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2.13. BASIN AÇIKLAMALARI ve GAZETE HABERLERİ 

 
 
17 Şubat 2014 

EMO Eskişehir Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri Sona Erdi. 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Eskişehir Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu 15-16 
Şubat 2014 tarihleri arasında yapıldı. Seçimler sonucu 3. Dönem Yönetim Kurulu; 
Hakan TUNA, Alkan ULUKOCA, Zeliha AZİRET, Ender KELLECİ, Hüseyin Güray 
GÜRLEK, Bennur NADAR ve Erhan GOCUKLU’dan oluştu.   

EMO Eskişehir Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu, 15 Şubat Cumartesi günü Eskişehir 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Konferans salonunda başladı. EMO 
Eskişehir Şubesi 2. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Levent Egüz`ün açılışını 
yaptığı Genel Kurul`da Divan Heyeti`nin oluşturulmasının ardından EMO Yönetim 
Kurulu Yazman Üyesi Mehmet BOZKIRLIOĞLU, EMO İstanbul Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı S. Nur GÜLEÇ, Makine Mühendisleri Odası Eskişehir 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan ÜNAL, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı S. İlker ÖZOKÇU ve İnşaat 
Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fercan YAVUZ 
konuşma yaptı. EMO adına gözlemci olarak A. Turan AYDEMİR’in katıldığı Genel 
Kurul`un ilk gün çalışmaları gündem doğrultusunda tamamlanırken, ikinci gün 
seçimler gerçekleştirildi. 

EMO Eskişehir Şubesi Hakan Tuna’nın başkanlığındaki tek liste ile seçime girdi. 
Seçimler sonucunda EMO Eskişehir Şubesi 3. Dönem Yönetim Kurulu; Hakan TUNA, 
Alkan ULUKOCA, Zeliha AZİRET, Ender KELLECİ, Hüseyin Güray GÜRLEK, Bennur 
NADAR ve Erhan GOCUKLU’ dan oluştu. Yedek Yönetim Kurulu üyeleri olarak; Onur 
OLUKLULU, Adil GÜZLE, Metin ÇAM, Hüseyin OĞUZOĞLU, Cumhur Burak 
ÇIRAKOĞLU, Anıl ÜNLÜ ve Merve MUN seçildiler. İrfan SATIR, Erdinç YÜZDE, 
Mahmut Uğur KOLCA denetçi üye, Hasan ARTAN, Reşat SAYILIROĞLU, İlhami 
ERKLİ de yedek denetçi üyeler oldular. 

                                                                                 EMO Eskişehir Şubesi 
                                                                              3. Dönem Yönetim Kurulu   
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6 Mart 2014 

TMMOB’a BAĞLI MİMARLAR ODASI, İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, MAKİNE 
MÜHENDİSLERİ ODASI ve ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR 

TEMSİLCİLERİ 
ESKİŞEHİR KENTİNDE YAPILACAK PROJELER İÇİN BİRARADA 

 
Türk Mühendis ve Mimar Odalarının Eskişehir Temsilcileri; Mimarlar Odası, İnşaat 
Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası yeni 
dönem yönetimleri, kentte yapılan ve yapılması öngörülen projeleri tartışmak ve ortak 
söylem üretmek için bir araya geldi. 
Ülkemizde hızlı kentleşme, kentsel dönüşüm uygulamaları ve kent gerçeklerine 
uymayan yeni imar düzenlemeleri, kentlerimizin kimliğini ve hafızasını hızla yok 
etmektedir. Gerek Selçuklu-Osmanlı mimarisinin, gerekse Çağdaş Batı mimarisinin 
yerin dokusuna uymayan taklitleri, şehirlerimizin dokusunu ve kimliğini hızla 
bozmaktadır. 
 
Eskişehir kent merkezi de, sonu bilinemeyen birçok yeni yapılaşma faaliyeti 
içerisindedir. Kent kimliğinde önemli yeri olan; Süleyman Çakır Lisesi temsil ettiği 
dönem belgelenemeden hızla yıkılmış, yerine hangi ölçekte ve programda yapı 
yapılacağı ve hangi emsal değerinin uygulanacağı, ne ilgili meslek odalarında ne de 
üniversitelerin ilgili bölümlerinde tartışılabilmiştir.  
 
Eskişehir Kent Stadyumunun yerinin “Kent Meydanı” olarak kullanımı gündeme 
gelmiş, tartışmalar sonucunda nasıl bir projenin uygulanacağı, bir bilinmeyen olarak 
kaderini beklemektedir. Stadyumun taşınma kararı ile birlikte, bu alanda yer alan ve 
yıllardır kente hizmet eden; binlerce öğrencinin spor yaptığı, Kapalı Spor Salonu ve 
Yüzme havuzunun akıbeti de bilinmemektedir.  
 
Yine kente mal olmuş önemli bir yapı olan Kılıçoğlu Sineması, yıkım kararı ile tüm 
kamuoyunu şaşırtarak hızla dönüşüme hazırlanmaktadır. Gelecekte de bu tip kritik 
kamusal alanlar “Okullar Bölgesi”, “Şeker Fabrikası”, “Kent içerisindeki Küçük 
Sanayi Alanları”, “Merkez Kütüphanesi” vb. tartışılması gereken önemli konular 
içerisinde yer almaktadır.  
 
Eskişehir’i yöneten yerel ve merkezi kurum temsilcilerinin, şehir ile ilgili tasarladıkları 
projeleri; bireysel-kararlarla değil, ilgili meslek odaları, üniversitelerin ilgili bölümlerinin 
katılımıyla, ortak bir akılla gerçekleştirmelidir. Bu anlamda; Eskişehir'in tarihinde, 
hafızasında ve kimliğinde yer edinmiş olan yapıların yenilenmesi, iyileştirilmesi ve 
sağlıklı hale getirilmesi konusunda tüm yerel ve merkezi kurumların temsilcilerini, 
şehrimizde bulunan meslek odalarıyla ve üniversitelerle işbirliği yapmaya davet 
ediyoruz.   
 
Kentsel tasarım, mimarlık, çevre düzenleme vb. tasarımsal konularda 
tartışmanın en iyi aracı; gelişmiş demokrasilerde yarışma yoluyla projelerin istenilen 
ölçekte elde edilmesidir. Yarışma jürisi ilgili meslek grupları, yerel yönetimler ve 
üniversitenin ilgili bölümlerinden konusunda uzman araştırmacıları içererek, kentte 
yüksek temsiliyet gücüne sahip olmalıdır.  
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Tek bir görüşün değil, farklı ve yenilikçi birçok görüşün tartışıldığı yarışma ortamları, 
kent ve kentliyi de bilgilendirerek “dönüşüm ve yapılaşma sürecini ülkenin ve 
kentin geneline yaymayı” hedeflemelidir. 
  
Kentin yeni tarihsel sürecinde yer alacak ve kentliye sunulacak her bir kamu projesi, 
iş bitirme telaşına getirilmeyecek kadar kentli için ÖNEMLİDİR. Bu bakışla üretilecek 
her projenin; kent ve kentli tarafından tartışılarak çözüm arayışı, “Kentli Olma 
Bilinci”ni de yükseltecektir.  
 
 

                                                     TMMOB Mimarlar Odası  
                                                                        TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 

                                                                          TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 

7 Mart 2014 
 

 
 
 
1857’de bir grup dokuma işçisi kadının hak arama mücadelesi olarak başlattığı ve 
hayatlarını kaybettikleri “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü”nü, onları anarak 
kutluyoruz.    
 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her yıl 8 Mart’ta bir dizi etkinlikler yaparak; 
biz kadınlara karşı uygulanan fiziksel, ruhsal ve sosyal ayrımcılık ve şiddete dikkat 
çekebilmeyi, farkındalık yaratabilmeyi amaçlıyoruz.  Ancak gelinen noktada kadına 
karşı toplumsal duyarlılığı artırmak bir yana, sosyal ve ekonomik hayatta önümüze 
dayatma olarak sunulan yaşam koşulları ve kazanılmış haklarımız yönünden daha da 
geriye gidiyoruz.  
 
Kadına yönelik şiddetin giderek arttığı, sokak ortasında her ne sebeple olursa olsun 
kadınların öldürüldüğü, çocuk yaşta kız çocuklarına tecavüz eden erkeklerin 
salıverildiği, çocuk gelinlerin “töre” olarak kabul edildiği, kürtaj hakkının elinden 
alındığı, ahlak ve namus denildiğinde sadece kadın bedeninin akla geldiği bir dönemi 
yaşıyoruz. Bu sebeple de “kadını korumaya yönelik” yapılan yasal düzenlemelerin 
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samimi olmadığını, bu düzenlemelerin kadını, gerek sosyal ve gerekse çalışma 
hayatından uzaklaştırmaya yönelik olduğunu düşünüyoruz. 
 
Biz mimar, mühendis ve şehir plancısı kadınlar, yaşamın her alanında erkeklerle 
omuz omuza mücadele içinde olmak, ülkemizin geleceğine birlikte yön vermek 
istiyoruz. Bu istek ve karalılığımıza rağmen, çok yakın bir zamanda yapılacak olan 
yerel seçimlerde, kadınlara yeterince yer verilmemesini kınıyor ve bunu toplumun 
yüzde ellisini oluşturan kadının temsiliyet hakkını engellemek olarak görüyoruz. 
Çünkü bizler, mimar, mühendis ve şehir plancısı kadınlar; toplumun ve ülkenin 
geleceğinin şekillendirilmesinde,   yaşanabilir, çağdaş ve demokratik bir ülke olmanın 
temelinde eğitimli kadınların çok önemli ve vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Bu 
nedenle TMMOB Eskişehir İKK Kadın Komisyonu olarak 12 Mart 2014 Çarşamba 
günü saat:13:30’da Eskişehir Büyükşehir  Belediyesi Emek Sosyal Hizmet Binasında  
her yaştan kadına “Kadın ve Çocuk Sağlığı” ile “Kadın ve Çocuğa Yönelik Taciz ve 
Şiddetin Karşısında Hukuk” konularında eğitim ve söyleşi çalışması yapacağız.  
 
Kadın olmanın insan olmakla eş olduğu bilincine ulaşmış bir toplumda yaşama 
umudumuzu yitirmeden, hakların verilmeyip mücadeleyle kazanıldığı inancıyla 
ülkemizin ve dünyanın tüm kadınlarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü 
kutluyoruz.  

 
      

     TMMOB İKK Kadın Komisyonu 
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21 Mart 2014 

 
 
 

ŞUBEMİZ YÖNETİM KURULU ZİYARETLERİ 
 
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Eskişehir Şubesinde yeni göreve 
başlayan 3. Dönem Yönetim Kurulu, Eskişehir'de ziyaretlerine devam ediyor. 
Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu'yu 
makamında ziyaret eden heyet, Anadolu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Akçay'la da görüştü. Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü de aynı gün ziyaret eden 
hayet, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Parlaktuna ile görüşme yaptı. EMO Eskişehir 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tuna, Yazman Üye Zeliha Aziret, Yönetim 
Kurulu üyeleri Bennur Nadar, H. Güray Gürlek, Şube Yönetim Kurulu yedek üyeleri 
Metin Çam, Hüseyin Oğuzoğlu ve Şube Örgütlenme Sekreteri Kaan Hürler’in katılım 
sağladığı ziyaretlerde, bölümlerle ortak çalışmalar yapılması konusunda görüşler 
paylaşıldı. 
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3 Nisan 2014 
 
EMO Yönetim Kurulu’nun basın açıklaması yerel basın ile paylaşıldı. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BASIN AÇIKLAMASI 

EMO`DAN ELEKTRİK KESİNTİSİ GEREKÇELERİNE YANIT 

Seçim günü yaşanan elektrik kesintileri, ülkede seçim güvenliğine ilişkin yaşanan 
kuşkulara tuz biber ekerken, hükümetten gelen ciddiyetten uzak açıklamalar da kafa 
karışıklığının artmasına neden olmuştur. Öncelikle seçim güvenliğini sağlamanın, 
hükümetin ve devletin birinci görevi olduğu açıktır. Elektrik kesintileri için açıklanan 
hiçbir mazeret yaşanan güvenlik sorununun üstünü örtemez. Yaşanan soruna teknik 
bir gözle bakılsa bile bu kadar yaygın bir alanda yaşanan kesintilerin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız`ın söylediği gibi bir trafo merkezine giren kedi ile 
açıklanması komiktir ve bu ülkenin insanlarıyla dalga geçmek demektir. Öncelikle bu 
yaklaşımı kınıyoruz. 

Yaşanan elektrik kesintilerinin kasıtlı olmadığı düşünülüp; elektrik tüketiminin artması, 
arıza gibi gerekçeler sunularak açıklanmaya çalışılması da bizatihi bu iktidarın kendi 
özelleştirme gerekçelerini kendilerinin yalanlamaları anlamına gelmektedir. 
Kesintilerin neden kaynaklanabileceğine ilişkin teknik olası nedenleri tek tek ele 
alalım: 

1-Havanın soğuması ve tüketimin artması: Öncelikle iklim şartlarının dondurucu bir 
soğuk olmadığını, havadaki soğumanın meteorolojik tahminlerde de beklenmeyen bir 



95

3. Dönem Çalışma Raporu | 2014-2015

 
 

 

şey olmadığının altını çizelim. Yani tüketim artmışsa bunu karşılayacak üretimin 
yapılması gerekmektedir. Eğer tüketim artmış ve tüketimi karşılayacak üretim 
gerçekleştirilemediği söyleniyorsa bu daha da büyük bir açmazdır. Türkiye elektrik 
arz güvenliğini sağlayamayan bir ülke konumuna düşürülmüş demektir. Eğer Ankara 
için halkın doğalgaz kotaları nedeniyle kartlı sayaçlarında doğalgaz olmadığı için 
elektriğe yüklenmiş ve bu nedenle elektrik kesintisi yaşandığı söyleniyorsa; bu da 
doğalgaz şirketlerinin tüketiciler aleyhine karlılıklarını koruma gayreti içerisinde 
doğalgazı karneye bağlamanın bir sonucu olsa gerektir.  

2-Trafoya kedi girmesi: Trafoların kedi ya da başka bir hayvanın girmesine engel 
olacak bir yapıda olduğu ya da olması gerektiği bu alanda çalışan herkesin bildiği bir 
gerçektir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`nca çıkarılan Elektrikli Kuvvetli Akım 
Tesisleri Yönetmeliği`nin 37/a-4 düzenlemesi uyarınca trafo merkezlerindeki panjur 
tel kafeslerin yabancı madde ve canlıların girmesini engelleyecek şekilde tesis 
edilmesi gerekmektedir. Bunun için her türlü tedbir alınmalıdır. Bu tür olumsuzlukların 
giderilmesi için periyodik kontroller yapılmalıdır. Bu durumda ya trafolara kedi girdiği 
iddiası gerçek dışıdır. Eğer trafolara kedi girdiği iddiası doğru ise bu durum da enerji 
gibi bir kamu hizmetinin özel sektör elinde güvenli bir şekilde işletilemediğinin 
göstergesidir. Trafoya kedi girmesini engellemeyen bir yönetimin ülkede nükleer 
santral yapmaya kalkması da abesle iştigaldir. 

3-Yaşanan kesintiler özelleştirmelerin sonucudur: Açıklamalardan ve yaşanan 
kesintilere ilişkin alınan bilgilerden, elektrik kesintilerinin genel bir kesinti olmadığı, 
bölgesel kesintiler yaşandığı anlaşılmaktadır. Eğer kesintiler kasıtlı değilse 
özelleştirilen elektrik dağıtım şirketlerinde gerekli bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin 
beklenildiği gibi yerine getirmediği ortaya çıkmaktadır. Özelleştirilen dağıtım 
şirketlerinin kasalarında bıraktığı nakit paralarla kendisine yakın çıkar çevrelerini 
beslediği, halktan ve halkın vekillerinden yani TBMM`den kaçırılan Sayıştay 
raporlarıyla ortaya çıkan Hükümet, kaçak elektrik başta olmak üzere şirketlerin 
taleplerini dikkate alarak tarifeleri ayarlamaktadır. Böyle bir yönetim anlayışı 
içerisinde şirketlerin kamu hizmetinin görülmesi için gerekli yatırım, bakım ve onarım 
işlemlerini yerine getirip getirmediğinin denetlenmesini ve şirketlerin bu 
sorumluluklarını yerine getirmek üzere cezai yaptırımlarla zorlanmasını beklemek de 
hayal olmaktadır. Nitekim dağıtım şirketlerinin yatırım, bakım ve işletme 
sorumluluklarına ilişkin kamu adına geçen yıla kadar hiçbir denetim yapılmamıştır. 
Geçen yıl kurulan bir yapılanma ile yeni yeni denetim yönünde adımlar atılmaktadır. 
Bu denetimlerin sonuçları da kamuoyu ile paylaşılmamaktadır. Bakanın "Kedi girdi" 
açıklamasından da anlaşılmaktadır ki, dağıtım tesisleri kaderine terk edilmiştir.  

Hükümetin birinci görevi kesintiler konusunda bu alanda çalışmayan insanların bile 
söylemekten imtina edecekleri "kedi girdi" gibi gerekçelerle açıklama yapmadan önce 
dağıtım şirketlerinden bilgi talep edip, nerelerde hangi saatlerde ne kadar süreyle 
elektrik kesintisi olduğunu açıklamaktadır. Bu kesintilerin gerekçeleri saptanıp, şeffaf 
bir şekilde kamuoyu ile paylaşmalıdır. 

EMO Dağıtım Şirketlerine Kesintileri Sordu 

Elektrik Mühendisleri Odası olarak, dağıtım şirketlerine 1 Nisan 2014 tarihinde yazı 
yazarak, bilgi talep ettik. EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş imzasıyla 
dağıtım şirketlerine ve bilgi için de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı`na iletilen yazıda şu bilgiler talep edilmiştir:  
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"Yerel seçimlerin yapıldığı 30 Mart 2014 tarihinde, seçimlerde kullanılan oyların 
özellikle tasnifi sırasında ülkemizin değişik bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığı 
yazılı ve görsel basın kuruluşlarının haberlerine yansımış ve elektrik kesintileri ile ilgili 
olarak seçim güvenliğinin ülke genelinde tartışılır olması gündeme taşınmıştır. 

30 Mart 2014 tarihinde ülkemizin değişik bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileri ile 
ilgili olarak Odamızdan da yoğun bir şekilde bilgi talebinde bulunulmaktadır. Bu 
anlamda, özellikle seçim günü 16.00 ile 24.00 saatleri arasında Şirketinizin 
sorumluluk alanı içerisinde yer alan yerleşim yerlerinde yaşanan (kesinti nedeni, saat 
dilimi, etkilenen bölge ve benzeri ayrıntılarla) elektrik kesintileri hakkında kamuoyunu 
aydınlatmak ve bilgi kirliliğinin de önüne geçilmek üzere Odamız tarafından bir 
çalışma yapılması benimsenmiştir.  

Yukarıda belirtilen saatler arasında meydana gelen elektrik kesintileri ile ilgili olarak 
Odamızın ivedi olarak bilgilendirilmesi hususunda Şirketinizin gerekli duyarlılığı 
göstereceğine olan inancımızla gereğini arz/rica ederiz." 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU 
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7 Mayıs 2014 
 

ŞUBEMİZDEN HABERLER 
 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
Eskişehir Şubesi 3. Dönem 
komisyonları oluşturuldu. Yeni kurulan 
komisyonlardan “Havacılık Komisyonu” 
ve “Elektrikli Ulaşım Sistemleri 
Komisyonu” üyeleri tarafından ortak bir 
basın açıklaması gerçekleştirildi. 
Eskişehir’de askeri ve sivil havacılık 
sektörüne ve elektrikli/raylı ulaşım 
sistemleri sektörüne hizmet veren 
birçok meslektaşlarının bulunduğuna 
vurgu yapılan açıklamada, EMO 
Eskişehir Şubesi olarak komisyonların 

da katkısıyla bu sektörlere yönelik önemli çalışmalar yapılmasının planlandığı; 
havacılık ve elektrikli ulaşım sistemleri konularında, üyelerle ve ilgili kurum ve 
kuruluşlarla birlikteliğin sağlanmasının ve yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde 
etkinlikler düzenlenmesinin hedeflendiği belirtildi. Elektrikli ulaşım konusunda sadece 
raylı ulaşım değil karayolu araçlarını da içeren çalışmalar yapacağı bildirildi EMO 
Eskişehir Şubesi 3. Dönem Havacılık Komisyonu şu isimlerden oluştu: Gül Kutlu 
(Başkan), Özgür Burnak (Başkan Yrd.), Özge Özdemir (Raportör), Erhan Gocuklu, 
H.Güray Gürlek, Nazan Erşahin, Celal Köse’den, Elektrikli Ulaşım Sistemleri 
Komisyonu ise: Erhan Gocuklu, Hakan Tuna, H. Anıl Şayik, M. Uğur Kolca, Oğuz 
Soylu, Tamer Karakurt, S. Cem Aytüre, Aylin Tören, Hakan Çukul, Engin Kaya, Celal 
Köse, İlker Oran, Samed Şenyılmaz, Ali Tuzcuoğlu ve Ali Coşkun Atlas. 
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19 Eylül 2014 
 
TMMOB Eskişehir İKK, “TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü” kapsamında basın açıklaması yaptı. 
 
Bugün 19 Eylül. 
   
Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB‘nin 
mücadele dolu tarihi açısından önemli bir gün. 
   
Bugün "TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü" 
  
Bundan 35 yıl önce, 19 Eylül 1979‘da TMMOB‘nin çağrısıyla mühendis, mimar ve 
şehir plancıları, ekonomik ve demokratik talepleri için ülke çapında bir günlük iş 
bırakma eylemi gerçekleştirdi. Mimar, mühendis ve şehir plancılarının tarihe not 
düştükleri o büyük günün mücadele ve dayanışma ile özdeşleşmiş anlamını bugünün 
mücadelesi üzerinden geleceğe taşımak için, 19 Eylül‘ü "TMMOB Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü" olarak kutluyoruz. 
  
1979 Türkiye‘sinde bir yandan pahalılığın, işsizliğin ve açlığın diğer yandan da 
baskıların, kıyımların ve faşist katliamların kol gezdiği koşullarda TMMOB, tüm mimar 
ve mühendisleri bir günlük iş bırakma eylemine çağırmıştı. TMMOB‘nin "bir günlük iş 
bırakma eylemi" çağrısını, grevli-toplu sözleşmeli sendikal haklara sahip 
olmadıklarından ücretleri tek taraflı ve çok düşük düzeyde belirlenen; işsizliğe, geçim 
sıkıntısına mahkum edilen; emekçi halkımızın çıkarlarını savunduğu için baskılara, 
kıyımlara ve saldırılara uğrayan mühendis ve mimarlar, büyük bir inanç ve tam bir 
kararlılık içerisinde işyerlerinde uyguladılar. 
  
19 Eylül‘ün anlamı TMMOB‘nin tarihsel sürekliliği içerisinde karakterini aldığı 
mücadele süreçlerinde gelişmiştir. İşte böylesi bir mücadele gününü "Mimar, 
Mühendis ve Şehir Plancılarının Dayanışma Günü" olarak ilan etmenin ve 
kutlamanın, onurunu ve coşkusunu yaşıyoruz. 
  
35 yıl sonra TMMOB Türkiye‘nin her yerinden sesleniyor: 
  
Selam olsun Teoman Öztürk‘e ve arkadaşlarına. Selam olsun 19 Eylül‘ü yaratanlara. 
Selam olsun bugün de 19 Eylül anlayışının sürdürücülerine. 
  
Sevgili Arkadaşlar, 
  
Bugün burada bu dayanışma günümüzde bir kez daha söylüyoruz: 
  
Emperyalizme, kapitalizme, sömürü-rant, yolsuzluk-rüşvet, baskı, zulüm düzenine 
karşı direnenlere, 
 
Grevli toplu sözleşmeli sendikal hakları için mücadele eden, işyerlerinde direnen 
bütün emekçilere, 
 
Toprağına, suyuna, deresine, ormanına, ülkemizin doğal kaynaklarına sahip 
çıkanlara, 
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Kentsel-kırsal bütün kamusal alanlara sahip çıkanlara, 
 
"Kentsel dönüşüm" görünümündeki rant yağmasına karşı direnenlere, 
 
Sağlığın herkese eşit ve ücretsiz olması için mücadele eden sağlık emekçilerine, 
 
Halkın haber alma hakkının ve bağımsız haberciliğin sesi olan basın emekçilerine, 
 
Sömürü, şiddet ve ayrımcılığa karşı mücadeleyi yükselten kadınlara, 
 
Gerici, piyasacı eğitim sistemine karşı direnen kamu çalışanları, akademisyenler, 
liseli ve üniversiteli öğrencilere, 
 
Eşit yurttaşlar olarak tanınmak isteyerek direnen Kürt halkına, Alevilere, 
 
Sömürüye karşı sınıf kardeşleriyle birlikte mücadele eden Türk ve Kürt emekçilerine, 
Türkiye‘nin ve dünyanın geleceğini düşünen ve mücadele eden bütün aydınlık 
insanlara, 
  
dayanışma selamlarımızı bir kez daha duyuruyoruz. 
  
Sevgili Arkadaşlar; 
  
TMMOB bugün buradan bir kez daha duyuruyor: 
  
İş cinayetlerini; bu cinayetlerin temel nedeni olan azami kâr güdüsü ve esnek, 
taşeron çalıştırma sistemini, 
 
Düşünce, toplanma, örgütlenme, basın özgürlükleri ve barajsız siyaset yapma 
hakkını engelleyen bütün anti-demokratik uygulamaları, 
 
Kürt sorununda oyalamacı taktikleri "stratejik bir politika" imiş gibi sunan siyasi 
iktidarı, 
 
İşçilere, köylülere, öğrencilere, kadınlara, çocuklara, bütün halka yönelik tomalı-gazlı-
coplu-mermili devlet terörünü, 
 
Yargı hukuksuzluklarını, cezaevi zulümlerini, 
 
Kadınlar üzerinde estirilen terörü, kadın cinayetlerini, 
 
"Çocuk gelin" rezaletini, çocuk işçi sömürüsünü, 
 
Eğitimi tamamen gericileştiren, piyasaya açan uygulamaları, 
  
reddettiğimizi ilan ediyoruz. 
  
Sevgili Arkadaşlar, 
  
Açıkça ifade etmek gerekirse, emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, barışın, adaletin yani 
insandan yana olan her fikrin ve fiilin içinde ve özünde olan bir TMMOB; bu ülkenin 
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vicdanıdır. Bu ülkenin, bu ülke insanının TMMOB‘ye ihtiyacı var. Bu ülkenin kulakların 
sağır edildiği, gözlere mil çekildiği, konuşanın dilinin kesildiği bu döneminde görebilen 
gözlere, duyabilen kulaklara, daha da önemlisi konuşabilen ağızlara ihtiyacı var. Asla 
"padişahım çok yaşa" demeyen, aksine "Kral çıplak" diyenlere ihtiyacı var. Yani 
kısaca, TMMOB‘ye ihtiyacı var.  TMMOB bu ihtiyacın gereklerini yerine getirecek 
güçte ve büyüklüktedir. 
  
Herkes biliyor: 
  
Gelecek güzel günler için, masmavi gökyüzü altında birikmiş kara bulutların 
dağılması için, gökyüzünün ve yeryüzünün bütün renklerinin özgürlüğü için, bilim ve 
teknolojinin halkımızın hizmetine sunulması, mesleğimizin tüm güzelliklerinin hayatı 
yaşanabilir kılması için, gericiliğe ve karanlığa karşı aydınlığın yaratılması için, 
emperyalizme, kapitalizme ve neoliberal politikalara karşı insanca bir yaşam, özgür, 
demokratik, eşit ve bağımsız bir Türkiye için, 
  
TMMOB onurlu yürüyüşüne dik duruşuna devam edecektir. 
  
19 Eylül‘ün tarihsel anlamıyla herkesin huzurunda, ortak kurtuluşumuzun yegâne 
güzergâhı olan bu sokaklardan ve Türkiye‘nin her yerinden güçlü bir şekilde 
haykırıyoruz: "Bilimin ve tekniğin aydınlattığı yolumuzda kararlılıkla, yılmadan ve 
usanmadan mücadele ederek mesleğimize, örgütümüze, halkımıza, ülkemize sahip 
çıkacağız. 
  
Yaşasın TMMOB. 
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü. 
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29 Ekim 2014 
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2 Kasım 2014 
 

 
BASIN DUYURUSU 

 
 
GENÇLERİ VE GENÇ KALANLARI DANS KURSUMUZA DAVET EDİYORUZ. 
 
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi olarak, Odamız üyeleri ile 
üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimize ücretsiz dans kursu vermekteyiz. 
 
Şubemiz bünyesinde oluşturduğumuz Sosyal Etkinlikler Komisyonu ile odamız üyeleri 
ve öğrencilerimizin mesleki hayatları dışında sosyal çevre ile uyumlu birer fert 
olabilmelerine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli etkinlikler ve kurslar açmış 
bulunmaktayız.  
 
Üyelerimiz ve öğrencilerimiz, eşleri veya arkadaşları ile katıldıkları etkinliklerde neşeli 
zamanlar geçirirken, yeni çevre ve yeni arkadaşlar edinme fırsatı bulmaktadır. 
 
Konularında uzman (A klas) öğreticilerimiz eşliğinde ücretsiz Arjantin Tango, Salsa, 
Cha Cha dansları ile Harmandalı, Sirtaki gibi halk oyunları için eğitimler zaman 
zaman verilmektedir. Öğreticilerimiz, öğrenmek için yetenekten daha önemlisi 
istemek ve sabırla çalışmak diyor. Katılmak isteyenleri bekleriz. 
 
Ücretsiz danslarımız Kanatlı AVM arkasında bulunan Tepebaşı Belediyesine ait 
ÖZDİLEK SANAT MERKEZİ’nde her Perşembe akşamı saat 20.30’da başlamaktadır.  
 
Bu vesile ile bu etkinliğimizin gerçekleşmesi ne katkıda bulunan, Tepebaşı Belediyesi 
Başkanı Sayın Ahmet ATAÇ ve çalışanlarına teşekkür ederiz. 
 

                                                                                           TMMOB 
Elektrik Mühendisleri Odası 

                                                                                           Eskişehir Şubesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103

3. Dönem Çalışma Raporu | 2014-2015

 
 

 

 
 

 
 
 
2 Kasım 2014 
 
 

ASANSÖR FİRMALARINA ELEKTRİK/ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 
ZORUNLULUĞU 

 
EMO tarafından açılan 2 ayrı davada Danıştay hem yönetmelik hem de TSE 

standardı için iptal kararı verdi… 
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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından açılan 2 ayrı dava sonucunda asansör 
firmalarında elektrik/elektronik mühendislerinin istihdamının zorunlu olduğu yönünde 
karar verildi. 
 
Danıştay, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği`ndeki "asansör monte eden" ve 
"yetkili servis" tanımlarını elektrik/elektronik mühendisi ibaresi içermediği 
gerekçesiyle iptal etti. Yine EMO tarafından açılan diğer bir dava sonucunda da Türk 
Standardları Enstitüsü`nün (TSE) "Yetkili Servisler-Asansörler, Yürüyen Merdivenler 
ve Yürüyen yolcu Bantları için Kurallar"ın (TS 12255 standardı) "Yetkili Servis" 
başlıklı maddesi ile "Çalışanların özellikleri ile ilgili kuralları" belirleyen maddesi 
Danıştay tarafından aynı gerekçe ile iptal edildi.  
 
Danıştay 10. Dairesi, "yetkili servis" tanımını; asansör yetkili servisleri bünyesinde 
elektrik-elektronik mühendislerinin görev alacağına dair düzenleme olmaması 
nedeniyle iptal etti. "Yetkili servisin, asansörü monte edenin, asansörlerin bakım 
hizmetini yürütmek için sorumluluğu kendinde olmak üzere noter huzurunda yapılan 
sözleşme ile yetki verdiği TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip gerçek veya tüzel 
kişiyi ifade ettiği" belirtilen Danıştay kararında, ilgili mevzuat incelenerek, iptal 
gerekçesi şöyle dile getirildi:  
 
"…insanların ve/veya yüklerin taşınmasına yönelik bir tertibat olan asansörlerin, 
uygulama sürecinde yüksek riskli sanayi ürünü grubunda yer aldığı; bu nedenle 
hizmete alındıktan sonra can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla aylık bakımları 
ile yıllık kontrollerinin yetkili mühendislerce yapılması gerektiği; bir başka ifade ile 
asansörlerin aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin gerçek veya tüzel kişilerce istihdam 
edilecek Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendisleri eliyle yapılmasının kamu 
yararına ve hizmetin gereklerini uygun olduğu, davalı idarece de aksinin iddia 
edilmediği anlaşılmaktadır. 
 
Bu durumda, Yönetmeliğin 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendindeki ‘Asansör 
monte eden` ve (ğ) bendindeki ‘Yetkili servis` tanımlarında, Elektrik/Elektronik 
Mühendislerine yer verilmemesinde, can ve mal güvenliği açısından hukuka, kamu 
yararına ve hizmet gereklerine uygunluk bulunmamaktadır." 
 
Yine EMO tarafından TSE tarafından yürürlüğe konulan "Yetkili Servisler-Asansörler, 
Yürüyen Merdivenler ve Yürüyen yolcu Bantları için Kurallar" (TS 12255 Standardı) 
hakkında açılan davada da yetkili servis tanımı ve çalışanların özellikleri ile ilgili 
kuralların yer aldığı madde aynı gerekçelerle iptal edildi. Her iki madde için de iptal 
kararı elektrik/elektronik mühendisi zorunluluğuna yer verilmemesine dayanırken, 
"…tanımda Elektrik/Elektronik mühendisine yer verilmemesinde can ve mal güvenliği 
açısından hukuka, kamu yararına ve hizmet gereklerine uygunluk bulunmadığı" 
vurgusu yapıldı. 
 
EMO`dan Bakanlığa ve TSE`ye Uyarı 
 
Bu yargı kararlarıyla asansör yetkili servislerinde, işletme ve bakım işlerinden 
sorumlu elektrik ve/veya elektronik mühendisi bulundurulması zorunluluğu saptandı. 
Bu zorunluluk EMO tarafından Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TSE`ye 31 
Ekim 2014 tarihinde gönderilen yazı ile hatırlatılarak, gerekli düzenlemelerin 
yapılması istendi. Konunun muhatabı olan TSE ile Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, can ve mal güvenliği sağlanması temelinde kamu yararı açısından 
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derhal yeni düzenleme yaparak asansör firmalarında EMO tarafından 
yetkilendirilmiş elektrik ve/veya elektronik mühendisi istihdam edilmesini 
sağlamalıdır. 
 

                                                                             TMMOB 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
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2 Kasım 2014 
 
 
 

BASIN DUYURUSU 
 
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Eskişehir Şubesi bünyesinde 
oluşturduğumuz Sosyal Etkinlikler Komisyonunun bir çalışması olarak, 
meslektaşlarımız ve meslektaş adayı üniversite öğrencilerimizin teknik çalışma 
ağırlıklı mesleki hayatlarının yanı sıra sosyal çevre ile uyumlu birer birey 
olabilmelerine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli etkinlikler ve kurslar açmış 
bulunmaktayız. 
 
Bu kapsamda açtığımız kurslarımıza “Halk Oyunları Kursu” da eklenmiş 
bulunmaktadır. Başlangıçta harmandalı ve sirtaki oyunlarının gösterileceği kursumuz 
ücretsiz olup, tüm meslektaşlarımızı, öğrenci kardeşlerimizi ve bizimle birlikte olmak 
isteyen gönüllü dostlarımızı birlikte hoşça vakit geçirmeye davet ediyoruz. 
 
Eğitmenlerimizin de söylediği gibi “Öğrenmek için yetenekten daha önemlisi istemek 
ve sabırla çalışmaktır.” diyoruz. Kursumuza katılmak isteyenleri 4 Aralık 2014 
Perşembe günü saat 20.30’da Kanatlı AVM arkasında bulunan Tepebaşı 
Belediyesine ait Özdilek Sanat Merkezi’ne bekliyoruz. 
 
 

                                                                               TMMOB  
ELEKTRİK MÜHEDNİSLERİ ODASI 

                                                                              ESKİŞEHİR ŞUBESİ 
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16 Aralık 2014 
 
 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu 
Torba yasasına hayır demek için 16 Aralık 2014 tarihinde saat 18:00’da Adalar 
Migros önünde basın açıklaması düzenlendi. 
  

AKP İKTİDARI, YENİ BİR TORBA YASA TASARISI İLE KAMUSAL ALANLARA EL KOYMA VE 
RANT SÜREÇLERİNİN ÖNÜNDEKİ SON ENGELLERİ KALDIRMA HAZIRLIĞINDA. 

 
TMMOB VE ODALARIMIZIN ÜLKEMİZİN KENTSEL VE DOĞAL DEĞERLERİNİN TALANINA VE 

MESLEK ÖRGÜTLERİMİZİN ETKİSİZLEŞTİRİLMESİNE KARŞI MÜCADELESİ BÜYÜYEREK 
SÜRECEK. 
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Bugün ülkemizde egemen olan ranta dayalı sermaye birikim politikaları AKP iktidarı 
elinde esasen kentsel-kırsal-kültürel-doğal varlıkların el değiştirmesi veya el 
konulması şeklinde yapılaşma üzerinden, inşaat sektörü ve bağlantılı olarak arazi ve 
mülkiyet düzenlemelerine dayanmaktadır. Üretimden uzaklaşarak sanayisizleşme, 
tarım alanlarının talanı, kültürel varlıklar ve doğal kaynakların tasfiyesi ile 
şekillendirilen yeni liberal dönüşüm, kentsel-kırsal alanlardaki halka ait özel 
mülkiyetlerin el değişimi yoluyla mülksüzleştirilmesi, kentsel dönüşüm ve bütün 
ülkenin kamusal değerlerinin yapılaşmaya açılması gibi rant eksenli totaliter 
politikalarla sürmektedir. 
 
Yürütülen bu yeni sağ politikalar karşısında duran, mühendislik, mimarlık, şehir 
planlama hizmetlerinin ve toplumsal yarar için çalışan mücadeleci meslek örgütlerinin 
etkisizleştirilmesi, iktidarın sermayeye hizmeti açısından bir bütünlük oluşturmaktadır. 
 
Ülkemizde iş cinayetlerinin ve yolsuzlukların üzerine toprak atılırken; bu canların 
hesabını soran ve rant dağıtımına karşı toplumsal faydanın peşinde koşan TMMOB 
ve bağlı Odaları iktidar tarafından yok edilmek istenmektedir. Önce mali denetim 
tehdidiyle, sonra miting meydanlarında hedef gösterilerek, ardından yetkilerini 
kısıtlayıp bu özerk ve demokratik işleyişe sahip kurumlar üzerinde vesayet 
oluşturmaya çalışan iktidar hala istediğine ulaşamamış ve bundan sonra da 
ulaşamayacaktır. Bugün Torba Yasa içerisinde gündeme getirilen düzenleme; 
TMMOB`nin örgütlülüğünü dağıtarak, parçalanmış bir yapıyla ülkemizin mühendis ve 
mimarlarının toplumdan yana gür sesini kesmek istemektedir. 
 
12 yıllık iktidarı boyunca AKP hükümetleri, farklı düşünceleri bastırmaya, eleştirileri 
göz ardı etmeye ve itibarsızlaştırmaya çalışmıştır. 
 
TMMOB ve bağlı Odaları, kent içerisinde halkın yaşadığı sorunlara, doğal alanlardaki 
tahribatlara karşı mücadele etmekte, kamusal yarar ve değerleri korumak amacıyla 
yürütülen dava süreçlerinde öncü rol üstlenmektedir. Bilimsel bilgi ışığında görüş ve 
eleştirilerini kamuoyu ile paylaşarak yerel veya genel iktidarın bilinçli bir şekilde 
halktan gizlediği gerçekleri halka aktarmaktadır. Hatalı planlamalar, kentsel 
dönüşümde yaşanan haksızlıklar, çevre sorunları, enerji politikaları gibi çok çeşitli 
alanlarda TMMOB daima kamu yararından yana tavır almış, iktidarda hangi siyasi 
irade olursa olsun doğruları söylemiş ve yanlışlara karşı mücadele etmiştir. Bu 
nedenle, geçmişte olduğu gibi bugün de, siyasi iktidarların hedefi haline gelmiştir. 
 
AKP daha da ileriye giderek, hukuku, bilimi yok sayan bir perspektifle, mühendisleri, 
mimarları ve şehir plancılarını itibarsızlaştırmayı kendisine görev edinmiştir. AKP 
iktidarı, bu çerçevede yeni bir torba yasa tasarısı ile on iki yasada yapacağı 
değişikliklerle kamusal alanlara el koyma ve rant süreçlerinin önündeki son engelleri 
kaldırma ve çevre sorunlarına dair algı yönetme hazırlığındadır. "3194 Sayılı İmar 
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı"; imar, yapı denetimi, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri 
mal ve hizmet tarifeleri, iskan, kültür ve tabiat varlıkları, çevre, tapu, tapu ve kadastro 
genel müdürlüğü,  kat mülkiyeti, iller bankası, belediye gelirleri yasaları ve TMMOB 
Yasası`nda yapılması öngörülen değişiklikleri içermektedir. 
 
Söz konusu değişikliklerin ana temalarını şöyle özetleyebiliriz: 

o Kentsel topraklara el koyma amaçlı kentsel dönüşüm/rant projeleri sürecini 
merkezileştirme ve hızlandırmak, 
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o Halka ait özel mülkiyet varlıklarına mülksüzleştirme yoluyla el koymak, 
o "Kamulaştırma"yı yeni sermaye birikim süreci için kullanmak, 
o Bütün kamusal ülke kaynaklarını metalaştırmak, 
o Yapı ve kent mimarisini AKP`nin eklektik, öykünmeci, dinsel ideolojik 

motifleriyle bezemek, 
o Yapı üretim sürecini ve mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerini 

kimliksizleştirmek ve kuralsızlaştırmak, kamusal denetimi ortadan kaldırmak, 
o Anayasal dayanağı bulunan kamu kurumu niteliğindeki, özerk, demokratik, 

yerinden yönetim kuruluşları olan TMMOB ve bağlı Odalarını yapısal dönüşüme 
uğratmak, 

o Özel teknik müşavirlik şirketleri yoluyla meslek alanlarımız ve örgütlerimizi 
işlevsizleştirmek, 

o Yapı üretim sürecinde şehir planlama, mimarlık ve mühendisliğin tasarım 
sürecini teknik müşavirlik firmalarının faaliyet alanına sokarak önemsizleştirilmek. 
 

AKP iktidarı TMMOB`yi, yeni 
liberal dönüşüm programları 
uyarınca yıllardan beri hedefine 
koymuştu. Bizzat dönemin 
Başbakanı Erdoğan, 2008`in 
Aralık ayında, 2009 Mart 
ayındaki yerel seçim 
kampanyasını başlattığı bir 
konuşmasında, TMMOB`ye bağlı 
Odaların yürüttüğü yargı 
mücadeleleri üzerine, 
"Danıştay`a dava açarlar, 
bilmem nereye dava açarlar. 
Bunlar yapılmasın derler. Bir de 
belediyelerimiz bunlarla uğraşır. 

Yapılacak olan birçok şeyi şu anda yapamıyorsak inanın bu Odalar sebebiyle 
yapamıyoruz..." diyordu. 
 
Ardından Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, bütün meslek kuruluşları 
üzerine 2009`un Eylül ayında, çok kapsamlı bir rapor hazırladı ve gereğini yapması 
için Başbakanlığa iletti. TMMOB`yi otoriter bir tarzda vesayet altına alma yönünde 
adımlar attı; 2013 Temmuz ayında yine bir "torba yasa" içinde TMMOB ve bağlı 
Odalarını sınırlamaya yönelik bir yasa değişikliği daha yaptı. İki yıl önceki TMMOB 
Yasası`nı değiştirme girişimi ise TMMOB ve Odalarımızın yürüttüğü kampanya 
üzerine bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ertelendi. Ancak bu son torba 
tasarı ile konu tekrar gündeme getirildi. 
 
Yeni değişikliklerle; mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetleri ve ilgili meslek 
örgütlerinin, böl-parçala-küçült-etkisizleştir-yönet yaklaşımıyla demokratik ve merkezi 
yapılardan rekabetçi yerel yapılara dönüştürülmesi, siyasi iktidarın yönetimine, 
bakanlıklara bağlanması amaçlanmaktadır. Kısaca Odaların bağımsızlığı ortadan 
kaldırılmak istenmektedir. 
Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, siyasi iktidarın egemenlik kurduğu, rant ve rekabet 
temelli müdahalelerine açık bir yapıya dönüştürülmek, istenmektedir. 
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Ancak bilinmelidir ki mühendis, mimar, şehir plancıları ve meslek örgütleri; ülke, 
kamu, halk, meslek, meslektaş yararı bütünlüğündeki mücadelesini sürdürecek, AKP 
gericiliği,  piyasacılığına ve diktasına teslim olmayacaktır. Odalarımız ve Birliğimiz 
TMMOB, 1970`lerden bugünlere dek oluşturduğu demokratik mevzileri koruyacaktır. 
Toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte eşit, özgür, demokratik, halkının refah,  
kardeşlik ve barış içinde yaşadığı, gericiliğin dogmatizminin alt edildiği, bilim ve 
tekniğin aydınlatıcılığındaki yeni bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. 
 

TMMOB ESKİŞEHİR İKK ADINA 
                                                                                             NEŞET AYKANAT 
   
 
15 Ocak 2015 
 

TORBA YASA`YA KARŞI BASIN AÇIKLAMASI  
 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu 
(İKK) üyeleri, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak, torba 
yasaları eleştirdi. 
 

Üyeler adına açıklama yapan 
TMMOB Eskişehir İl 
Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Neşet Aykanat, 
içinde TMMOB Yasası‘ndaki 
değişikliklerin de yer aldığı bir 
torba yasanın Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından 
hazırlandığını hatırlatarak, 
bunun dışında İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ismiyle bir başka torba 
yasanın da TBMMM gündeminde olduğunu aktardı. 
 
Siyasal İktidarın son torba yasalarla kamusal alanlara el koyma ve rant süreçlerinin 
önündeki son engelleri de kaldırma hazırlığında olduğunu öne süren Aykanat, "Ak 
Parti iktidarının gündeme getirdiği son iki torba yasa imar, yapılaşma, meslek alanları 
ve çalışma hayatında önemli değişiklikler getiriyor" dedi. 
 
Toplamda 24 yasada değişiklik öngören taslaklarla, ekonomik süreklilik adına 
öncelikle inşaat sektöründeki düzenlemelerle rant sağlamak istendiğini de iddia eden 
Aykanat, "Yapı denetimi alanında özel projeler, denetim kapsamı dışına çıkarılıyor. 
Yapı denetim kuruluşlarının yapısı değiştirilerek yıkım, riskli yapı tespiti, her türlü 
proje, yapı denetimi ve hatta işveren adına iş takibi yapabilecek teknik müşavirlik 
kuruluşlarıyla meslek alanlarında tekelleşme meydana getiriliyor, mühendislik 
projeleri olmadan yapı ruhsatı düzenlemesinin önü açılıyor" diye konuştu. 
 
"PEK ÇOK YER ÖZELLEŞTİRİLEBİLECEK" 
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Neşet Aykanat, söz konusu torba yasalarla doğal ve tarihi sit alanları, ormanlar, 
meralar, milli parklar, kıyılar ve tarım alanlarının yapılaşmaya açılabileceğini ifade 
ederek, şöyle konuştu: 
 
"Kentlerdeki eğitim ve sağlık alanları, parklar ve hatta mezarlıklar dahi 
özelleştirilebilecek, imar hakkı transferi getirilerek vatandaşların tapulu mülklerine 
para ödenmeden el koyulabilecek. Kısacası, AKP torba yasa ile kentsel rantı tek 
merkezden yandaşlarına dağıtmak üzere ‘parası olana imar hakkı‘ getiriyor. Tabi ki 
bu torbanın içinde AKP‘nin rant politikalarının önünde en büyük engel olarak gördüğü 
TMMOB da var. Unutmasınlar ki TMMOB‘yi yok etmeye çalışsalar da TMMOB her 
yerde. TMMOB Soma‘da, Ermenek‘te, Zonguldak‘ta; TMMOB Atatürk Orman 
Çiftliği‘nde, bu ülkenin toprağının altını üstüne getirenlere karşı Kazdağları‘nda, 
kentte, kırda bu ülke insanının yaşadığı her yerde." 
 

TMMOB ESKİŞEHİR İKK 
 
22 Ocak 2015 
 
Ülkemizin Talanına, Halkımızın Soyulmasına, Mesleklerimizin Niteliksizleştirilmesine, 
Haklarımızın Gasp Edilmesine, Odalarımızın İşlevsizleştirilmesine İzin Vermeyeceğiz! 
 
Bilindiği üzere AKP iktidarı yasa düzenlemelerini genellikle "torba yasalar" aracılığıyla 
yapmaktadır. Bunlardan sonuncusu yine rant eksenli bir tasarı olan, "İmar Kanunu ile 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı"dır. Bu tasarı on üç ayrı yasada onlarca değişiklik yapılmasını 
öngörmektedir. 
 
Değişiklik yapılması öngörülen yasalar; örgütümüz Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği-TMMOB Yasası ile imar, yapı denetimi, kamu kurum ve kuruluşlarının 
ürettikleri mal ve hizmet tarifeleri, iskân, kültür ve tabiat varlıkları, çevre, tapu, kat 
mülkiyeti, iller bankası, belediye yasaları ve belediye gelirleri ile ilgili yasalardır. Bu 
tasarı ile yapılmak istenen değişikliklerin birbirleriyle çok yönlü bağlantıları 
bulunmaktadır. 
 
Söz konusu tasarı, bugün ülkemizde egemen olan rant talanına dayalı sermaye 
birikim politikalarının en başta hedeflediği alanları kapsamaktadır. Bunlar, 
mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetleri ve onlarla doğrudan bağlantılı olan 
kentsel-kırsal-kültürel-doğal varlıklarımızdır. Kamuya ve halka ait varlıklara el 
konulması ve arazi-mülkiyet düzenlemeleri üzerinden iktidarın denetimindeki inşaat 
sektörünün bir rant alanı olarak biçimlendirilmesi ana amaçtır. 
 
Bu nedenle biz mühendis, mimar, şehir planlama örgütleri olarak "Ülkemize, 
Halkımıza, Mesleğimize, Örgütümüze Sahip Çıkıyoruz" içerikli bir kampanya 
yürütüyor ve halkımızın desteğini bekliyoruz. 
 
·        Kentlerin yaşanabilir planlı ve sağlıklı hale gelmesi, ormanlarımızın, tarım 
arazilerimizin, kıyılarımızın, suyumuzun, bütün doğal çevremizin korunması ve ranta 
açılmaması için çalışan mühendis, mimar, şehir plancılarını destekleyelim; AKP 
iktidarının bu düzenlemelerini ve torba yasa tasarısını hep birlikte reddedelim. 
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·        Ormanlarımızın, kıyılarımızın, meralarımızın, koruma altındaki milli 
parklarımızın, kamuya ait yeşil alanların, parkların, tarihi değerlerimizin, hatta 
mezarlıkların bile talan edilerek özel işletmelere açılmasına izin vermeyelim.  
 
·        Yargı kararlarını yok saymaya, Atatürk Orman Çiftliği, tarihi yarımada gibi kamu 
arazileri ve yeşil alanlar üzerindeki kaçak yapıların affedilmesine karşı çıkalım. 
 
·        Tarımsal üretim alanlarımızın yapı ve rant talanına açılmasına karşı mücadele 
edelim. 
 
·        "Kentsel-kırsal dönüşüm", "riskli alanlarda dönüşüm" görünümü altında 
kamunun ve halkımızın birikimlerinin imar hakkı transferine, borsalarda heder 
edilmesine, gasp edilmesine birlikte karşı duralım.  
 
·        Yerel yönetimlerin yetkilerini siyasi iktidara aktaran ve yurttaşların oylarını çöpe 
atan keyfiyeti kabul etmeyelim. 
 
·        Kâr ve daha fazla kâr uğruna insan yaşamını hiçe sayarak iş cinayetlerine yol 
açan politikalara karşı işçi sağlığını, iş güvenliğini ve insanca yaşamı hep birlikte 
savunalım.  
 
·        Mühendislik mimarlık, planlama hizmetlerinin kamusal ve nitelikli bir hizmet 
olarak topluma ulaşmasını engellemeye çalışan girişimlere karşı birlikte mücadele 
edelim.  
 
                                                                                             TMMOB ESKİŞEHİR İKK 
 
10 Mart 2015 
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9 Kasım 2015 

 
 

DOĞALGAZ TOPRAKLAMALARI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 
 
Yaklaşık 4 aydır ilk olarak doğalgaz abonesi olmak isteyen kişi ve kuruluşlardan 
“Doğalgaz Topraklaması Ölçüm Raporu” istenmektedir. Elektrik Mühendisleri Odası 
Eskişehir Şubesi olarak bu konuda halkımızı teknik olarak bilgilendirmek amacıyla bu 
açıklamayı yapmanın uygun olacağını öngördük. 
 
Öncelikle topraklama nedir, ne amaçla ve nasıl yapılır sorularının cevaplarını 
irdeleyelim. 
 
Basitçe topraklama; herhangi bir teknik hata, aşırı akım, yalıtım bozuklukları gibi 
sebeplerle ortaya çıkan tehlikeli akımları toprağa iletilerek insanların can ve mal 
güvenliğinin sağlanması işlemidir. Koruma topraklaması için; konut ve işletmelerde 
bulunan bütün metal kısımlar; uygun kesitte iletkenler vasıtasıyla topraklayıcılar 
üzerinden yeryüzü ile birleştirilir. Topraklama tesisatı yapılması ile oluşabilecek 
tehlikeli elektrik yükü, direnci çok küçük olan topraklayıcılar ile toprağa iletilir. 
 
Doğalgaz topraklamasını izah etmek için; statik elektrik kavramını da açıklamamız 
gerekir. Statik elektrik, tabiatta birbirinden farklı veya aynı, iletken veya yalıtkan iki 
maddenin temas etmesi ve ayrılması veya sürtünmesi işlemi sonucunda; bu iki cisim 
arasında kendiliğinden oluşan elektriktir. Örnek olarak özellikle kış aylarında; mont ve 
kazak gibi kıyafetlerimiz üzerindeyken; arabalarımıza veya farklı potansiyeldeki 
yüzeylere ilk dokunduğumuz da oluşan deşarj; statik elektrik deşarjıdır. 
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Bilindiği gibi; Doğalgaz, binalarımıza metrelerce uzunluklarda plastik esaslı(polietilen) 
malzemeden yapılan borularla servis edilmekte, bina girişinden itibaren de çelik 
borularla dağıtılmaktadır. Servis hattındaki plastik boru içindeki doğalgaz akışı ile 
statik elektrik oluşmakta ve çelik boruya ulaşmaktadır. Eğer çelik boru uygun şekilde 
topraklanmamış ise; statik elektrik; istenmeyen bir noktadan ark(kıvılcım) ile deşarj 
olacaktır. Bu deşarj esnasında; ortamda bir doğalgaz kaçağı veya gaz birikmesi var 
ise patlama oluşacaktır. Gaz kaçağı olmasa bile; statik elektriğin oluşturduğu küçük 
küçük arklar başkaca yangınlara da sebep olabilecektir. Çelik borunun; 2001 yılında 
24500 sayılı resmi gazete ile yayımlanan “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar 
Yönetmeliğine “(ETTY) ne uygun şekilde topraklanması halinde, statik elektrik 
oluşması önlenecek, dolayısıyla muhtemel kazalar engellenecektir. 
 
Ayrıca, doğalgaz kaynaklı yaşanan olumsuz olaylara ait bilirkişi raporları 
değerlendirildiğinde; önemli bir kısmının topraklama hatalarından kaynaklandığı da 
görülmektedir. Yaşanan aksaklıkların önlenmesi amacıyla; Eskişehir gibi bir çok 
şehirde de ölçümlerin raporlanması ve Doğalgaz Dağıtım şirketlerince denetlenmesi 
işlemlerine başlanılmıştır. 
 
Doğalgaz koruma topraklamasının ehil kişiler tarafından yapılması, ölçülmesi ve 
denetlenmesi; kazalarının önlenmesi ve kamu güvenliğinin artırılması açısından son 
derece önemlidir. Sistemde oluşabilecek aksamaların sonuçlarının kötü olacağı 
unutulmamalıdır. 
 
Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi olarak bu konuda; kamuyu ve sistem 
paydaşlarını bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları başlatılmıştır. Saygılarımızla. 
 

 
                                                                                          TMMOB 

Elektrik Mühendisleri Odası 
                                                                                           Eskişehir Şube 

 
 
 
11 Kasım 2015 

 
 

BASIN AÇIKLAMASI 
 

GENÇLERİMİZİ VE GENÇLİĞİNİ DOLU DOLU YAŞAMAK İSTEYENLERİ DANS 
KURSUMUZA DAVET EDİYORUZ. 
 
Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi olarak, odamız üyeleri ile Anadolu ve 
Osmangazi Üniversitelerinde okuyan öğrencilerimize 5 yıldır ücretsiz dans kursu 
vermekteyiz. 
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Odamız bünyesinde oluşturduğumuz Sosyal Etkinlikler Komisyonu ile Odamız üyeleri 
ve öğrencilerimizin mesleki hayatlarıyla birlikte 
sosyal çevre ile uyumlu birer fert olabilmelerine 
katkıda bulunmak amacıyla çeşitli 
etkinliklerimiz ve kurslarımız sürmektedir. 
 
Üyelerimiz ve öğrencilerimiz, aile fertleri veya 
arkadaşları ile katıldıkları etkinliklerde neşeli 
zamanlar geçirirken, yeni çevre ve yeni 
arkadaşlar edinme fırsatı bulmaktadır. 
 
A klas öğreticimiz ve meslektaşımız Zafer 
Pehlivan eşliğinde ücretsiz Arjantin Tango, 
Salsa, Cha Cha dansları ile Harmandalı, 
Sirtaki gibi halk oyunları verilmektedir. 
Öğrenmek için öncelik istekli olmak ve sabırla 
çalışmak yeterli diyor, katılmak isteyenleri 
bekliyoruz. 
 
Ücretsiz danslarımız Kanatlı AVM arkasında 
bulunan Tepebaşı Belediyesine ait ÖZDİLEK 

SANAT MERKEZİ’nde her Perşembe akşamı saat 20.30’da başlamaktadır.  
 
Bu vesile ile bu etkinliğimizin gerçekleşmesi ne katkıda bulunan, Tepebaşı Belediyesi 
Başkanı Sayın Ahmet ATAÇ ve çalışanlarına teşekkür ederiz. 
 
Gençlerin ve genç kalanların zamanlarını verimli geçirmesi çabamıza her zaman 
katkıda bulunan basınımıza ayrıca teşekkür ederiz. 

 
                                                                                          TMMOB 

Elektrik Mühendisleri Odası 
                                                                                           Eskişehir Şubesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


