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Sağlık hakkı ve nitelikli sağlık hizmeti alma uluslararası hukukla ve Anayasamızın 56. Maddesi ile korunan temel 
bir insan hakkıdır. "Sağlık hakkı", sağlıklı bireyler ve toplum hedefine ulaşabilmek için gerekli tesislere ve şartla-
ra ulaşma, bunları kullanma hakkıdır. "Sağlık hakkı", diğer insan haklarında söz konusu olduğu gibi, hükümetle-

re üç düzeyde sorumluluk yükler: saygı duyma, koruma ve yerine getirme.

Sağlık Hizmetlerinin iktidar eliyle hızla özelleştirilmesi, şehir hastaneleri yoluyla kamu kaynaklarının özel şirketlere 
KÖİ yöntemi ile peşkeş çekilmesi ve özel hastanelere verilen teşviklerle nitelikli sağlık hizmeti almak isteyen vatan-
daşların ek bedeller ödemesi sonucunu doğurmuştur. Özel hastanelerin insafına bırakılan yurttaşlarımızın uzun 
süreli sözleşmelerle gelecekleri de ipotek altına alınmıştır.

Ancak yine de tüm olumsuz koşullara rağmen sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve kesintisiz sürdürülme-
sinde tüm sağlık çalışanları (doktor, hemşire, sağlık memurları, acil tıp teknisyenleri gibi) yanında Biyomedikal Mü-
hendisleri de önemli bir konuma sahiptir. Ülkemizde ilk mezunlarını 2003 yılında veren bu bölüm mezunları aradan 
geçen 17 yılın ardından sayıları 6000`in üzerinde mezunu ile ülkemizin her yerinde nitelikli sağlık hizmeti için çalış-
maktadır.

Biyomedikal Mühendisleri; tıbbi cihazların ihtiyaca uygun bir şekilde tasarlanması, üretimi, geliştirmesi, işletilmesi, 
yönetilmesi, bakım, onarım ve kalibrasyonu faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi yönünde ve aldığı eğitimlerle beraber 
diğer bilimlerle etkileşim içerisinde olacak şekilde eğitim almaktadır. Biyomedikal Mühendisliği bölümü Türkiye`de 
2000 yılından itibaren öğrenci almakta olup; 2020-2021 dönemi için, halihazırda 30 üniversite öğrenci almaya de-
vam etmektedir ve bu üniversiteler toplam 1.370 kontenjana sahiptir. Üniversitelerin kontenjanlarının ve mezun 
sayılarının artışı Biyomedikal Mühendisleri son yıllarda istihdam sorunu ile karşı karşıya kalmıştır.
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BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLERİ İŞSİZLİK KISKACINDA!

basın açıklamaları...

Kadına yönelik şiddetin giderek arttığı ülkemizde, TBMM`de milletvekili odalarına “Aile Dernekleri Birliği” adlı oluşum 
tarafından bırakılan “İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı İftira Kanunu İptal Edilsin. Erkeklere Negatif Ayrımcılığa Son 
Verilsin” isimli kitapçık;

Gericiliğin ve eril düzenin gereği olarak kadına yönelik şiddeti meşrulaştırma ve toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmada 
derin bir uçurum açma çabasından başka bir şey değildir. Yaşadığımız coğrafyada on yıllardır uygulanan politikalar 
ve yozlaşmış eril düşüncelerin neticesinde cinsiyet eşitsizliğindeki fark giderek büyümektedir. Kadına karşı şiddetin, 
cinsel tacizin, cinsel saldırının ve kadın cinayetlerinin ayyuka çıkışı rakamsal istatistiklerle de ortada iken; bu gerici ve 
nefret söylemlerinin gündeme gelmesi ve hatta meclis kapılarından milletvekillerinin odalarına kadar girebiliyor ol-
ması,  erkek egemen iktidarın İstanbul Sözleşmesi`ni ve İstanbul Sözleşmesi`nin en önemli yansıması olan 6284 sayılı 
Kanun`u kendine engel olarak gördüğünün kanıtı niteliğindedir.

Kadın düşmanı bu kitapçıkta yer alan; ‘Evin reisi erkektir; 2 reis olmaz` , ‘Evlilik içi tecavüz yoktur.` , ‘Eşcinsellik sapkın-
lıktır`, ‘Feminizm terörizmdir`, ‘Toplumsal cinsiyet yoktur; mesleklerin, renklerin, kıyafetlerin cinsiyeti vardır` ifadeleri; 
her meslek ve sınıftan kadının olduğu gibi, şantiyede, sahada, ofiste, evde çalışan biz kadın mühendislerin de her 
alanda süregelen emeklerini hiçe saymaktadır.

Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele için imzalanan İstanbul Sözleşmesi`nin “Milli güvenlik sorunu haline 
geldiği” gibi safsataların yer aldığı kitapçıkta, sözleşme metninin cinsiyet ayrımcılığı içerdiği ve 5 milyon mağdur oluş-
turduğu yalanları da sıralanarak nefret söylemi ve hedef göstermelere olanak sağlamıştır.

Kadınların özgürlük ve cinsiyet eşitliği gibi birçok haklı ve meşru taleplerle sokağa çıktığı eylemlerin görsellerinin de 
kullanılarak birçok kadını kendi zihniyetlerince ifşa etmeye çalışan, birçok satırında küfür ve hakaretler içeren bu kitap-
çığı hazırlayan Aile Dernekleri Birliği adlı oluşum ve kitapçığın yayılmasını sağlayan herkes Türk Ceza Kanunu madde 
122`de düzenlenen nefret ve ayrımcılık suçu işlemektedir. Devletin yetkili kurumları bir an önce bu suça ortak olan 
tüm tüzel ve gerçek kişiler için harekete geçmelidir. EMO Ankara Şubesi Kadın Mühendisler Komisyonu olarak bizler 
de bu sürecin yakından takip edileceğini kamuoyuna bildiririz.

25.12.2020

TMMOB EMO Ankara Şubesi Kadın Mühendisler Komisyonu

EMO ANKARA ŞUBESİ KADIN KOMİSYONU: `GERİCİLİĞE GEÇİT YOK`

https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=133166&sube=14
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=133310&sube=14
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da 25 Kasım’a erkekler tarafından katledilen kız kardeşlerimizin acısıyla giriyoruz. Şid-
detten Ölen Kadınlar İçin Dijital Anıt, anitsayac.com sitesine göre 2020 yılının ilk 10 ayında 335 kadın erkek 
şiddetinden yaşamını yitirdi. Bizler sadece isim, sadece sayı, sadece haber değiliz, bizler göğün de yaşamın da 

yarısıyız.

Mirabel kardeşlerin 25 Kasım 1960 tarihinde Dominik Cumhuriyeti`nde katledilmesinin üzerinden 60 yıl geçmesine 
rağmen kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık değişmeden devam etmekte. Kadına yönelik şiddete engel olmak başta 
devlet olmak üzere hepimizin görevidir. Şiddeti durdurmak için atılacak ilk adım İstanbul Sözleşmesi`ni ve 6284 
sayılı Kanun`u uygulamak olacaktır. Bugün hayattan koparılan kız kardeşlerimizin çoğu, talep ettiği koruma devlet 
tarafından sağlanamadığı veya yeterli önlemler alınmadığı için aramızda değiller.

Biz artık bir tek kadının daha “töre, namus, reddedilmek, artık sevilmemek” ve daha nice keyfi nedenlerle erkekler 
tarafından katledilmesine sessiz kalmayacağız. Bir kız kardeşimizi daha kaybetmeyeceğiz. Bunun için evde, sokakta, 
işte yaşamın her alanında mücadele etmeye devam edecek, susmayacak, korkmayacak ve erkek egemenliğine itaat 
etmeyeceğiz.

24.11.2020
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EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi kadın arkadaşımız Kardelen Kamişli yalnız değildir!

Tüm tacizcilerden ve ihmali olanlardan hesap sorulacaktır!

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi kadın arkadaşımız Kardelen Kamişli 
Kırıkkale`de 07.09.2020 tarihinde, konakladığı Carmine Hotel`de odasına habersiz giren Seyit Muhammed Sarı 
isimli erkeğin tacizine ve saldırısına uğramıştır. Kamişli gecenin bir yarısı odasına izinsiz girmiş bu erkek ile uykusun-
dan uyanıp burun buruna kalmış ve sonrasında maruz kaldığı fiziksel saldırı ve tacize karşı yalnız başına mücadele 
vermek durumunda kalmıştır. Gece konakladığı odada gözünü açan meslektaşımız, karşısında kendisini izleyen bir 
şahsın olması üzerine, otel görevlilerini aramış, ardından 155’i arayarak polise haber vermiş ancak hiçbir önleyici ya 
da koruyucu tedbir görmediği gibi aksine yaşadığı olay diğer kişiler tarafından kapatılmaya çalışılmıştır. Arkadaşı-
mız hotel çalışanları, lobide bulunan ve emniyet görevlisi erkekler tarafından gayri ciddi bir yaklaşım ile karşılaşmış, 
hatta sanki ortada bir dargınlık varmışçasına barıştırılması teklif edilmiştir. Hotel yönetimi sadece güvenlik kartları 
ile açılması mümkün olan kapıların başkalarınca nasıl izinsiz açıldığını aydınlatmalı, bu konuyla ilgili de soruşturma 
yürütülmelidir.

10.09.2020
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SADECE İSİM, SADECE SAYI, SADECE HABER DEĞİLİZ!

EMO ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ KADIN ARKADAŞIMIZ KARDELEN KAMİŞLİ 
YALNIZ DEĞİLDİR! TÜM TACİZCİLERDEN VE İHMALİ OLANLARDAN HESAP SORULACAKTIR!

basın açıklamaları...

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Teknik Görevlilerinin olayın meydana geldiği Bozkaya Sokak`ta bulu-
nan iş yeri ve bina çevresinde yaptıkları genel incelemede; binadaki elektrik tesisatının eski olduğu ve kullanıla-
mayacak derecede kötü durumda olduğu görülmüştür.

Elektrik kaynaklı çarpılmaları önlemek için hayat koruma amaçlı kullanılan artık akım 
anahtarının piyasadaki adı ile kaçak akım rölelerinin tesisatlarda bulunmaması veya 
fonksiyonlarını yerine getirmemesi sonucu bu tarz felaketler yaşanmaktadır. İş yerinin 
kapalı tutulması nedeniyle detaylı inceleme mümkün olmamıştır. Su baskını sırasında 
suyun elektrik prizi seviyesine ulaştığı ancak devre kesicilerin işlevini yerine getirme-
mesi nedeniyle ne yazık ki elektrik akımına kapılan vatandaşımızın olay yerinde vefat 
ettiği görülmüştür.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası  
Ankara Şubesi 25. Dönem Yönetim Kurulu

UYGUN ELEKTRİK TESİSATI VE UYGUN KAÇAK AKIM RÖLELERİ HAYAT KURTARABİLİR

BASIN AÇIKLAMALARININ 
TAM METNİNE ULAŞMAK 

 İÇİN
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