarının ve kamu kaynakları-
nı yağmalayan, talan eden güç odaklarının saldırılarının hedefi olmaktadır.

EMO Ankara Şubesi, TMMOB‘nin eski Başkanı sevgili Teoman Öztürk‘ün “Bilimi ve tekniği emperyalizmin 
ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak” ifadeleriyle kavramsallaştırdığı toplumsal 
mücadelesini 43 yıldır sürdürüyor.

Yaşasın EMO Ankara Şubesi...

Yaşasın EMO...

Yaşasın TMMOB...
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