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Sevgili meslektaşlarım,

Hepinizi EMO Ankara Şubesi 24. Dönem Yönetim 
Kurulu adına dostluk ve dayanışma ile selamlıyorum.

“Beka” tartışmalarıyla “terörize” edilen yoğun bir 
seçim gündemini artık geride bıraktık ve “olağan” 
günlere dönmeye başladık. Seçimlerin olağan koşul-
larda katılımcı demokrasinin ve (yerel veya genel) 
iktidarların niteliğini yurttaşların talep ve ihtiyaçları 
doğrultusunda dönüştürücü bir etkisinin olması 
beklenir. Oysa bizim ülkemizde seçimler, mevcut 
iktidarların kendini “temize” çekmek için kullandığı 
bir aparat oldu. 

Şimdiye kadarki tüm seçimleri ilk sırada bitiren 
iktidar, bunu hep bir övünç kaynağı olarak kullandı. 
Bu övünç kaynağına yol açan seçim dönemindeki 
enstrümanların nasıl kullanıldığına dair bir özeleştiri 

yapmayarak kendisi için yegane hedefin sadece ve 
sadece seçimi kazanmak olduğunu gösterdi. Son 
seçim dahil tüm seçim dönemlerinde tüm güçle-
riyle (yargı, medya, bürokrasi vs.) topyekün “savaş” 
ilan eden AKP, züccaciye dükkanına giren fil misali 
ortalığı toz duman etti. Sonuçların açıklandığı andan 
itibaren AKP kendi eliyle yarattığı toplumsal tahri-
batı onarmak gibi bir sorumluluğun gereğini yerine 
getirmedi. Sonuç olarak; toplumun tüm kesimleri 
arasındaki gerilimin her geçen gün farklı boyutlarda 
yükselmesine yol açtı. 

AKP’nin 17 yıllık iktidarı dönemindeki seçimlerin 
tamamına yakınında yaşanan bu gerilim 31 Mart 
seçimlerinde de kendini göstermiştir. Kendi kitlesini 
konsolide eden bir iktidar partisi ve onun genel baş-
kanının, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başta 
devlet olmak üzere, iktidarın tüm etkinlik alanındaki 
kurumlarda kadrolaşma fırsatı görüp o vakte kadar 
tüm söylediklerini inkar eden bir partiyle kurduğu 
ittifakın “beka tehditi” retoriği ve o retorik etrafında 
şekillenen “terör ve terörist” tehditlerinin biçimlen-
dirdiği atmosferinin etkisinde geçmiştir. 

Tanzim kuyruklarında patates-soğan almaya çalışan 
milyonlarca “terörist”, yaratılmaya çalışılan algının 
aksine, iktidar partisi ve onun genel başkanının 
beka sorunu ile ülkenin beka sorununu ayrıştırdı ve 
31 Mart’ta bu ayrımı kullandığı oy’a tahvil etti.

Kolay kolay tekrarı mümkün olmayan, mümkün 
olmamasını da umut ettiğimiz ne hakaretler, ne 
sözler duyduk: Sadece iktidara oy verenlerin cenne-
te gideceğinden tutun da su faturalarını teröristle-
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“Yaşamak direnmektir yangın yüreklim 
Biz ki yaşamaktan hiç korkmamışız”

Yaşamak Di̇renmektir, Kutsiye Bozoklar
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rin dağıtacağına kadar… 
Bu ülkenin onuru, namu-
su ve gururu olan Nâzım 
Hikmet, Uğur Mumcu, 
Türkan Saylan ve Bahriye 
Üçok’tan “Devlete ve bay-
rağa savaş açmış, dinle 
diyanetle problemi olan 
adamlar” diye bahseden 
din tüccarları iyiye, güzele, 
umuda, aydınlık yarınlara 
dair ne varsa küfrettiler. 

31 Mart akşamı ise bek-
lenen gerçekleşti. Önceki 
seçimlerde de benzer 
manipülasyonları yapan 
Anadolu Ajansı bu sefer 
yenilgiyi erken gördü ve 
veri akışını kesti. 10 saat-
ten fazla bir süre seçim 
sonuçları güncellenmedi. 
Akışın kesilmesinin nedeni 
çok geçmeden anlaşıldı: AKP iktidarı başta Ankara, 
İstanbul, Adana, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Mardin 
olmak üzere birçok şehri kaybetmişti. Kayyımlar 
yeniden aslına rücu etti. Milyonlarca “terörist” iktida-
rın tehditlerine kulak asmadı ve asıl gündemi olan 
ekonomi üzerinden tercihlerini belli etti. 

Peki yıllarca milli irade kutsaması yapanlar bu sonuç-
lara ikna oldu mu? Aday olmasında engel görülme-
yen ve seçimi kazanan belediye başkanlarına KHK 
ile ihraç edildikleri için mazbataları verilmedi, bazıla-
rının da yaşlı oldukları gerekçesiyle mazbatalarının 
verilmemesi önerildi. Bu da yetmedi, sudan baha-
nelerle yeniden sayımlar yapıldı fakat aradaki fark 
bir türlü iktidarın istediği seviyeye inmedi. Her ne 
kadar İstanbul özelindeki mazbata gerilimi (şimdilik) 
çözülmüş gibi görünse de bu yazının kaleme alındığı 
günlerde YSK olağanüstü itirazı henüz sonuçlandır-
mamıştı. Verilecek karara göre gelişmelerin hangi 
yönde seyredeceği belli olacaktır.

Yaşanan bu gerilimli ve zor sürecin sonuna doğru 
yaklaştığımızı düşünürken, CHP Genel Başkanı Sayın 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’nın Çubuk ilçesinde, 
katıldığı bir cenazede linç edilmeye çalışıldığını öğ-
rendik. Öncelikle sayın genel başkana ve CHP örgü-
tüne geçmiş olsun dilerken, ikinci bir Sivas yaratılma-
sı için ateşe benzin taşıyan provokatörleri en sert ve 
şiddetli bir şekilde kınadığımızı açıkça ifade etmek 
isterim. Türkiye’yi kendi çıkar ilişkilerinin merkezine 

oturtup bu kirli ilişkiler 
yumağı ile yöneteceğini 
düşünenler bilsinler 
ki, bu ülkenin faşizme 
vereceği en güzel yanıt 
inadına kardeş olma 
ısrarını ve bir arada ya-
şama iradesini gösteren 
bizler olacağız!

Elektriğe 15 yılda 
%240 Zam

Yerel seçim başlığı 
tüm yakıcılığı ile gün-
demimizde yer alırken 
asıl gündemimiz olan 
ekonomiye kendi mes-
lek alanımızdan doğru 
yakından bakma ihtiyacı 
hissettik. Bu bağlamda 
da elektrik fiyatlarının 
artışlarını inceledik: 

2004 yılında meskenlerde tek terimli/tek zamanlı 
elektrik birim fiyatı 0,158 TL/kWh iken 2008 yılında 
bu fiyat 0,189 TL/kWh’ye, 2012 yılında ise 0,299 TL/
kWh’ye yükselmiş, 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 olmuştur. 
Yani halkımız 15 yılda sadece elektrik birim fiyatında 
%240 daha yoksullaşmıştır.

Bir yanda elektrik tüketim birim fiyatlarında halkı 
zamma boğan AKP iktidarı dağıtım bedelini ve ka-
yıp-kaçak bedelini katmerleştirirken; temel, kesinti-
siz, ulaşılabilir, ucuz olması gereken elektriğin satışını 
özel dağıtım şirketlerine özelleştirme ile verme 
yoluna gitmiştir. Bugün Enerji Dağıtım Şirketleri-
nin 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 devralmasına izin verme-
sinin anlamı, Türk Telekom’dan kârı Oger grubuna, 
zararı ise halkın sırtına yüklemekten başka bir anlam 
taşımamaktadır.

Ciddi borç batağına giren Elektrik Dağıtım Şirketle-
rinin de benzer akıbetle karşılaşma ihtimali oldukça 
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yüksektir. Türk Telekom örneğinde olduğu gibi dağı-
tım şirketlerinin banka borçlarının Hazine’ye dolayı-
sıyla halkın cebine yansıması kaçınılmaz gibi gözü-
küyor. Dağıtım şirketlerinin 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.

İşsiz sayısı 4 milyon 600 bine yükseldi

Ekonomideki olumsuz gelişmeler işsizlik rakamlarına 
da yansıdı: TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Türkiye 
genelinde 15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz sayısı 2019 
yılı Ocak döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre 1 
milyon 259 bin kişi artarak 
4 milyon 668 bin kişi oldu. 
İşsizlik oranı 3,9 puanlık 
artışla yüzde 14,7 seviyesin-
de gerçekleşti. Genç nüfusta 
(15-24 yaş) işsizlik oranıysa 
6,8 puanlık artışla yüzde 26,7 
olurken, 15-64 yaş grubunda 
bu oran 3,9 puanlık artışla 
yüzde 15,0 olarak gerçekleşti. 
Yakın zamanda yapacağımız 
araştırma ile ekonomik krizin 
meslek alanlarımıza yansıma-
sını tespit etmeyi hedefliyo-
ruz.

İnternet Yaşamdır

Türkiye’de ilk İnternet bağlan-
tısı 12 Nisan 1993’te gerçek-
leştirildi. Türkiye’nin İnternet’e 
bağlantısının yıldönümü, 
1997’den bu yana toplumda 
İnternet kültürünü yaymak; İnternet bilincini yarat-
mak; İnternet’i tanıtmak, büyütmek, yeni projeler 
başlatmak, sorunları ve çözüm yollarını tartışmak 
amacıyla İnternet Haftası olarak kutlanmaktadır. 
Türkiye’nin İnternet’le tanışmasının 26. yıldönümün-
de, başta Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) olmak 
üzere birçok STK ve demokratik kitle örgütüyle be-
raber hazırladığımız basın açıklamasını gerçekleştir-
dik. Etkinlikte, “Türkiye’de İnternet’in Babası” olarak 
tanınan Doç. Dr. Mustafa AKGÜL’ü, 2015’te yaptığı ve 
“İnternet yaşamdır” sloganının öyküsünü aktardığı 
bir konuşmasının videosu ile andık.

Şube Çalışmaları

Geride bıraktığımız dönemde Şubemiz coğrafyasın-
da yer alan temsilcilik ziyaretlerine ağırlık verdik. 
Dönem sonuna kadar bu ziyaretlere devam edip 
üyelerimizle buluşacağız. BMO ile 2018 yılının Kasım 
ayında başlattığımız konferanslarla güncel teknoloji-
lere farklı bakış açılarının değerlendirilmesine olanak 
sunmayı sürdürüyoruz. MİSEM ve Mühendislik Geliş-
tirme Eğitimleriyle (MÜGE) her geçen gün daha fazla 
meslektaşımızla buluşma fırsatını sağlıyoruz. Yaşa-
dığımız kentin sorunlarına daha hızlı refleks verecek 
yöntemleri hayata geçirecek yöntemleri geliştiriyo-
ruz. Şubemizin 18. döneminde başlatılan Genel Üye 

Toplantısı geleneğini devam 
ettirerek seçimsiz genel kurul 
biçimiyle üyelerimizle buluşup 
çalışmalarımızı aktardık. Her 
ayın son Perşembe’sinde dü-
zenlediğimiz Lokal Söyleşileri 
ile yaşadığımız ülkenin, kentin 
sorunlarına daha yakından ba-
kıp değerlendiriyoruz. Meslek-
taşlarımızın mesleklerini icra 
ederken karşılaştıkları sorun-
ların çözümü için kurumlarla 
ve vekillerle görüşme trafi-
ğimiz hız kesmeden devam 
ediyor. 

Kıdem Tazminatı Güven-
cemiz

Bültenin size ulaştığı günler-
de emeğin bayramı 1 Mayıs 
alanlarında taleplerimizi daha 
yüksek sesle aktarmış olaca-
ğız. Her sıkıştığında gözünü 
halkın cebine diken AKP 
iktidarı, çalışanlardan yapılan 

kesintilerle oluşturulan işsizlik 
fonunu nereye aktarıldığı belli olmayan bir biçimde 
eritmiş, şimdi sıra çalışanların kıdem tazminatlarına 
gelmiştir. Her zaman olduğu gibi bu 1 Mayıs’ta da 
başta kıdem tazminatı olmak üzere tüm haklarımı-
zı taviz vermeden savunmaya devam edeceğiz. Bu 
krizin sorumlusu biz değiliz! Bedelini de biz ödeme-
yeceğiz!

Dostluk ve dayanışma dileklerimle “1 Mayıs, Ulus-
lararası İşçi Sınıfı’nın Birlik Mücadele ve Dayanışma 
Günü”nü kutlarım. 


