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EMO İzmir Şubesi Bülteni'nde 
yayınlanan her türlü haber 

ve yazı izin almak koşulu ile 
kullanılabilir. Yayınlanan yazı-
lardan yazarları sorumludur.

EMO İzmir Şubesi 
üyelerine ücretsiz yollanır.

Özgür Tamer
EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

başyazı

Geçtiğimiz ay üst birliğimiz TMMOB’un kuruluş yıl dönümünü ve Mühendislik, Mimarlık Haftası’nı kutladık. 

Birliğimiz, 68 yıldır mesleğin geliştirilmesi ve toplumun ortak çıkarlarının korunması mücadelesini sürdürüyor. 

Kuruluş kongresinin 18-21 Ekim 1954 tarihlerinde gerçekleştirilmesinin ardından başlayan çalışmalar, bugün 

110 farklı mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplini barındıran 24 ayrı meslek odasında, 630 binin 

üzerinde üye tarafından sürdürülmektedir. Birliğimiz, sanayiden planlamaya, kentleşmeden enerjiye, gıda 

güvenliğinden ormanlara, çevre politikalarından yapı denetime, işçi sağlığından madenciliğe, ulaşımdan 

iletişime kadar her alanda mesleki bilgi ve birikimini, Anayasa’dan aldığı güçle, ülke çıkarları doğrultusunda 

kullanmaktadır. Bir bütün olarak örgütümüz, bilimin ve tekniğin toplumdan yana kullanılması anlayışıyla 

çalışmalarını sürdürmektedir.

Odalarımız merkezi ve yerel yönetimlerle işbirlikleri geliştirdikleri gibi raporları ve uyarılarıyla ya da dava 

açarak hatalı uygulamaların düzeltmesine de katkı sağlamaktadır. Örgütlerimiz, temel gayeleri bir sonraki 

seçimi kazanmaya odaklanan bazı merkezi ve yerel politikacılar tarafından zaman zaman engel olarak 

tanımlanmaktadır. 1954 yılından bu yana defalarca kısıtlamalar dile getirilmiş, defalarca kanun değişikliği 

hazırlığı yapılmış ancak Anayasa’nın meslek örgütlerine verdiği hak ve yetkiler nedeniyle bu değişiklikler hayata 

geçirilememiştir. AKP iktidarları döneminde ise 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2020 yıllarında 

tam sekiz kez kanun değişikliği hazırlığı yapmasına bu çalışmalar taslak halinde kalmış ve yasalaştırılmamıştır. 

Anayasal düzenin gereği; meslek örgütleri, kamu idaresinin parçasıdır ve mesleklerin kamu yararına 

yürütülmesinden sorumludurlar. Anayasa’nın meslek örgütlerine çizdiği çerçevenin yasalar ile daraltılması, 

dernekler gibi konumlandırılmaları olanaklı değildir. Örgütlerimiz, mesleğin sağlıklı yürütülmesi için kurallar 

oluşturarak, mesleki denetim uygulamalarıyla yaşama geçirmektedir.  Norm ve standartların oluşturulması 

ve gelişen teknolojiye göre güncellenmesi için her yıl yüzlerce bilimsel ve teknik etkinlik düzenlenmektedir. 

Odalarımız, can ve mal güvenliğinin sağlanması ve mühendislik hizmetinin toplum yararına ve en iyi şekilde 

alınmasının güvencesidir. Örgütlerimizin sınırlandırılması, teknolojik gelişimin çok hızlı olduğu bu dönemde 

bir çok alanda hayati öneme sahip mesleki kuralların silikleştirilmesine neden olabilecek, tehlikeli bir girimdir. 

Odalarımızın kamu yararını korumak amacıyla açtığı davalardan da kurtulmayı hedefleyen bu girişimlerde 

başta mesleki denetim gelirleri olmak üzere Odalarının işleyebilmesi için hayati öneme sahip gelirlerinin 

sınırlandırılması da amaçlanmaktadır. Merkezi bütçeden pay almayan Odamız elde ettiği gelirleri, denk bütçe 

ilkesiyle, mesleğin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde kullanılmaktadır. 

Bugün üyenin “öz” yönetimiyle idare edilen Odalarımızda, mesleki kurallardaki değişiklikler de dahil olmak 

üzere tüm çalışmalar, uzun erimli tartışma ve karar alma süreçleri sonunda hayata geçmektedir. En basit 

faaliyetimiz bile yüzlerce meslektaşımızın görüş ve önerileriyle şekillenmekte, yine onların katkıları ve emeğiyle 

hayata geçmektedir. Mesleki mevzuatlar ise bizzat üyenin kendisi tarafından geliştirilmekte ve Genel Kurul 

kararlarıyla uygulanmaktadır. Bugüne kadar hazırlanan taslakların en sorunlu bölümünü; Odalar üzerindeki 

“idari ve mali denetimin” artırılarak, vesayet altına alma girişimleridir. Bu değişikliklerle, Anayasaya aykırı 

olacak şekilde, ilgili Bakanlığa kalıcı olarak, Odalar yerine idari düzenleme yapma, mevzuat oluşturma yetkisi 

verilmek istenmektedir.

TBMM gündemine taşınacağı beyan edilen bu kanun teklifine karşı 2020 yılında olduğu gibi tüm üyelerimizle 

kararlı bir karşı duruş göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Üst birliğimiz TMMOB ve Odamız, son 

yıllarda yoğunlaşan vesayet altına alınma girişimlerinden hep güçlenerek, dayanışmasını büyüterek, çıkmıştır. 

Otoriter, hiyerarşik bir vesayet sistemine karşı hukuki ve fiili mücadelemizi tüm yurttaşlarına da içine alacak 

şekilde örmeye devam edeceğiz. Kuşkusuz, örgütümüz, ülkemize, anayasal, demokratik kazanımlarımıza, 

emeğimize, mesleğimize, her şart altında sahip çıkmaya devam edecektir. 

Yağma Yok, Bu Ülkenin Mühendisleri Var!

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelemiz!

Odalarımızı Vesayet Altına Almaya 
Gücünüz Yetmez
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Kurum Ziyaretleri

Odamız tarafından sektöre ilişkin 
gelişmeleri değerlendirmek amacıy-
la TEDAŞ Strateji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı ve Enerji İşleri Genel 
Müdürlüğü`ne 30 Eylül 2022 tari-
hinde ziyaretler gerçekleştirildi.

İlk olarak; TEDAŞ`a devredilmeye-
cek üçüncü şahıs tüketim tesislerin-
de yapılan işlerde ikinci el malzeme 
kullanımına ilişkin değişiklikler ve 
görüşlerin değerlendirilmesi amacıy-
la TEDAŞ Strateji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı`nda toplantı gerçekleşti-
rildi. 

EMO İzmir Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mükremin 
Zülkadiroğlu, Şube Müdürü Barış 
Aydın, Oda Müdürü Berat Özdemir, 
TEDAŞ Strateji Geliştirme Daire 
Başkanı Abdülkadir Balık ve Şube 
Müdürü Bahadır Çotay‘ın katılımıyla 
düzenlenen toplantıda; Bakanlık ta-
rafından ikinci el malzeme kullanımı 
şartlarına ilişkin TEDAŞ MYD şartna-
mesinin uyumu konusunda sektörel 
bilgilendirmelerin yapıldığı ifade 
edildi. 

Toplantı; yapıların elektrik talep 
faktörünün belirlenmesi konusunda 
EMO`nun ELDER aracılığı ile tüm da-
ğıtım Şirketleri ve TEDAŞ`ı bir araya 
getirerek bu çalışmaları ortaklaştır-
masının önemine değinilerek son 
buldu. 

İkinci ziyaret; yenilenebilir enerji 
kaynaklarından üretim yapan enerji 
santrallerinde işletme sorumluluğu 
hizmetlerinin uygulanmasına iliş-
kin görüş ve önerilen değerlendi-
rilmesi amacıyla Enerji İşleri Genel 

Müdürlüğü‘ne gerçekleştirildi.
EMO İzmir Şubesi Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Mükremin 
Zülkadiroğlu, Sayman Üye Muhammet 
Demir, Şube Müdürü Barış Aydın, Oda 
Müdürü Berat Özdemir‘in Enerji İşleri 
Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 
Özdemir ile yaptığı görüşmede; 
Bakanlık tarafından lisanssız enerji 
santrallerinde mutlaka işletmeden 
sorumlu bir EMO üyesinin yer alması 
gerektiği bu konuda Bakanlığın çalış-
ma yapması talep edildi. 

Şubemizin, Erman Can Güler ve 
Ömer Celep`in katılımıyla düzen-
lediği `Test ve Ölçüm Teknolojileri` 
başlıklı seminer, 12 Ekim 2022 ta-
rihinde EMO İzmir Şubesi Hizmet ve 
Eğitim Merkezi`nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte; Minerva Elektronik 
Satış Müdürü Ömer Celep, Novatech 
Kontrol Sistemleri‘nden Erman Can 
Güler test ve ölçü aletleri ile ölçüm 
teknolojileri hakkında sunum yaptılar.

Seminerde; "topraklama direnci 
ölçüm teknikleri", "İzolasyon Direnci 
Ölçümleri", "İç Tesisat Kontrolleri ve 

Kaçak Akım Rölesi Ölçümleri", "Güç 
Kalitesi ve Enerji Analizi" ve "Termal 

Kamera Uygulamaları"na ilişkin bilgi-
lendirme yapıldı.

Test ve Ölçüm Teknolojileri Semineri Düzenlendi
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EMO İzmir Şubesi Öğrenci Üye Kolu 
EMO-Genç`in 2022-2023 dönemi 
çalışma ve etkinliklerine ilişkin ilk 
toplantısı 4 Ekim 2022 tarihinde 
EMO İzmir Şubesi`nde düzenlendi.

EMO-Genç yapısı, amaçları ve geç-
miş dönem etkinliklere ilişkin bilgi-
lendirme sunumuyla başlayan toplan-
tıda; EMO-Genç üniversite temsilciliği, 
EMO-Genç komisyonlarının oluşumu, 
çalışma anlayışı üzerine bilgiler pay-
laşıldı.

EMO-Genç etkinliklerine ilişkin 
görüş ve önerilerin alınmasının ar-

dından katılımcılara EMO İzmir Şubesi 
Aydınlatma, Elektronik ve Yüksek 
Gerilim laboratuvarları tanıtılarak la-
boratuvarlardan öğrencilerin yararla-
nabilecekleri aktarıldı.

İlk toplantının ardından 11 Ekim 
2022 tarihinde düzenlenen ikinci 
toplantıda EMO-Genç üyeleri; "üni-
versite temsilcilerinin ve komisyon 
üyelerinin belirlenmesi" gündemiyle 
biraraya geldi. 

Üniversite temsilcilerinin be-
lirlenmesi gündeminde; Yaşar 
Üniversitesi‘nden Batuhan Kılıç, İzmir 
Demokrasi Üniversitesi‘nden Cemil 

Altuğ Tola ve Erdem Akdağlı, Katip 
Çelebi Üniversitesi‘nden Hamza Kaya, 
Celal Bayar Üniversitesi‘nden Mert 
Can Cura  ve Anıl Kahraman, Dokuz 
Eylül Üniversitesi‘nden Yusuf Akkaya, 
Ege Üniversitesi‘nden Özge Tuncer ve 
Bakırçay Üniversitesi‘nden Teoman 
Türkyön EMO-Genç EMO-Genç üniver-
site temsilcisi olarak seçildiler. EMO-
Genç yapılanmasının daha sağlıklı 
işleyebilmesi adına oluşturulan staj, 
teknik gezi, eğitim ve sosyal etkinlik 
komisyonları için üyelerin belirlenme-
sinin ardından toplantı sona erdi. 

EMO-Genç Yeni Dönem Çalışmalarına Başladı

Yaşar Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Elektrik Elektronik 
Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğ-
rencileri öğretim üyesi Hacer 
Öztura eşliğinde EMO İzmir Şubesi 
Uygulamalı Eğitim Merkezi`nde yük-
sek gerilim tesisleri ile ilgili bilgile-
rini uygulamalı olarak pekiştirdiler.

Katılımcı öğrencilere ilk olarak 
Elektronik Laboratuvarı hakkında 
bilgilendirme yapılmasının ardın-
dan Yüksek Gerilim Laboratuvarında, 
Şube üyemiz MİSEM eğitmeni Elektrik 
Mühendisi Bülent Uzunkuyu tarafın-
dan yüksek gerilimde manevra konu-

sunda bilgilendirmede bulunuldu.
Öğrencilerin laboratuvarlardan 

her konuda yararlanabileceği belirti-
lerek ders tamamlandı. 

Yaşar Üniversitesi Öğrencilerine Yüksek Gerilim Laboratuvarında 
Uygulamalı Eğitim



emo izmir şubesi kasım 20226

> şubeden haberler

Odamız ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı 
Güvenliği Genel Müdürlüğü ta-
rafından 5-6 Ekim 2022 ta-
rihlerinde İzmir`de `Muhtemel 
Patlayıcı Ortamlarda Bulunan İş 
Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü 
Çalıştayı` düzenlendi.

Şube Hizmet Binamızda düzen-
lenen etkinliğe; patlayıcı ortamlarda 
kullanılan iş ekipmanları ile ilgili sek-
törel deneyimi olan kişi ve kurumlar 
katıldı. 

Çalıştayda; 18/02/2022 tarih 
ve 31754 sayılı Resmi Gazete`de, İş 
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık 
ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik`in yayımlanması üzeri-
ne revize edilen "İş Ekipmanlarının 

Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 
Şartları Yönetmeliği" masaya yatırıldı.

Bu kapsamda, patlayıcı ortamlarda 
kullanılan iş ekipmanlarının periyodik 
kontrol süreçleri  patlayıcı ortamlarda 
kullanılan elektrikli ve elektrikli olma-
yan ekipmanların periyodik kontrolle-
ri, bu kontrollerine ilişkin verilecek 
eğitimlerin kapsamı, periyodik kontro-

lünü yapacak kişiler için ön yeterlilik 
kriterleri, uluslararası geçerliliği olan 
eğitimler, sertifikalar ile ilgili değer-
lendirmelerin yanı sıra ilgili yönetme-
lik ve standartlar karşılaştırıldı.

Çalıştay, görüşülen konularda 
oluşturulacak raporun katılımcılarla 
paylaşılabileceği belirtilerek tamam-
landı.

Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Bulunan İş Ekipmanlarının 
Periyodik Kontrolü Çalıştayı İzmir'de Düzenlendi

1829 sicil nolu üyemiz Mehmet Gündoğan, 12 Ağustos 2022 tarihinde aramızdan ayrıldı. 

1942 yılı Manisa doğumlu Gündoğan 1964 yılında İstanbul Teknik Okulu Elektrik Mühendisliği 

Bölümü'nden mezun olmuştu. Serbest Müşavir Mühendis olarak bir dönem hizmet yürüten üyemiz, 

daha sonra yapı denetçisi olarak görev yapmıştı. 

Yitirdiklerimiz

4696 sicil nolu üyemiz Yılmaz Özdemir 3 Kasım 2022 tarihinde aramızdan ayrıldı. 1947 yılı 

Ankara doğumlu Özdemir, 1974 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi (ADMMA) 

Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştu. Türk Telekom A.Ş.'de görev yapan Özdemir 

emekli olduktan sonra asansör alanında SMM hizmeti yürütmüştü. 

5365 sicil nolu üyemiz Orhan Alptürk 30 Ekim 2022 tarihinde aramızdan ayrıldı. 1953 yılı İzmir 

doğumlu Alptürk, 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik (Zayıf Akım) Bölümü'nden 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisi olarak mezun olmuştu. Uzun yıllar TRT'de görev yapan Alptürk, 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde görsel iletişim alanında dersler 

verdi. Orhan Alptürk aynı zamanda fotoğraf üzerine değerli çalışmaları olan sanatçıydı.

Mehmet Gündoğan

Orhan Alptürk

Üyelerimizin ailelerine, sevdiklerine ve EMO örgütlülüğüne başsağlığı dileriz.

Yılmaz Özdemir
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Geçmişe dönük üye ödentileri, 
ödemenin yapıldığı dönemdeki mik-
tar baz alınarak güncellenmektedir. 
2021‘de aylık 25.00 TL olarak uygula-
nan ödentilerde, 2022 yılında da de-
ğişikliğe gidilmemiş, 1 Ocak 2023‘ten 
itibaren ise aylık 45.00 TL olarak uy-
gulanacaktır.  Üyelerimiz 31 Aralık 
2022 tarihinde kadar ödenti yüküm-
lülüklerini ay başına 25.00 TL üzerin-
den yerine getirebilirler.  Mağduriyet 
oluşmaması için üyelerimizin Aralık 
2022 de dahil olmak üzere ödenti yü-
kümlülüklerini yıl içinde tamamlama-
ları gerekmektedir. 

Aidattan Muaf Tutulan Koşullar
İşsiz ve çalışmayan emekli üye-

lerimizin ilgili dönemler için öden-
ti yükümlüğü bulunmamaktadır. 
Üyelerimizin çalışmadıkları dönem-

leri gösteren veya emekli oldukları 
tarihleri e-devlet sisteminden ala-
cakları barkodlu SGK Tescil ve Hizmet 
Dökümü kayıtları ile belgelemeleri 
halinde bu dönemlerdeki aidatları 
alınmamaktadır. Benzer şekilde bel-
gelemek kaydıyla askerlik, doğum 
izni ve yurtdışında geçirilen süreler 
için de muafiyet uygulanmaktadır. 
İstisna kapsamına giren üyelerimiz 
belgelerini Şubemize ileterek, ödenti 
yükümlüğüne ilişkin tutarları güncel-
leyebilirler.

Aidat Ödeme Yöntemleri
Ödenti yükümlülük miktarına iliş-

kin Şubemizden bilgi alabilirsiniz. 
Geçmiş dönem ödentilerinizi nakit 
ödeyebileceğiniz gibi Şubemizle ile-
tişime geçerek, taksitlendirme ola-
naklarından da yararlanabilirsiniz. 

Yükümlülüklerine ilişkin bilgi aldıktan 
sonra ödeme işlemlerinizi Şubemizin 
aşağıdaki hesap numaralarına havale 
veya EFT yöntemleriyle gerçekleşti-
rebilirsiniz. İnternet bankacılığı, EFT, 
havale yöntemlerini kullanmanız du-
rumunda açıklama bölümüne oda sicil 
numaranızı eklemeniz muhasebe ka-
yıtlarının sağlıklı olarak tutulmasına 
katkı sağlayacaktır.

Yükümlülük miktarını ve taksitlen-
dirme olanaklarını öğrenmek için +90 
232 4893435 nolu telefonu arayabilir 
veya WhatsApp mesajı gönderebilir-
siniz. Ödenti tutarını öğrenen veya 
kendisine kısa mesaj yolu ile iletilen 
üyelerimiz aşağıdaki banka bilgilerini 
kullanarak, EFT veya havale yöntem-
leriyle yükümlülüklerini yerine geti-
rebilirler. 

EMO Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları gereği geçmiş dönem de dahil olmak üzere üye ödenti yükümlülükleri,  1 Ocak 
2023’ten itibaren aylık 45.00 TL olarak uygulanacaktır. Üyelerimiz bu tarihten önce yükümlülüklerini aylık 25.00 TL üzerin-
den yerine getirebilirler. 
• İşsiz ve çalışmayan emekli üyelerimizin ilgili dönemler için ödenti yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
• Belgelemek kaydıyla askerlik, doğum izni ve yurtdışında geçirilen süreler için de istisna uygulanmaktadır.

Üyelerimize Duyuru

T. İş Bankası
Hesap Adı : Elektrik Mühendisleri Odası

IBAN : TR52 0006 4000 0013 4010 0059 41

Akbank Basmane Şubesi
Hesap Adı : TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

IBAN : TR88 0004 6000 5288 8000 0048 80
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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’nun 13 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirdiği basın açıkla-
masında, mobil işletmecilerin uyguladığı azami ücretlere yüzde 77 düzeyinde zam yapıldığı hatırlatılarak, taahhüt süreleri 
dolmayan yurttaşlara sözleşme yenileme işlemlerini dikkatli yapmaları çağrısı yapıldı. Taahhüt süresi ve mevcut tarife şartları 
öğrenilerek; yeni tarife tekliflerinin değerlendirilmesinin önerildiği açıklamada, faturalara yansıyan ücretli servisler ve mobil 
ödeme sorunlarına da dikkat çekilerek, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu`na ise önlem alma çağrısı yapıldı.

Taahhüt Bitiyor Paniği 
Mağduriyet Yaratıyor…
FATURALARA BİNEN 
"GEREKSİZ" YÜK 
ENGELLENSİN!

Son dönemde telekomünikasyon 
abonelikleri kapsamındaki taahhüt 
süreleri ve faturalara yansıyan kulla-
nım ve katma değerli servis bedel-
lerine ilişkin şikayet sayısında artış 
yaşanmaktadır. Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu`nu (BTK), taahhüt sü-
resi dolmadan yurttaşları yanıltarak 
yeni tarifeleri onaylatan ve faturalara 
onaysız katma değerli servis bede-
li yansıtan şirketlere karşı harekete 
geçmeye çağırıyoruz. Mobil işletmeci-
lerin uyguladığı azami ücretlerin BTK 
tarafından bu ay yüzde 77 düzeyinde 
artırılmasıyla zaten faturalarını öde-
mekte zorlanacak olan yurttaşların 
mağdur olmasının önüne geçilmelidir.

Yurttaşlardan telekomünikasyon 
hizmetlerine ilişkin en çok gelen şi-
kayetlerden birini; taahhüt süreleri 
dolmadan, sözleşmelerinin yeni şart-
larla yenilenmeye çalışılması oluştur-
maktadır. Bu şekilde taahhüt süresi 
kadar abone kalınması durumunda 
sözleşme ile sağlanan indirimler or-
tadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. 
Yanıltıcı bilgilerle taahhüt süresinin 
sonuna gelindiği izlenimi yaratılarak, 
artış içeren sözleşmelere telefonla 

onay alınmaya çalışıldığı belirtilmek-
tedir. Taahhüt sonunda faturasının 
zaten artacağını düşünen yurttaşlar, 
zamlı tarifelere onay verebilmektedir. 
Telekomünikasyon şirketleri, bir yan-
dan fazladan tahsilat yapma olanağı 
yakalarken, bir yandan da yeniden 
taahhüt alarak, abonenin başka bir 
işletmeciye geçmesine de engel ol-
maktadır.
Taahhüt Gerçekten Bitiyor mu?

Telefon görüşmesiyle verilen 
onaylarla geçerli hale getirilen ta-
ahhütlerin içeriği ve şartlarına ilişkin 
yeterince bilgilendirme yapılmamak-
ta, onay sonrası tüketiciye yazılı bir 
belge gönderilmemektedir. Yeni tarife 
teklifiyle aranan yurttaşların önemli 
bir bölümü mevcut sözleşmesine iliş-
kin şartları bilmemekte, işletmecinin 
pazarlama görevlisinden alabildiği 
bilgilerle, hızlı bir tercih yapmak zo-
runda kalmaktadır. Öncelikle bu tip bir 
çağrı alan yurttaşlara, kalan taahhüt 
süreleri ve mevcut tarifesinde fatura-
ya yansıyan rakamları öğrenerek, yeni 
tarife teklifini değerlendirmesini tav-
siye ederiz.

BTK`nın bu soruna kalıcı bir çö-

züm yaratması gerekir. En azından 
yurttaşların hangi tarifede olduklarını 
ve taahhüt süresinin ne zaman dola-
cağını öğrenebilmesi sağlanmalıdır. 
Bu amaçla e-devlet portalı üzerinden 
yurttaşlara sunulan hangi işletmecile-
re aboneliklerinin ve borcunun bulun-
duğunu içeren sorgulama sistemine 
sözleşme metinlerini, onay tarihleri 
ve taahhüt sürelerini içeren bilgileri 
de eklemelidir. Yurttaşların konuya yö-
nelik şikayetleri ve talepleri için BTK 
tarafından e-devlet portalı üzerinden 
şikayetler alınarak, işletmecilerden 
alınan çağrı merkezi kayıtlarıyla kı-
yaslanarak, usulsüz işlemlere yaptırım 
uygulanmalıdır. BTK İdari Yaptırımlar 
Yönetmeliği`nin 12. maddesinde; iş-
letmecilerin tüketicilere yaptığı bil-
gilendirmelerin yanıltıcı olması veya 
şeffaflığın sağlanmaması durumunda 
bir önceki takvim yılındaki net satış-
larının yüzde ikisine kadar idari para 
cezası uygulanması ön görülmektedir. 
BTK, acilen harekete geçerek, şeffaflığı 
sağlamayan işletmecilere ceza uygu-
lamalıdır.
Onaysız Hizmet Oyunu  

Son dönemde yoğunlaşan şika-
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yetlerden bir diğerini ise; yurttaşla-
rın geçerli onayları alınmadan üc-
retli servislerin hizmete açılması ve 
vatandaşın almak istemediği ücretin 
faturalara yansıtılmasıdır. Aslında hiç 
kullanılmayan, ücretli olduğu fark 
edilmeyen kimi servisler için dolaylı 
yollardan hile ile onay alındığı ifade 
edilmektedir. Çoğunlukla telekomüni-
kasyon işletmecilerinin üçüncü taraf 
şirketlerle yaptıkları anlaşmalara su-
nulan bu katma değerli hizmetlerin, 
aboneden onay almak için belirlenen 
yöntemlerin esnek olması nedeniyle 
faturalarda ilave bir yük yaratmakta-
dır. Katma değerli hizmet olarak ifade 
edilen ve çoğunlukla fahiş rakamlarla 
SMS ile "günlük fal" gönderimi gibi 
tartışmalı içerikler sunan bu servis-
ler, fatura miktarını artırmak için araç 
olarak kullanılmaktadır. İnternet site-
lerindeki yanıltıcı bağlantılara tıklan-
ması yoluyla istemsiz bir şekilde dahi 
abonelik başlayabilmektedir. Bazı 
İnternet sitelerine cep telefonu numa-
rası girilmesiyle, gönderilen SMS son-
rası ödeme yansıtılmaya başlanması 
gibi sorunların çözümü için BTK`nın 
daha etkin bir idari denetim yapması 
gerekir.

Uygulamada abonenin durumu 
fark etmesi, iptal için işletmeciye baş-

vurması beklenmektedir. Bu durumda 
dahi cari dönem içindeki hizmet abo-
nelik ücreti vatandaştan tahsil edil-
mektedir. Aboneler, hatlarını mobil 
ödemeye veya katma değerli elekt-
ronik haberleşme hizmetlerine ancak 
şirketlere başvuru yaparak kapatabil-
mektedir. Esasen bu hizmetlerin tüm 
aboneler için varsayılan olarak kapalı 
tutulması, herhangi bir servisi kullan-
mak isteyen veya mobil ödeme yap-
mak isteyen kullanıcıya ücret miktarı 
ve hizmet içeriğine ilişkin açık bir bil-
dirim yapıldıktan sonra servisin veya 
aracılık edilen ödeme miktarı için ses 
kaydı/imzalı başvuru gibi açık bir şe-
kilde onay alınmalıdır. BTK, belirli bir 
sayının üstünde şikayet alınan servis-
lerin kapatılmasını ve şirketlerin bu 
hizmetler için üçüncü taraflarla yaptı-
ğı sözleşmelerin feshini sağlamalıdır. 
BTK İdari Yaptırımlar Yönetmeliği`nin 
12. maddesine göre; katma değerli 
elektronik haberleşme hizmetlerine 
ilişkin yükümlülükleri yerine getirme-
yen işletmecilere, bir önceki takvim 
yılındaki net satışlarının yüzde birine 
kadar idari para cezası uygulanması 
gerekmektedir. 

Kamusal Denetim Güçlendirilmeli 
BTK Erişim ve Tarifeler Dairesi 

Başkanlığı tarafından 11 Ekim 2022 
tarihinde yayımlanan kurul kararı ile 
mobil şebekelerden yapılan yurtiçi 
aramalar için azami ücret dakika ba-
şına 1,55 TL`ye yükseltildi. Bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 77`yi aşan 
oranda zam yapıldı. Bir takvim yılı için-
de borcundan dolayı ikinci kapanma-
dan itibaren uygulanan açma açma-
kapama ücreti ise 38,58 TL`den 68,46 
TL`ye yükseltildi. Enflasyon nedeniyle 
zaten güçlük çeken yurttaşların, iş-
levsiz servislerle yükseltilen fatura-
ları ödeme şansı bulunmamaktadır. 
İletişim özgürlüğünün temeli olan ve 
günümüzde hem kişisel hem de top-
lumsal gelişimin dinamiklerinden biri 
olarak kabul edilen bu hizmetlerin pa-
halılaştırılması kabul edilemez.

Bilgi ve iletişim teknolojileri, tüm 
ekonomik faaliyetlerin gelişimi için 
kaldıraç niteliğinde temel bir alt yapı 
hizmetidir. Temel insan haklarından 
biri olarak değerlendirilen "iletişim 
özgürlüğünün" kullanılmasının da 
ön koşulu olan bu altyapı alanındaki 
faaliyetler tüm dünyada sıkı kuralla-
ra tabi olarak sürdürülmektedir. Özel 
sektör eliyle yürütülse de bu alan-
daki tüm faaliyetler, kamu hizmeti 
niteliğindedir ve "teorik" olarak kamu 
denetimi altında gerçekleştirilmekte-
dir. BTK`nın verdiği lisanslara dayalı 
olarak alanda faaliyet gösteren tele-
komünikasyon şirketleri üzerindeki 
kamusal denetimin yetersiz olduğu 
ortadadır. Şirketlerin daha fazla kâr 
güdüsüyle gerçekleştirdiği uygulama-
lar; şikayetlere ve bildirimlere rağmen 
etkin bir şekilde denetlenmemektedir. 
BTK`yı şirketlerin aralarında yaşadığı 
sorunlara çözüm üretme yerine te-
lekomünikasyon alanını kamu yararı 
doğrultusunda düzenlemeye; yurttaş-
ların yaşadığı mağduriyeti engellemek 
için sorumluluk üstlenerek, görevini 
yerine getirmeye davet ediyoruz.

BTK Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi

Hizmetler 1 Ekim 2021 1 Ekim 2022 Değişim %

Mobil Şebekelerden Yurtiçi Arama (TL/Dakika) 0,8753 1,55 77,1

Yurt Dışı Arama Ücreti (TL/Dakika) 8,7 15,42 77,2

SİM Kart Değişim (TL/İşlem) 37,82 67,11 77,4

Açma, Kapama Ücreti* 38,58 68,46 77,4

Yurtiçi Kısa Mesaj Servisi (TL/Mesaj) 0,6291 1,11 76,4

Yurtdışı Kısa Mesaj Servisi (TL/Mesaj) 1,54 2,72 76,6

Postayla İletilen Ayrıntılı Fatura Ücreti (TL/Sayfa) 1,15 2,03 76,5

Bilinmeyen Numaralar Servis Ücreti (TL/Dakika) 2,46 4,36 77,2

*Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin göre bir takvim 
yılındaki ilk açma kapama işlemi için aboneye herhangi ücret yansıtılamaz.



emo izmir şubesi kasım 202210

> #Bartın

TMMOB`un 15 Ekim 2022 tari-
hinde Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz imzasıyla gerçekleştirdiği 
basın açıklamasında, resmi açıklama-
lara göre 41 maden emekçisi hayatını 
kaybettiği belirtilerek, şöyle denildi: 

"Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına bağlı Türkiye Taşkömürü 
Kurumu`na ait Amasra Taşkömürü 
İşletme Müessesesine bağlı yeraltı kö-
mür ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde 
akşam saatlerinde, yüzeyin 350 metre 
altında meydana gelen ‘grizu patla-
ması` sonucunda resmi açıklamalara 
göre şu ana kadar 41 maden emekçisi 
hayatını kaybetmiştir.

Hayatını kaybeden arkadaşlarımı-
zın acısını yüreğimizin en derinlerinde 
hissediyoruz. Yaşamını yitiren kardeş-
lerimize rahmet, yakınlarına sabır di-
liyoruz. Yaralı arkadaşlarımızın en kısa 
zamanda sağlıklarına kavuşmalarını 
temenni ediyoruz.

‘Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o 
ülkede insanların nasıl öldüğünü ba-
kın` derler.

Tanıyın işte: Bizim ülkemizde in-
sanlar, evine üç kuruş ekmek parası 

Yüreğimiz Yandı
TMMOB, SORUMLULARI 
ORTAYA ÇIKARACAK!

götürebilmek için yerin yedi kat dibin-
de ölüyorlar. Bizim ülkemizde insanlar 
işyerlerinin güvensizliği, yetkililerin 
sorumsuzluğu, patronların açgözlülü-
ğü nedeniyle ölüyorlar. Bizim ülkemiz-
de insanlar siyasi iktidarın rant hırsı 
nedeniyle, insan hayatını umursamaz-
lığı nedeniyle ölüyorlar. Bizim ülke-
mizde insanlar kanunlar işletilmediği 
için, sorumlular cezalandırılmadığı 
için ölüyorlar.

Koz lu `da  böy le  ö ldük , 
Dursunbey`de böyle öldük, Karadon`da 
böyle öldük, Ermenek`te böyle öldük, 
Soma`da böyle öldük…

Binlerce kişi öldük, on binlercemiz 
yaralandı. Bunca hayatımız elimizde 
alınırken ne bir patron hal ettiği ce-
zayı aldı, ne bir sorumlu yargılandı, ne 
bir siyasi istifa etti.

‘Kaza` diyorlar, ‘fıtrat` diyorlar, ‘ka-
der` diyorlar… Tüm bu sözler yaşanan 
faciaların arkasındaki sorumluları giz-
lemek için söyleniyor.

Gerekli önlemleri almadan, dene-
tim yapmadan, güvenli koşulları oluş-
turmadan madencileri yerin yüzlerce 
metre altına gönderirseniz buna kaza 

diyemezsiniz. Bunun adı düpedüz ci-

nayettir. Her cinayette olduğu gibi bu-

nun da mutlaka faili vardır.

Madenci kardeşlerimizi göz göre 

göre ölüme yollayanlar bu cinaye-

tin sorumlusudur. Madende güvenlik 

önlemlerini almayanlar bu cinayetin 

sorumlusudur. Madenlerin bu biçim-

de çalıştırılmasına izin verenler bu 

cinayetin sorumlusudur. Ve elbette 

madenleri vahşi bir sömürü ve rant 

kaynağı olarak kullanan siyasi iktidar 

bu cinayetin sorumlusudur.

Bizler bu sorumluların yargılan-

masını, hesap vermesini istiyoruz. Bu 

işin peşini bırakmayacağız. Tüm uyarı-

lara rağmen madencilerimizi göz göre 

göre ölüme yollayanların suçlarını ve 

sorumluluklarını örtbas etmesine izin 

vermeyeceğiz.

TMMOB`ye bağlı odalarımızda ar-

kadaşlarımız facianın yaşandığı bölge-

de incelemelerine devam etmektedir. 

Bu incelemeler sonucunda en kısa za-

manda hazırlayacağımız raporla tüm 

sorumluları birer birer ortaya çıkara-

cağız ve kamuoyuyla paylaşacağız."

Bartın Amasra’da yaşanan “grizu patlamasının` ardından açıklama yapan TMMOB, ‘kaza’, ‘fıtrat’ ve ‘kader’ vurgularına tepki 
göstererek, “Madenci kardeşlerimizi göz göre göre ölüme yollayanlar bu cinayetin sorumlusudur” denildi. Madenlerin vahşi bir 
sömürü ve rant kaynağı olarak kullanıldığına dikkat çekilerek, TMMOB’un bölgede incelemelerinin sürdüğü ve hazırlanacak 
raporla tüm sorumluları ortaya çıkarılarak, kamuoyuyla paylaşılacağı vurgulandı.
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EMO Yönetim Kurulu'nun 14 
Ekim 2022 tarihinde akşam saatle-
rinde gerçekleştirdiği açıklamada, 
"Amasra Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Müessesesinde meydana gelen patla-
mayı derin bir üzüntü içinde öğrenmiş 
bulunmaktayız. Patlama dolayısıyla 
hayatını kaybeden maden emekçile-
rinin yakınlarına başsağlığı, yaralılara 
acil şifalar diliyoruz" denildi.  O saat-
lerde yer altında bulunan maden işçi-
lerine sağ salim ulaşılması dileklerine 
yer verilen açıklamada şöyle denildi: 

"Olayın kesin nedeni henüz belli 

olmamakla birlikte, her maden kaza-
sında ilk ortaya sürülen gerekçe olan 
trafo patlamasının bu sefer de öne 
sürülmüş olması, sonrasında bu açık-
lama geri alınmış olsa da teknik analiz 
ve kriz yönetimi alanında dikkate de-
ğer bir zaafı açığa vurmuştur.

Türkiye tarihinin en büyük faciala-
rından olan Soma‘da açığa çıkan ih-
maller hala akıllardadır. Bu olayın da 
faciaya dönüşmemesini dilerken, ma-
den ocağındaki gaz algılama ve tahli-
ye sistemleri başta olmak üzere temel 
sistemlerde yapılan denetlemelerde 

eksiklik olup olmadığının kamuoyunu 
tatmin edecek bağımsız bir bilirkişi 
heyeti vasıtasıyla mutlaka araştırıl-
ması gerektiğinin altını çiziyoruz. Bu 
alanlarda yıllardır emek veren, bilgi 
üreten ve çalışmalar yapan TMMOB 
Elektrik Mühendisleri Odası bu konu-
da üzerine düşen sorumluluğu yerine 
getirmeye hazırdır. 

EMO olarak uzman meslektaşları-
mız ve ilgili birimlerimiz aracılığıyla 
kazayı yakından takip ettiğimizi ka-
muoyuna saygıyla duyururuz."

Geçmiş Olsun Bartın
BAĞIMSIZ BİLİRKİŞİ HEYETİ 
OLUŞTURULSUN

Maden Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu, 16 Ekim 2022 ta-
rihinde Amasra Taşkömürü İşletme 
Müessesesinde yaşanan basın toplan-
tısı düzenleyerek, inceleme heyetinin 
ilk bulgularını kamuoyuyla paylaştı. 
Oda merkezinin 3, Zonguldak Şubede 

5 kişinin katılımıyla oluşturulan ince-
leme heyetinin, tespitleri şöyle özet-
lendi: 

"-Amasra TİM`de 500 yeraltı işçisi, 
80 yerüstü işçisi ve 142 memur olmak 
üzere toplam 722 çalışan bulunmak-
tadır. 16.00-00.00 vardiyasında yeraltı 

işçisi olarak 82 kişi tertip edilmiştir.
-Ocakta biri üretimde, diğeri de 

hazırlık safhasında olan iki kartiye 
mevcuttur. Meydana gelen patla-
ma her iki kartiyeyi de etkilemiştir. 
Yapılacak incelemeler sonucunda du-
rumun detayları ortaya çıkacaktır.

Grizu Patlamaları Önlenebilir!
ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu’nun, Bartın Amasra’da bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Müessesesinde 
meydana gelen kaza haberin duyulmasının hemen ardından gerçekleştirdiği açıklamada, “trafo patlaması” açıklamalarının 
kriz yönetimindeki zaafı ortaya çıkardığı vurgulanarak ihmallerin ve güvenlik sistemlerine ilişkin denetimlerin bağımsız bir 
bilirkişi heyeti tarafından araştırılması çağrısı yapıldı.

Maden Mühendisleri Odası, Amasra Taşkömürü İşletmesi’nde yaşanan facia sonrası gerçekleştirdiği açıklamada, madencilik 
bilimi ve teknolojisinin grizu patlamalarını önleyecek birikime sahip olduğuna vurgu yapılarak, “Bu tip kazalar önlenebilir ni-
teliktedir” denildi. Odanın kurduğu inceleme heyetinin gaz izleme sistemi verilerine ulaşamadığına dikkat çekilen açıklamada, 
bu tip kazaların tekrar etmemesi için verilerin şeffaf olarak paylaşılarak, gerçek nedenlerin ortaya çıkarılması gerektiği ifade 
edildi. Açıklamada geçmişte olduğu gibi cezai sorumlulukları birkaç maden mühendisine yüklenmesi tehlikesine dikkat çekildi.
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-Her maden faciasında ortaya çı-
kartılan trafo bahanesi burada da kul-
lanılmaya çalışılmış, inandırıcı olma-
yacağı anlaşıldığında grizu patlaması 
olduğu gerçeği kabul edilmiştir.

-Grizu patlaması, kritik konsantras-
yona ulaşmış metan gazının ve yeterli 
oksijenin ateş kaynağına ulaşması ile 
meydana gelir.

-Ölümlerin nedeni, grizu patlaması 
sonucu oluşan yüksek sıcaklık ve şok 
dalgası nedeniyle yanma ve ortama 
yayılan karbonmonoksit zehirlenme-
leridir.

-TTK Tahlisiye ekipleri kurtarma 
çalışmalarını büyük bir özveriyle yü-
rütürken, yerüstündeki kriz yönetimi 
organizasyonunda önemli aksaklıklar, 
madencilerin ailelerine bilgi verilme-
sinde eksikliklere, can kaybı sayısın-
daki belirsizlikler sebep olmuştur.

-Gaz izleme sistemi verilerine 
Odamızca ulaşılamamıştır. Metan 
sensorünün kritik seviyede uyarı verip 
vermediği, verdiyse ne çeşit önlemler 
alındığı, uyarı vermediyse nedenleri-
nin incelenmesi gerekmektedir."

Kazanın nedenlerinin, sonraki in-
celemeler sonucunda netlik kazana-
cak ve kamuoyuyla paylaşılacağına 
vurgu yapılan açıklamada, "Madencilik 
barındırdığı tehlikeler nedeniyle bilgi, 
deneyim, uzmanlık ve sürekli dene-
tim gerektiren en tehlikeli iş kolu-
dur. İncelemeler sonucunda, maden 
kazalarının; teknik, sosyal, ekonomik, 
eğitim, planlama ve denetim sorunları 
gibi pek çok nedeni olduğu görülmek-
tedir. Siyasetin bürokrasiye müdahale-
si sonucu oluşan kadrolaşma, liyakat-
siz atamalar ve mühendislerin yetki 
ve sorumluluklarının yeterli ve doğru 
belirlenmemiş olması; yukarıda sırala-
nan sayısız soruna neden olmuş ve ne 
yazık ki bu facia meydana gelmiştir."

Madencilik bilimi ve teknoloji-
sinin grizu patlamalarını önleyecek 
birikimine ve deneyimine sahip oldu-

ğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu 
nedenle bu tip kazalar önlenebilir ni-
teliktedir" denildi. Açıklamada Maden 
Mühendisleri Odası`nın görüş ve öne-
rileri şöyle özetlendi: 

-Bilim ve tekniğin gereklerini uy-
gulamak yerine, yaşanan kayıpları ka-
der ve fıtrat anlayışıyla açıklamak bu 
tür kayıpların gelecekte de yaşanaca-
ğını düşündürmektedir.

-TTK gibi kamu kurumları her türlü 
siyasi baskıdan arındırılarak maden-
cilik işletme kurallarına göre yönetil-
melidir.

-Madencilik sektöründe acil du-
rum planı ve risk haritaları her kurum, 
işletme ve bütün işyerleri için ayrı 
planlanmalı ve uygulanmalıdır.

-Metan yoğunluğu olan Zonguldak, 
Soma, Tunçbilek gibi havzalarda üre-
tim planlaması aşamasında öncelikle 
metan drenajının her türlü ekono-
mik kaygıdan uzak bir şekilde dünya 
örneklerinde olduğu gibi yapılması, 
bölgenin olabildiğince metansızlaştı-
rılması sonrasında hazırlık ve üretim 
çalışmalarına başlanılması gerekmek-
tedir.

-Yeraltı kömür madenciliği bir kül-
türdür. Bu kültür geliştirilerek yaşatıl-
malıdır. Bunun için TTK ve TKİ gibi 
kamu kuruluşlarımız üretim yaparken 
aynı zamanda iş güvenliği ve mesleki 
eğitim anlamında okul görevi görme-
lidirler. Bu nedenle güçlendirilmeleri 
için gerekli çalışmalar zaman geçir-
meden yapılmalıdır.

-Maden üretiminin, maden mü-
hendisi nezaretinde yapılması kanuni 
zorunluluktur. Bu uygulamanın tüm 
vardiyalarda yeteri kadar maden mü-
hendisi tarafından taviz vermeden uy-
gulanması sağlanmalıdır.

-Maden işletmelerinde yasal ola-
rak bulundurulan Daimi Nezaretçilerin 
ve İş Güvenliği Uzmanlarının mesleki 
bağımsızlığı ve iş güvencesi yasal te-
minat altına alınmalıdır.

-Maden işletmelerinde denetim ve 
yönlendirme mutlaka maden mühen-
dislerinin yetkisinde olmalıdır.

-Tüm çalışanların iş güvenliği 
mevzuatı uygulamaları ve karşılaşı-
lacak muhtemel riskler konusunda 
bilinçlenmelerini sağlayacak mesleki 
eğitim politikaları belirlenerek gerçek 
anlamda yaşama geçirilmelidir. 

-Yaşanan bu kazanın hukuki ve 
cezai sorumlulukları geçmişte olduğu 
gibi birkaç maden mühendisi meslek-
taşımıza yüklenmemelidir.

-Türkiye ekonomisine ciddi katkı-
ları bulunan ve yeraltı kaynaklarının 
aranması, işletilmesi, zenginleştiril-
mesi, insanlığın hizmetine sunulması 
ve bu sahaların rehabilitasyonu gibi 
birçok kritik pozisyonda görev alan 
maden mühendislerinin aldıkları eği-
timin de bu öneme yakışır olması ge-
rekmektedir. Bu çerçevede Maden mü-
hendisliği eğitiminde, sermayenin kar 
ihtiyacını önceleyen bir yaklaşım ye-
rine, bilimin ve bilimsel bilginin esas 
alındığı bir yaklaşım benimsenmelidir.

-Siyasetin bürokrasiye müdahale-
si sonucu oluşturulan kadroların liya-
katsizliğinin bedeli geçmişte olduğu 
gibi cephede çalışan birkaç maden 
mühendisi meslektaşımıza yüklen-
memelidir.

-Kazayla ilgili tüm verilerin şeffaf 
olarak paylaşılması, kazanın gerçek 
nedeninin belirlenmesi açısından 
önem taşımaktadır. Gerçek nedenin 
belirlenmesi bu tip kazaların gele-
cekte tekrar yaşanmaması açısından 
önemlidir.

-Maden mevzuatı; odağında in-
san ve doğa olan çağdaş bir yapıya 
kavuşturulmalı ve bunun için ulusal 
madencilik politikaları oluşturulma-
lıdır. Odamız böylesi üzücü faciaların 
bir daha yaşanmaması için tüm yetkili 
kamu kurum ve kuruluşları ile iş birli-
ği yapmaya hazırdır."
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İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, 
Amasra Taşkömürü İşletmesi’nde 
yaşanan facianın aydınlatılması 
çağrısıyla kitlesel basın açıklaması 
düzenledi. “Kaza Değil, Katliam!” pan-
kartının açıldığı açıklamada, siyasi 
kadrolaşma ve liyakatsiz atamalara 
dikkat çekilerek, mühendislerin yetki 
ve sorumluluklarının muğlaklaştı-
rılmasının facialara yol açtığı ifade 
edildi. Açıklamada “tüm sorumlular 
cezalandırılana kadar da vazgeçme-
yeceğiz” denildi.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu`nun (İKK) da bileşeni oldu-
ğu İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, 
Amasra Taşkömürü İşletmesi`nde 
yaşanan facia sonrası 15 Ekim 2022 
Cumartesi günü Türkan Saylan Kültür 
Merkezi önünde bir basın açıklama-
sı yaptı. TMMOB İzmir İKK Sekreteri 
Aykut Akdemir`in okuduğu ortak açık-
lamada, yaralılara acil şifalar, hayatını 
kaybedenlerin yakınlarına ve halkımı-
za başsağlığı dilenerek şu bilgilere yer 
verildi:  

"2019 yılı Sayıştay raporuna göre; 
ocakta -236/-300 kotları arasında biri 
yarı mekanize diğeri manuel olmak 
üzere iki adet üretim panosu bulun-
maktadır. Bunlara ilaveten -250/-350 
kotları arasında da pano hazırlık ça-
lışmaları sürdürülmektedir. Söz konu-
su patlamanın gerçek nedeni yapıla-
cak incelemeler sonucunda ortaya 
çıkacaktır. Her olayda ortaya atılan 

trafo bahanesi başlangıçta burada 
da kullanılmaya çalışılmış, inandırıcı 
olmayacağı anlaşıldığında grizu pat-
laması olduğu gerçeği kabul edilmiş-
tir. Ölümlerin nedeni, grizu patlaması 
sonucu oluşan yüksek sıcaklık ve şok 
dalgası nedeniyle yanma ve ortama 
yayılan karbonmonoksit gazından ze-
hirlenmedir."

Tahlisiye ekipleri yeraltına büyük 
bir özveriyle kurtarma çalışmalarını 
yürütürken, yer üstünde kriz yöneti-
minde aksaklıkları olduğu, madencile-
rin ailelerine bilgi verilmediğin ifade 
edildiği açıklamada şöyle denildi:   

"Bakan Dönmez` in açıklamala-
rında -350 kotunda 5 işçinin mahsur 
kaldığı bildirilmiştir. Hazırlık kotunda 
yeterli güvenlik önlemi alınmadan 5 
işçinin ne amaçla bulundurulduğu 
izaha muhtaçtır. Gaz izleme sistemi 
verilerine ulaşılamamıştır. Metan sen-
sorünün kritik seviyede uyarı verip 
vermediği, verdiyse ne çeşit önlem-
ler alındığı, uyarı vermediyse neden-
lerinin incelenmesi gerekmektedir. 
Siyasetin bürokrasiye müdahalesi 
sonucu oluşan kadrolaşma, liyakatsiz 
atamalar ve mühendislerin yetki ve 
sorumluluklarının yeterli ve doğru 
belirlenmemiş olması; yukarıda sırala-
nan sayısız soruna neden olmuş ve ne 
yazık ki bu facia meydana gelmiştir."

Madencilik teknolojisinin grizu 
patlamalarını önleyecek birikimine 
sahip olduğunun ifade edildiği açık-
lamada, bu tip kazalar önlenebilir ol-

duğuna vurgu yapılarak, şöyle denildi: 
"Bilim ve tekniğin gereklerini 

uygulamak yerine, yaşanan kayıpla-
rı kader ve fıtrat olarak tanımlamak 
üretim ve kar hırsına kılıf bulmaktır. 
Yeraltı kömür madenciliği bir kültür-
dür. Bu kültür geliştirilerek yaşatıl-
malıdır. Bunun için TTK ve TKİ gibi 
kamu kuruluşlarımız üretim yaparken 
aynı zamanda iş güvenliği ve mesleki 
eğitim anlamında okul görevi görme-
lidirler. Maden işletmelerinde dene-
tim ve yönlendirme mutlaka maden 
mühendislerinin yetkisinde olmalıdır. 
Yaşanan bu kazanın hukuki ve cezai 
sorumlulukları geçmişte olduğu gibi 
birkaç maden mühendisine yüklen-
memelidir. Maden mevzuatı; odağında 
insan ve doğa olan çağdaş bir yapıya 
kavuşturulmalı ve bunun için ulusal 
madencilik politikaları oluşturulma-
lıdır."

Kriz masasının bilgiye erişime en-
gel olduğunun belirtildiği açıklama, 
"Boşuna taziye mesajları, ziyaretlerle 
uğraşmayın. Çünkü biz biliyoruz o ma-
deni mezarlığa çeviren sizsiniz. Sizde 
bilin; kar hırsınız, denetimsizliğiniz, 
vurdumduymazlığınız sebebiyle ha-
yatını kaybeden tüm yurttaşlarımızın 
kanı ellerinize bulaştı. Ve biz hayatını 
kaybeden, gençliklerini ve gelecekle-
rini çaldığınız yurttaşlarımızın acısını 
yüreğimizde hissederek peşinizdeyiz. 
Tüm sorumlular cezalandırılana kadar 
da vazgeçmeyeceğiz" ifadeleriyle ta-
mamlandı.

Dün Soma, Ermenek Bugün #Bartın
KAZA DEĞİL, KATLİAM!”
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ`ın “TTB 
ve TMMOB yasalarının değiştirilmesi-
ne yönelik hazırlık yapıldığına” yönelik 
açıklamalarına TMMOB aynı gün tep-
ki gösterdi. TMMOB’dan yapılan açık-
lamada meslek odalarının etkisizleş-
tirmeye yönelik hazırlıkların 20 yıldır 
iktidarın gündeminde olduğunu vurgu 
yapılarak, TMMOB’un Anayasa’nın 
135. Maddesinde verilen görevleri ye-
rine getirdiği için hedef haline getiril-
mek istendiği ifade edildi. 

 TMMOB, 27 Ekim 2022 tarihinde 
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yasa 
değişikliğine yönelik açıklamasına 
tepki gösterdi. TMMOB’un Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz imza-
sıyla gerçekleştirdiği basın açıklama-
sında, şöyle denildi:   

“Kurulduğumuz günden bu yana 
meslektaşlarımızın haklarını, top-
lumun çıkarlarını ve kamusal var-
lıklarımızı korumayı görev edinmiş 
Birliğimiz, ilgili ya da ilgisiz her konu-
da siyasi iktidar tarafından hedef gös-

terilmeye devam ediyor. Adalet Bakanı 
Bekir Bozdağ tarafından bugün bir kez 
daha ‘Birliğimiz hakkında hazırlıklar 
yapıldığı’ dile getirilmiştir.

Bakan Bozdağ’ın sözünü ettiği 
‘hazırlıklar’ 20 yıldır devam eden AKP 
İktidarının değişmeyen gündemlerin-
den birisidir. AKP iktidarı, 20 yıldan 
bu yana ülkenin kamusal varlıklarını 
özelleştirmeyi, doğal alanlarımızı ve 
kentsel mekanlarımızı yağmalama-
yı esas alan bir gündeme sahiptir. 
Birliğimiz, AKP’nin ranta ve sömürü-
ye dayalı bu politikaları karşısında 
mücadele verdiği için ormanlarımızı, 
madenlerimizi, parklarımızı, doğamızı 
koruduğumuz için hedef alınmaktadır.

Meslek alanlarımıza ilişkin poli-
tikaların ve uygulamaların toplumun 
genel çıkarlarına uygun gelişmesini 
sağlamak Anayasa’nın 135. Maddesi 
tarafından Birliğimize verilen görevdir. 
Birliğimiz kurulduğu günden Anayasa 
ve yasalar tarafından kendisine veri-
len görev ve yetkiler ışığında faaliyet-
lerini sürdürmektedir.

Siyasi iktidar kendi sözü ve ira-
desi dışındaki hiçbir görüşe ve anla-
yışa yaşam şansı vermek istemiyor. 
Demokratik seçimler ile ele geçire-
mediği kurumları ve o kurumlarda 
temsil edilen meslektaşlarımızın ira-
delerini antidemokratik yol ve yön-
temlerle kontrol altına almaya çalı-
şıyor. Birliğimizi işlevsizleştirmeye ve 
kontrol altına almaya yönelik hiçbir 
girişime izin vermeyeceğiz.

Birliğimizin anayasa tarafından 
tanımlanmış statüsünün ortadan kal-
dırılmasına, yasalarla güvence altına 
alınma hak ve yetkilerinin aşındırıl-
masına ve 600 bini aşkın meslektaşı-
mızın iradesinin yok sayılmasına bü-
tün güzümüzle karşı çıkacağız.

AKP`nin demokrasiyi, hukuku ve 
kamusal varlığımızı çiğnemesine izin 
vermeyeceğiz. Mesleğimize, meslek-
taşlarımıza ve ülkemize sahip çıkma-
ya, demokrasiyi, özgürlükleri ve çoğul-
culuğu savunmaya devam edeceğiz.”

Yine Aynı Senaryo!

BİRLİĞİMİZİN SİYASAL 
İKTİDAR TARAFINDAN 
HEDEF GÖSTERİLMESİNE 
İZİN VERMEYECEĞİZ!
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AKP, TMMOB’yi Neden Hedef Alıyor…
TMMOB KAMU YARARI İÇİN MÜCADELE EDİYOR!

1980`li yıllardan itibaren ülkemiz-
de uygulanmaya başlayan neoliberal 
politikaların temel amacı, kamu-
sal olan her şeyi ortadan kaldırarak 
gündelik hayatlarımızın tamamını 
piyasalaştırmaktır. Özelleştirme, ku-
ralsızlaştırma ve ticarileştirme uygu-
lamalarıyla ilerleyen bu süreç, halkın 
ortak varlıklarını, değerlerini, hakları-
nı ve çıkarlarını tamamen yok etme 

mantığıyla işlemektedir.
İktidara geldiği günden bu yana 

neoliberal politikaların en azılı uygu-
layıcısı olan AKP, toplumsal zengin-
liğimizi ve ortak değerlerimizi hedef 
alan bu politikalara karşı tutum alan 
tüm kesimleri, baskı ve zor yoluyla 
sindirmek istiyor. AKP, kendi dünya 
görüşünü topluma dayatabilmek, ülke 
varlıklarını tümüyle kontrol altına ala-
bilmek ve siyasal geleceğini garanti 
altına alabilmek için halkı yalnızlaş-
tırmayı, güçsüzleştirmeyi ve kendine 
bağımlı kılmayı amaçlıyor. Bu amaç-
la toplumun örgütlü kesimleri olan 
emek ve meslek örgütlerini sistematik 
biçimde hedef alıyor.

TMMOB ve diğer meslek örgütle-
rinin yasalarının değiştirilmesi konu-
sunda kamuoyu desteği sağlayabilmek 
için bu konu sürekli olarak "güvenlik" 
meselesiyle birlikte dile getiriliyor. 
2018 yılında, Türk Tabipleri Birliği`nin 
"Savaş bir halk sağlığı sorunudur" baş-
lıklı açıklaması gerekçe gösterilerek, 
Meslek örgütlerinin "gayrı millî" oldu-
ğunu dile getirildi ve isimlerimizdeki 
"Türk" ifadesinin çıkartılması istendi. 
Araya giren seçimler nedeniyle ger-
çekleştirilemeyen bu istek, daha son-
ra Ankara Barosu`nun Diyanet İşleri 

Başkanlığı hakkında yaptığı açıklama 
bahane edilerek gündeme getirildi. 
Şimdi de TTB başkanı Şebnem Korur 
Fincancı`nın bir mülakatı vesilesiyle 
bu konu yeniden gündeme getirildi. 
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafın-
dan yapılan bir açıklama ile TTB ve 
TMMOB yasalarının değiştirilmesi yö-
nünde bir hazırlıklarının olduğu dile 
getirildi.
TMMOB NEDEN HEDEFTE?

Sonda söyleyeceğimi en baştan 
söyleyeyim, AKP`nin TMMOB`yi hedef 
almasının altında yatan temel neden, 
birliğimizin örgütlü yapısı, kamusal ni-
teliği ve toplumcu mücadele anlayı-
şıdır. AKP, bayraktarlığını yaptığı özel-
leştirmeci, piyasacı ve muhafazakâr 
ideoloji karşısında engel olarak gör-
düğü için birliğimizi hedef almakta-
dır. Kendisinden önceki tüm baskıcı 
rejimler gibi, toplumsal farklılıkları 
görmezden gelerek, kendi dünya gö-
rüşünü tüm topluma zor ve şiddet yo-
luyla dayatmak istemektedir.

Artık herkesin hemfikir olduğu bir 
gerçek var ki, AKP, toplumu bölen, fark-
lı toplumsal kesimleri birbirine karşı 
kışkırtan bir siyaset tarzı sürdürmek-
tedir. Ülkenin toplumsal bütünlüğünü 
tehdit eden bu siyaset tarzı, toplumsal 
sorunlara kapsayıcı çözümler bulmak 
yerine, yandaş medya ve iktidar gücü 
kullanılarak "düşman" olarak tanımla-
nan kesimlerin ortadan kaldırılmasına 
dayanmaktadır.

Tek adam rejimi, sadece yürütme 
gücünün tek kişide toplanması değil 
aynı zamanda devletin tüm unsurları-
nın, sendikaların, meslek örgütlerinin, 
basın yayın organlarının ve hatta si-

vil toplum kuruluşlarının tek adamın 
kontrolü altına girmesi anlamına gel-
mektedir.

AKP açık biçimde parti devleti inşa 
etmeye çalışmakta, kamusal olan ne 
varsa parti teşkilatının parçası haline 
getirmek istemektedir. Kendisine yö-
nelik her eleştiriyi, devlete yönelik bir 
tehdit olarak göstermeye çalışmak-
tadır. Ne yazık ki AKP siyasal gücünü 
kullanarak hâlihazırda toplumun ge-
niş bir kesimini etkisiz hale getirmiş 
ve farklı biçimlerde kendisine tâbi 
kılmıştır. Demokratik gelenekleri ve 
üye yapısı nedeniyle kendisine tabi 
kılamadığı yapıları ise tehditle, zorla 
ve hukuk dışı yollarla etkisiz kılmak 
istemektedir.
İZİN VERMEYECEĞİZ

Meslek örgütlerinin yönetimleri-
nin nasıl oluşacağı kendi yasaların-
da açık biçimde düzenlenmiştir. Her 
üyemiz, seçim süreçlerinde yer alarak 
birlik politikalarının ve yönetim ku-
rullarının belirlenmesinde söz sahibi 
olmaktadır. Herkesin özgürce katıldı-
ğı demokratik seçimlerle de yönetim 
kurulları belirlenmektedir. Bugüne 
kadar üyeler nezdinde hiçbir inandırı-
cılığı olmadığı için genel kurullar sü-
recinde başarı kazanamayanların an-
tidemokratik yöntemlerle Birliğimizi 
etkisizleştirmeye çalışması, AKP`nin 
demokrasiye ve seçmen iradesine 
yaklaşımının aynasıdır.

AKP`nin bu saldırısı sadece meslek 
örgütlerine değil, aslında demokrasiye 
ve hukuk düzenine yönelen bir saldı-
rıdır. AKP`nin demokrasiyi, hukuku ve 
kamusal varlığımızı çiğnemesine izin 
vermeyeceğiz.

BirGün Gazetesi, 4 Kasım 2022

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Üniversite yıllarındayız. Elektronik 
yeni yeni gelişiyor. Bazılarımız tran-
sistörlü devrelere meraklı ama ders-
lerde hala tüplü devreler de anlatılı-
yor. Paramız yettiği kadarıyla Ankara 
Ulus’taki (Konya sokak) elektronik-
çilerden malzeme alıp kanarya ses-
li kapı zilleri falan yapıyoruz. Bu tür 
kapı zilleri daha yaygın değil tabii. 
Burdur’daki mahallemizden 4-5 kişiye 
de yapmıştım. Büyük mutluluk. 

Bölüm yönetimine öğrenci sorun-
larını iletmek üzere çalışma yapılmıştı. 
Haşim arkadaşımız okudu. Pratik uy-
gulamaların yapılacağı elektronik la-
boratuvarı (atölye aslında) talebimiz 
de vardı içinde. Zamanla oluştu ama 
biz göremeden mezun olduk. Tabii 
bu arada işi ilerletip radyo yapmaya 
çalıştık. Kütüphaneden bulduğumuz 
bir şema üzerine bir tahtaya çiviler 
çakıp uçları lehimleyerek sabaha ka-
dar radyoyu bitirip sabah programını 
dinleyeceğiz! Kim bilir çivileri çakar-
ken yapılan gürültü nedeniyle kaç kişi 
homurdanmıştır? 

Sonuç: Radyo tamam ama ses 
yok! … Bu espri aramızda hala sürer. 
Sonuçsuz olan bir iş veya olaydan 
sonra “ses yok” diye dalga geçeriz. Bu 
heves devam etti bende. Anfi bile yap-
tım sonraları ama artık müzik aletleri 
de oldukça ucuzlamıştı. Olsun, önemli 
olan bir şeyler yapmak.

Bir gün rahmetli hocamız Mustafa 
Parlar1 derse sıkıntılı geldi. 

- “Bugün ders yok” dedi. 
- “Neden hocam dedik? Ne oldu?”
- “Dün devlet bakanı ile görüştüm, 

tam 1,5 saat elektronik sektörünün ex  
fonksiyonu gibi gelişeceğini, Türkiye 

Elektrik Kurumu gibi bir de Türkiye 
Elektronik Kurumu kurulması gereki-
yor diye anlattım” dedi. 

Herkes meraklı gözlerle bakarken 
ağzı dolu dolu ve vurgulayarak, 

- “Eee bu kurum ne işe yarayacak” 
demesin mi? Öküz herif “dedi.

Transistörleri seven birisi olarak 
üzüldüm ancak devir sıkıyönetim 
devri. Aramızda polis muhbirleri olma 
olasılığı var. Eyvah dedim, hoca başını 
yakacak. (Üstelik ben de devlet baka-
nını, devlet başkanı diye anlamıştım, 
iyice endişelendim). Hoca daha son-
ra Demirel zamanında İstanbul’dan 
birinci sırada milletvekili oldu ama 
yine bir şey yapamadı. Şimdi bölümün 
önünde bir masa başında eliyle bir 
şeyler anlatan heykeli duruyor. 

- “Anlat, anlat. Düşün düşün, sonuç-
suz kaldı işin” dedim, yanıt vermedi. 

PTT’de işe başlayınca, Çankırı 
yolunda şimdilerde Telekom Genel 
Müdürlüğü olan PTT Eğitim Merkezi 
ve atölyelerin bulunduğu yerde işe 
yeni alınan teknisyenlere jeneratörler 
hakkında eğitim veriliyormuş. Beni de 
götürdüler. Bizim birimin ülke çapın-
daki radyo-link istasyonlarında çalı-
şacak olan elemanlarıyla tanışmam 
gerektiğini söylediler. Teknisyenlere 
yeni icat elektronik kartları olan bu 
yeni nesil jeneratörlerin çalışma şekli 
anlatılıyordu fakat kartların kataloğu 
Almanca idi ve pek anlaşılmıyordu. 
Almanya’dan firma teknik yetkilisi 
gelip anlatacakmış. Tabii ben de katıl-
dım derslere. Almanca sözlük edindim 
hemen.

Alman vatandaş anlatıyor ama bir 
türlü İngilizce kullanım kılavuzunu 

vermiyor. Çantasından notlarını çı-
karırken teknisyenler görmüş. Yemek 
molasında kullanım kılavuzunu aldılar, 
PTT’nin film stüdyosu varmış. Oraya 
götürüp bütün sayfaların fotoğrafını 
çekip kılavuzu geri bıraktılar. James 
Bond bile yapamazdı! Fotoğrafları 
basıp ciltlenmiş şekilde bana verdiler. 
Ben de okuldan yeni mezun olmanın 
verdiği taze heyecan ve bilgilerle baş-
ladım incelemeye. Kartların nasıl ça-
lıştığını Alman anlatmıştı ama arıza 
olunca kartı değiştirip gönderiyorlar-
dı; yenisi dünya para. 

Neyse, çözdük tabii ki. Türkçe ’ye 
tercüme edip ders notu haline ge-
tirdim. Mekanik kısmın çevirisini de 
Makine Mühendisi arkadaşım yaptı. 
Eğitim merkezine verdik ve derslerde 
kullanılmaya başlandı. Doğal olarak 
(en acemi olan) ben dersleri anlat-
maya başladım. Yanımda son derece 
deneyimli bir baş tekniker arkadaşla 
beraberdik. Ödül olarak ki ödül ola-
cağı aklıma gelmezdi, altı ay sonra yıl 
sonunda başka bir jeneratör alımında 
heyet başkanı olarak Milano’ya gön-
derildim. Mart sonunda askerlik yazısı 
geldi, ayrıldım ama arkadan o gün için 
iyi bir rakam olan bir para gönderdi-
ler. Kitap haline getirilen ders notla-
rından payıma düşen miktarmış. İlk ve 
son oldu. Bir daha meslek hayatımda 
yazdıklarıma para veren olmadı.

PTT’den ayrılmadan önceki son 
aylarımdı. Genel Müdürlükteki bizim 
katta bir hareketlenme oldu. Hacim 
bey geldi dediler. Daire başkanının 
yanına geçti. Çok iyi birisiymiş. Telsiz 
konusunda müthiş bilgiliymiş. Yarım 
saat sonra bizim geniş odaya da gel-

“Sakın bu ülkede biz imal ederiz, bir yaparız demeyin. Tamir ederiz deyin. Tamir masrafı deyin”

Anılar-2

anı

Elk. Müh. H. Avni Gündüz
avnigunduz@gmail.com
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di. Eskiler tanıyor kendisini. Bizi de 
tanıştırdılar. 

- “Efendim, gençler çok iyi. Yeni 
jeneratörlerin elektronik kartlarını 
çözdüler”

- “Yaa, çok iyi”
Ben söze girdim.
- “Efendim, sizin telsiz atölyesinde-

ki imkanlarla biz bu kartlardan imal 
ederiz” dedim. 

- “Çocuklar, sakın bu ülkede biz 
imal ederiz, bir yaparız demeyin. Tamir 
ederiz deyin. Tamir masrafı deyin. 
Başka bir şey söyleyerek yapın. Biz tel-
siz yaptık, çalıştırdık ama üretemedik, 
yaptırmadılar. Sakın unutmayın” dedi. 

Bu adamın ismi Hacim Kamoy2 
idi. Kendisi Aselsan’ın kurucusudur. 
Aselsan’ın kuruluşu ve gelişmesinde 
çok büyük katkısı vardır. O gün için bu 
olayın Hacim Kamoy’un kişisel bir kır-
gınlığından olabileceğini düşünmüş-

tüm. Ama Özal dönemindeki özelleş-
tirme çabalarını, Ümraniye’deki Fikret 
Yücel’in3 yarattığı, benim de staj yap-
tığım (o günlere göre muazzam bir 
yer) PTT-ARLA araştırma merkezinin 
ilk önce satılmasını ve ardından tüm 
yetenekli mühendislerin yurt dışına 
götürülüp kapısına kilit vurulduğunu 
görünce emperyalist düşünce biçimini 
ve nasıl uygulandığını bu kez yaşaya-
rak anladım. 

Bugün hala benzer düşüncedeki 
özelleştirmeci politikacıların çoğun-
lukta olması bana Hacim Kamoy’un 
serzenişinin ne anlama geldiğini ve ne 
kadar haklı olduğunu göstermiş oldu. 
Mustafa Parlar hocayı da anımsadım. 
İkisi de Işıklar içinde uyusun. Eğer o 
yıllarda, daha transistörden çiple-
re geçilmediği bir zamanda Türkiye 
Elektronik Kurumu kurulabilseydi 
ülkemizin nasıl bir sıçrama yapabi-

leceğini hayal edebilirsiniz. Belki de 
entegre devrelerin imalat serüvenini 
Murat Aşkar Hoca denk gelirse anlatır.

Faşizme ve Emperyalizme karşıy-
dık ama emperyalizmin, daha doğru-
su emperyalist düşünce yapısının ne 
olduğunu tam kavrayamadığımız için 
sanayi ve teknolojideki ticari ayak 
oyunlarını, siyasi baskıları ve bunla-
ra direnmeyen ve hatta destekleyen 
politikacıları o günlerde de iktidara 
getirdik bu günlerde de. Uluslararası 
ilişkileri ve dolayısıyla kamusal bakış 
açısıyla ülkelerin yönetilmesinin dün-
ya barışı için anlamının önemini ve 
ayrımını yapmak için daha fazla çaba 
göstermeliyiz.

“Tam bağımsızlık benim karakte-
rimdir.  Ekonomik bağımsızlık olma-
dan siyasi bağımsızlık olmaz” demiş 
bir büyüğümüz. Buna teknolojiyi de 
ekleyelim mi?

anı

1) Mustafa Parlar, ABD İllinois İnstitute of Technology mezunudur. Northwestern 
Üniversitesi ve Polytechnic İnstitute of Brooklyn'de Master ve Doktora yapmıştır. Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Profesörlüğü, Eğitim Direktörlüğü, Elektrik Mühendisliği 
Bölüm Başkanlığı, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Rektörlüğü, İçel Mühendislik 
Bilimleri Kurucu Dekanlığı, 4.(XV) Dönem İstanbul Milletvekilliği yapmıştır. Anısına 
kurulan ODTÜ PROF.DR. MUSTAFA N. PARLAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI bulun-
maktadır.

2) Hacim Kamoy, emekli olduğu 2000 yılına kadar, ASELSAN'da sürdürdüğü genel 
müdürlük ve yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra THY, ROKETSAN ve TRT gibi kurum-
larda yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1962 yılında Elektrik Mühendisleri Odası 8. Dönem 
ve 1963 yılında 9. Dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 

1988 yılında, makamına gelip küstah bir ifadeyle "beni Mr. Özal gönderdi, sizi satın 
almaya geldim" diyen dünyaca ünlü İngiliz elektronik firması Marconi'nin patronuna: 
"bu millet bu şirketi simit paralarından arttırdığı bağışlarla kurmuştur, bu şirketi alma-
ya kimsenin gücü yetmez" diyen Aselsan'ın kurucu genel müdürü.. 

3) Dr. Fikret Yücel: "Akıntıya Karşı Yüzen Adam”
1965 yılında PTT Araştırma Laboratuvarı’nı (PTT-ARLA) kurdu. 1983 yılında PTT 

ARLA’nın çekirdeğini teşkil ettiği TELETAŞ A.Ş.’de 1989 yılına kadar Genel Müdürü. 
1991-1993 yılları arasında TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyesi. Türkiye Teknoloji Geliştirme 
Vakfı’nın kuruluşundan 2012 yılına kadar Yönetim Kurulu Başkanı. Kitap, makale ve 
tebliğ tarzında kırkı aşkın eseri bulunan T. Fikret Yücel, 1982 yılında Mustafa Parlar 
Vakfı Tarafından “Hizmet Ödülü”ne layık görüldü. 1987 yılında İTÜ Senatosu tarafın-
dan “Fahri Doktorluk” ünvanı verildi. 1994 yılında Elektrik Mühendisleri Odası T. Fikret 
Yücel’e “Meslekte Ulusal Hizmet Ödülü”nü sundu. 2009 yılında ODTÜ Senatosu Yücel’i “ODTÜ Üstün Hizmet Ödülü”ne layık 
gördü. 
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Meslek yaşamında 60., 50., 40. ve 25. yılı geride bı-
rakan üyelerimize 24 Aralık 2022 Cumartesi günü 
saat 18.00’de İzmir Mimarlık Merkezi’nde plaket-
lerinin verileceği Plaket Töreni düzenlenecektir. 
Üyelerimizi kutlar, sağlıklı nice yıllar dileriz. Üyele-
rimizin bulunduğu listeye ilişkin düzeltme ve uyarı-
larınızı Şubemize bildiriniz.

Üyelerimize Plaket Töreni

Meslekte 60. Yılını Tamamlayan Üyelerimiz

MEHMET ONUR TAŞKENT
FAHRETTİN SELÇİK
HASAN YAŞAR
HALİL ÖNCEL
ARSLAN ALP MERCAN

1349
1366
1387
1497
1508

HASAN HÜSEYİN AY
ÖZDEMİR KAZANCI
AYHAN ÇETİNKASAP
MEHMET ALİ ÖZDEMİR

1615
1724
1952
2049

Meslekte 50. Yılını Tamamlayan Üyelerimiz

İSMAİL AKINTÜRK
ZAFER YENER
ABDULLAH ÖZGÜN
NEVZAT EVGİN
HASAN FARUK ÇAKAREL
RAMAZAN TEKİR
ZAFER KARA
SELİME ÜTARİD BERKÜN
NEJDET TEKSOY
MEHMET POLAT
ALİ KUYUCU
MUSTAFA RUHİ DEDE
NECDET CİMTALAY
KADİR TAN
İSMAİL YAŞAR KARAMANLI
SÜLEYMAN GÜLERYÜZ
GÜRKAN ELMA
FAHRİ ÖZYALIN

3123
3577
3593
3597
3598
3622
3663
3692
3745
3762
3766
3785
3795
3810
3820
3823
3841
3852

SİCİL NO ADI SOYADI SİCİL NO ADI SOYADI

MUSTAFA ÖZÇELİK
FAHRETTİN SAYGILI
SAMİ ÖZÇELİK
ALİ HALUK NALBANTOĞLU
AHMET KARANCI
AYDIN ÖZÇALIK
MUZAFFER ÖZTÜRK
ERDİNÇ ÖZÜNER
ABDÜLKADİR ÇARIKÇI
ORHAN GİDER
BÜLENT TANAY
AHMET UZUNOĞLU
MUSTAFA SERDAR MERDİN
ALTAN YURDAKUL
HASAN KILDİŞ
METE ÖNBAŞLI
İBRAHİM ÇETİN
ALİ YAKUT

3854
3858
3862
3904
3905
3915
3917
3936
3947
3960
3970
4009
4109
4151
5374
19386
29811
52855

SİCİL NO ADI SOYADI SİCİL NO ADI SOYADI
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Meslekte 40. Yılını Tamamlayan Üyelerimiz

SİCİL NO ADI SOYADI SİCİL NO ADI SOYADI

10559
10638
10666
10680
10685
10686
10689
10716
10805
10830
10882
10901
10951
10955
10970
10973
10982
10996
11005
11028
11080
11099
11145
11167
11180
11196
11210
11220
11232
11252
11265
11306
11320
11321
11326
11339
11342
11351
11379
11416

11453
11496
11523
11544
11551
11588
11608
11650
11873
12019
12275
12304
12327
12336
12344
12346
12436
12437
12438
12458
12543
12556
12923
12977
13037
13064
13103
13125
13139
13531
13904
14143
14260
14517
14588
14762
15221
16087
17481
18254

FERHAN ÇINAR EGE
RECEP ORHAN KARAKAYA
CAHİT EMİNOĞLU
MEHMET GÜZEL
TURGAY TÜRKYILMAZ
FERDA GÜDÜCÜ
AHMET NECMİ ERSOY
METİN DEMİRDAĞ
NADİR GERGİN
EŞREF KASAP
ASUMAN ALİ GÜVEN
ZAFER VARDARCI
İSFENDİYAR SÖYLER
NEJAT OKKALI
SAİM KONYALI
Ö.TURGUT GÜLLEOĞLU
SÜLEYMAN TATAR
BEHİYE SERAP ELMACI
MUSTAFA GÜNGÖR
FARUK KURTULMUŞOĞLU
NURİ SEDAT GÜLŞEN
VEDAT ÖZYAVRU
ORAL TUGAY TUNTAŞ
HASAN TUĞRUL ERÖZ
HÜSEYİN ALEMDAR
ZAVİR TÜRER
YUNUS YILMAZ
NEVZAT GÜLERMAN
NURULLAH YILDIRIM
VAHİT KARAKAŞ
DAVUT BAKIN
UĞUR KURU
YAVUZ SELİM YÜCEL
OSMAN UYTUN
SERHAT USLAY
ALİ CANTER
TANER İRİZ
CENGİZ TUNÇ
CEVAT BEKTAŞ
İSMAİL HAKKI ERDEMLİ

AHMET LEVENT BAYÇIN
VEHBİ KUBİLAY ÖKTEM
ALİ YENİAY
ÜNSAL BAKALIM
LEVENT ÇELİK
ATİLA GÜNDÜZ
ERDAL DÜRÜST
KADİR CAN
SÜLEYMAN NUZUMLALI
NECATİ HAKAN KAYRA
HÜSEYİN ZİNCİRCİ
COŞKUN KANYILMAZ
MEHMET ARİF BİRTÜRK
MEMİŞ DİLEK
ATNAN HALİL DEVLET
HALİL UYAR
AHMET ALİ USLU
ALİ BECET
ERDEM ÇAKIR
ERGİN ÖZAN
HALUK DEMİRCİ
FERHAT GÜNDÜZ
OKAN TANIL
ALAADDİN MAĞARA
METİN ARUK
YILMAZ YÜCEL
YAŞAR İLHAN
ADNAN YANCI
DURMUŞ ALİ SERTOĞLU
MEHMET İŞCEN
AHMET RÜSTEM SARGIN
AHMET METİN GEDİK
CEMAL ÖZÇAY
İDRİS TİLMENSAĞIR
CEMAL DİRİL
DÜNDAR DEMİRHAN
AYŞE İKLİL YENİARAS
AHMET HİLMİ YAVUZ
İSMAİL KULE
AHMET KEMAL AKDAL
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Meslekte 40. Yılını Tamamlayan Üyelerimiz (devamı)

SİCİL NO ADI SOYADI SİCİL NO ADI SOYADI

18319
18320
20894
23314
23694
24530
32981
37542

EMİNE DİLEK CERRAHOĞLU
ÖMER DURGUT
CANTÜRK ÇELİK
ALBERT SARDA
MEHMET NURTÜRK HARSA
ALİ OSMAN TÜRKYILMAZ
LEVENT MERCAN
KAMİL DİZAR

NURAN GÜNEYLİGİL
BÜLENT GÜLTEPE
İSMAİL ÜSTÜNDAĞ
ALİRIZA SAYIN
MUSTAFA AYDIN
ALİ DURUER
ERDOĞAN DAĞISTAN
ORHAN DAL

45475
49611
59997
62582
63186
63463
65165
65192

Meslekte 25. Yılını Tamamlayan Üyelerimiz

SİCİL NO ADI SOYADI SİCİL NO ADI SOYADI

24238
24364
24392
24423
24491
24496
24522
24614
24645
24656
24657
24661
24733
24734
24740
24751
24775
24805
24835
24838
24859
24863
24865
24902
24923
24927
24997

25034
25038
25055
25340
25457
25458
25468
25541
25551
25607
25916
26001
26345
26660
26795
26801
26806
26903
26909
26975
26977
26980
27235
27245
27599
28245
28273

ÜNSAL FATİH ÖZKARA
OKTAY SALDUZ
NURSEN CEYLAN KÖSE
ERDAL YILDIRIM
MUSTAFA ÖZÇAM
MUSTAFA DEVRİM BİRDEN
TEOMAN OĞUZLU
ÖZDEN BİLGİÇER
ÜNSAL DİNCER
TÜRKAN ŞANLI
SARPER BAŞAK
ENGİN GÜNDÜZ
FATİH YAMAN
KAMİL ÇINAR
GÖKÇE BİLGİ
ERGUN RUA
ÖZGÜR TAMER
RAMAZAN KÖSE
ALPER ÇOLAK
MURAT DUVA
GÖKHAN TUNÇ
KAYA KORKMAZ
İBRAHİM ASLAN
SERKAN SÜRMEN
FATMA CEREN YAZGAN CEYHAN
KALİ GÜRKAHRAMAN
ABDULLAH OVALI

ALİ ARCAN
MEHMET UTKU TÖNGEMEN
SARPER GÜRGEN
KERİM TÜRLÜ
HAKAN BABER
HÜSEYİN BATU BAYSAL
OĞUZ ÇELİKEL
BİROL ÖRTEKİN
ARZU BİLGİN
DİLEK OKCU
BAHADIR TEMİZ
MELİH GÜMÜŞÇAY
DENİZ ÜLKER
HATİCE SEHER GENÇ
ASİYE EBRU UZUN
MEHMET YİFÜN
İSMAİL EREN
TUNCER DEMİR
MEHMET CİVELEK
HALİL ÖZGÜR YAĞMUROĞLU
BAYRAM ÖZTÜRK
İSMAİL KOÇAK
MEHMET HALUK UMUTLU
UFUK KARAGÜNEY
YILDIRIM ÇELİK
UĞUR SAVAŞ
TİMUR ÇELEBİ
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28436
28782
28869
29770
30582
30644
32779
32823
33030
34778
37931

OSMAN ISSI
BARIŞ GÖKIRMAK
ORKUN TUNCA TANMAN
SELCEN YAPAR
GÖNDER TUNAY
ÇETİN ÖZTÜRK
ŞERAFETTİN DEMİRTAŞ
MUSTAFA SOYDAN
ONUR AYDIN
MEHMET YONTAR
EŞREF DENİZ

Meslekte 25. Yılını Tamamlayan Üyelerimiz (devamı)

SİCİL NO ADI SOYADI SİCİL NO ADI SOYADI

40916
41023
45190
45759
51953
55706
59000
66329
67482
78505

ERCAN ULU
ZAFER AKTEMUR
KUTAY BİRCAN
MEHMET MUHTAR KENAR
TOLGA KARASEL
MEHMET ÖZGÜR ÖZBEK
TUNCAY KOÇ
BÜLENT ERDOĞAN
CAN TANKUT SARISOY
ERSAGUN TÜRKDOĞRU

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kemeraltı 
Aydınlatma Projesi, Uluslararası Şehir Aydınlatma 
Birliği’nin (LUCİ) düzenlediği Şehirler ve Aydınlatma 
Yarışması’nda birincilik ödülüne layık görüldü. LUCİ 
genel kuruluna internet üzerinden katılan İBB Başkanı 
Tunç Soyer “İzmir’in kent mirasının en önemli mer-
kezlerinden birinin Kemeraltı olduğunu, “Kemeraltı 
Aydınlatma Master Projesi”, tarihi kent merkezinde 
enerji tasarrufu sağlayıp karbon salınımı azaltarak 
yaşam kalitesini artıracaktır “ dedi.

Kent Haberleri... Kent Haberleri.... Kent Haberleri...

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, 
Buca Cezaevinin yıkılmasının ardından ortaya çıkan ara-
ziyi “Rezerv Yapı Alanı “ olarak belirleyerek yapılaşmaya 
açacak bir düzenlemeye gitmesi yargıya taşındı. Cezaevi 
arazisi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan Nazım 
İmar planında “rekreasyon ve otopark alanı" olarak dü-
zenlenmiş ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde ka-
bul edilmişti. İBB açtığı davada yalnızca makam oluru 
ile yapılan kararın; İBB’ne tebliğ edilmediğini, Resmi 
Gazete’de yayınlanmadığını, Bakanlık internet sitesinde 
duyurulmadığını, bir veriye dayanmadan, tespit gerekçe 

raporu düzenlenmeden alındığını, imar planlarına, şehircilik ilkelerine aykırı olduğu ve kamu yararı içermediği gerek-
çeleriyle iptalini istedi. 
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Uzun yıllardır günlük tutan biri 
olarak hafızamın büyük kısmı beynim-
de değil defterlerimdedir diyebilirim. 
Defterlerim sayesinde herhangi bir 
anın, durumun ya da olayın çağrıştır-
masını beklemeden keyfi olarak geç-
mişime dönebilir, onları okuyabilirim 
ve boş bıraktığım son sayfalarına da 
bugüne ait mutlaka bazı notlar yaza-
rım. Biz kadınların emeklerinin ürünü 
olan EMO Kadın Ajandasını da yıllar-
dır günlük tutmak için kullanırım.

Bu yazıya vesile olan 2021 yılı 
Kadın Ajanda günlüğüme de kendime 
ait odamda (evli ve çocukluyum ama 
neyse ki evimde “Kendime ait bir oda” 
hâlâ var!) eşyalarımı ve böylece geç-
mişimi de karıştırırken denk geldim. 
Korona günlerinde olmamıza rağmen 
alanlarda olmaya çalıştığımız 8 Mart 
2021 tarihli notlarımdan hemen son-
ra EMO-İzmir bültenine 20 Mart 2021 
tarihinde İstanbul Sözleşmesi’nden 
cumhurbaşkanı tarafından keyfi şekil-
de bir gecede çekilmemizin ardından 
yazdığım yazıyı da günlüğüme aynen 
eklemişim ve bu da günlüğümün en 
son yazısı olmuş. Günlerdir tüm dün-
yaya yayılan ve ülkemizde de pek çok 
protesto eylemine neden olan İranlı 
Mahsa Amin’inin ahlak polisi tarafın-
dan gözaltına alındıktan sonra şüp-
heli şekilde ölümünü takip ederken 

1,5 yıl önce kendi ülkemdeki İstanbul 
Sözleşmesi’nin yürürlükten kalkması-
na yönelik yaptığımız protestoları, di-
renişleri yeniden hatırlamak kaderin 
garip bir cilvesi olsa gerek.

İran’da resmi bir kurum olan ahlak 
polisliği; ülkemizde de yıllardır gay-
ri resmi olarak yer alıyor ve özellikle 
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme-
mizin ardından her geçen gün daha 
fazla hayatımızın her köşesine sirayet 
ediyor. Geçtiğimiz yaz boyunca hangi 
güvenlik gerekçesine bağlı olduğunu 
dahi bilmediğimiz nedenlerle onlar-
ca konser, festival ve gösteri aslında 
ırkçı, cinsiyetçi ve tam da bu nedenle 
ahlâksızca/ahlâkçı nedenlerle iptal 
edildi. Daha birkaç hafta öncesinde bir 
kadın sanatçımız LGBTQ+ hareketine 
yönelik söylem ve hareketleri nede-
niyle dikkat çekmesinin ardından geç-
miş yıllarda dost mekânda söylenmiş 
bir cümlesi bahane edilerek gözaltına 
alındı, tutuklandı ve sonrasında ev 
hapsine dönüştürülüp günle günler 
sonrasında kısmen serbest bırakıldı. 
Bundan anlıyoruz ki sadece sosyal 
medyada troller üzerinde süregelen 
ahlak bekçilerimiz değil aynı zaman-
da her yerde her mekânda var olan 
ahlâkperverlerimiz de var. 

Böylesi ahlak bekçiliği eninde 
sonunda hepimizin yakasına nedenli 

nedensiz bir gerekçe ile yapışacak ve 
başkalarına yapılan eylemlerde sessiz 
kaldığımız sürece kendimize sıra ge-
lindiğinde ses çıkaracak kimsemiz de 
kalmayacak. İşte bu nedenle Mahsa 
Aminin’nin ardından başlayan eylem-
ler hem ülkemiz hem de tüm dünya 
kadın hareketi için yeni bir dönüm 
noktası olarak görülebilir. Her geçen 
gün artan protestolar, bu protestolar-
da kadınlarla birlikte erkeklerin de 
yer alması, kadınların kendi saçlarını 
keserek protestolara destek vermeleri 
umudumuzun hâlâ var olduğunun ve 
bunun da yine kadınlar sayesinde ol-
duğunu bir göstergesidir.

1,5 yıl önce günlüğüme İstanbul 
Sözleşmesi’nden çekilme ile ilgili 
yazıyı yazarken bir kız çocuğuna ha-
mile bir kadındım ve çekilme süreci 
ardından kızımın geleceği için endişe 
ederken kadınların gür çıkan sesleri 
sayesinde umudumu da kaybetme-
miştim. Şimdi aynı günlüğe 1 yaşında 
olan kızım için daha karanlık bir dün-
yanın notunu düşerken Mahsa Amini 
ile alevlenen kadınların direnişinin 
aydınlık umutlarını da ekliyorum. 
Diliyorum ki bu günlükle bir sonraki 
karşılaşmamda sadece aydınlık bir 
dünyanın notlarını ekleyeceğim.

*İran’da Devrimci Kadınların Sloganı

İnsanları Zorla 
Kendi Cennetinize 
Götüremezsiniz*

Elk. Elo. Müh. Özlem Özmen Bozdoğan
EMO İzmir Şubesi 34. Dönem Kadın Mühendisler Komisyonu 
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TMMOB’un ilkini 2006 yılında ya-
yımladığı Mühendislik Mimarlık 
Öyküleri serisinin dokuzuncu kitabı 
Ekim 2022'de okuyucuyla buluştu. 

Mühendislik ve mimarlık öykü-
lerinin her bir kitabı, ülkemizin sa-
nayileşme ve kalkınma serüveninin 
farklı boyutlarına dikkat çekiyor. Bu 
kitaplar, sanayi devrimine ayak uy-
durmaya çalışan Osmanlı’nın mirasını, 
çağdaş bir ülke yaratmak isteyen genç 
Cumhuriyetin gayretlerini ve planlı 
kalkınma döneminin yaratıcı uygu-
lamalarını yeni nesillerle paylaşabil-
mek açısından bulunmaz birer kaynak 
sunuyor. TMMOB’nin kurumsal tarihi 
açısından değil, Türkiye’deki mühen-

Mühendislik Mimarlık Öyküleri IX 
Yayımlandı

dis, mimar ve şehir plancılığının mes-
leki tarihi açısından da çok önemli 
bir yer tutan bu serinin son kitabında, 
“mühendislik tarihine” odaklanıyor.  
Muharrem Kılıç’ın anlatımıyla Ankara 
Gar Kompleksi’ne yer verilen kitapta, 
“Kars Demiryolu Projesi’ni ise Merve 
Arslan Çinko ve Zeynep Eres aktarı-
yor. Bir başka demiryolu öyküsü olan 
ise “Selim Sırrı Paşa ve İzmit-Ankara 
Demiryolu Serüveni” başlığı altında, 
Turgut Karaçoban’ın anlatımlarıyla yer 
alıyor.  “İlk Kadın Jeolog” adlı çalışma-
ya da yer verilen kitapta, Prof. Zeyyat 
Hatipoğlu’nun yaşam öyküsüne de yer 
veriliyor. Çetin Uygur’un yaşamı ise 
“Bir Anarşist Mühendis” başlıklı yazı-

da anlatılıyor. Turhal Şeker Fabrikası’nı 
ve Ankara Rüzgar Tüneli’nin öyküle-
ri de yer alıyor. Kitapta ayrıca İhap 
Hulusi’nın anlatıldığı “Cumhuriyeti 
Afişleyen Adam” ve “Bir Ömürdür 
Fabrika” başlıklı yazılarda yer alıyor. 

Mühendislik Mimarlık Öyküleri IX’a https://bit.ly/3ha0PYb adresini ziyaret ederek veya QR kodu tara-
tarak ulaşabilirsiniz.

Kaçak elektrik kullanımına karşı 
mücadele ederken 18 Ekim 2002 ta-
rihinde kiralık katiller tarafından öl-
dürülen üyemiz Hasan Balıkçı’yı ara-
mızdan ayrılışının 20. yılında özlem 
ve saygıyla anıyoruz. Dünya Dürüstlük 
Ödülü sahibi üyemiz Hasan Balıkçı’nın 
onurlu mücadelesini devam ettirecek 
ve emin ellerde gelecek nesillere ta-
şıyacağız…

Dürüst, adil ve onurlu kişiliği ile 
örnek bir meslektaşımız olan Hasan 
Balıkçı, aldığı tehditlere rağmen mes-
leki sorumluluklarını cesurca yerine 

getirdi. Ancak ülke kaynaklarının top-
lumsal kullanımındaki adaletsizliklere 
karşı ödünsüz tavrı, ne yazık ki çarpık 
enerji politikalarından beslenen çıkar 
çevrelerinin hedefi haline gelmesine 
yol açtı. Kaçak elektrik kullandıkları 
tespit edilen imalathane sahipleri-
nin talepleri doğrultusunda Adana 
TEDAŞ`tan, Şanlıurfa`ya sürgüne gön-
derilen Balıkçı, aynı imalathane sa-
hiplerinin azmettirdiği kiralık katiller 
tarafından 18 Ekim 2002 tarihinde 
katledildi.

Uluslararası Saydamlık Örgütü, 

Hasan Balıkçı`yı 2004 yılında 
Dürüstlük Ödülü ile onurlandırdı.

EMO olarak Balıkçı`nın anısını 
yaşatmaya ve O`nun haksızlıklara, 
yolsuzluklara ve karanlık ilişkilere 
karşı verdiği mücadeleyi sürdürmeye 
kararlıyız.

Halkı ve ülkesi için hayatını ortaya 
koyan Balıkçı`nın yaktığı meşale, bu-
gün en büyük rehberimizdir.

Meslektaşımız Hasan Balıkçı`yı 20. 
ölüm yıldönümünde saygı ve özlemle 
anıyoruz.

Yolsuzlukla Mücadelenin Simge İsmi Hasan Balıkçı’yı Saygıyla 
Anıyoruz
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Ţ� #BSUðOśEB� ��� LJĝJOJO� µM»N»OF� OFEFO� PMBO� NBEFO� GBDJBTð� TPOSBTð�
ZBĝBOBOMBS� EBIB� µODF� ZBĝBOBOMBSEBO� GBSLTð[Eð�� :BSEðN� WF� LVSUBSNB�
FLJQMFSJ�LBEBS�TJZBTFU¦JMFSJO�[JZBSFU�WF�EFNF¦MFSJ�EF�ZPÞVOEV��ŝ'ðUSBU�
ŝCV�LF[�ŝLBEFS�ŝPMEV�BNB�NBEFO�[BUFO�CµZMF�CJS�ĝFZEJ��7BMJMJL�µOMFN-
MFSF�µODF�ŝPMBTð�FZMFNŞ�HFSFL¦FTJZMF�LFOUF�HJSJĝMFSJ�ZBTBLMBNBLMB�CBĝ-
MBEð��#B[ðMBSðOB�IBSJ¦��ïTUBOCVM�'BUJI�#FMFEJZFTJśOJO�UBITJT�FUUJÞJ���PUP-
C»TMF�LFOUF�HFMFO�JNBNMBS�NBEFODJMFSJO�LµZMFSJOF�HJUUJ�UPQMBOUðMBSðOB�
ïM�.»GU»T»� LPOVĝNBDð� PMEV�� "DðEðS� BNB� TBOLJ� LBZðQ� TBZðTð� JMF� JNBN�
TBZðTð�BSBTðOEB�CJS�CBÞ�Hµ[FUJMJZPS��#FO[FS�EVSVNEBLJ�����NBEFODJZJ�
ZJUJSEJÞJNJ[� 4PNB� GBDJBTðOEB� TPOSBTð� EB� LFOUF� %JZBOFU� ����� JNBN�
HµOEFSNJĝ�BEFUBŞ�ĜFIJUMJLŞ�NBEFODJMFSJO�LðEFN�UB[NJOBUð�PMNVĝUV��
:µOFUFOMFSJO�HµSFWJOJO� ŝLBZðQMBSB�FO�LðTB� T»SFEF�VMBĝNBLMBŞ�µÞ»O-
NFL�EFÞJM�ŝBZEðOMðL�J¦JO�LBSBOMðÞð�LB[BOMBSBŞ�CV�ŝE»OZBEBŞ��ZBĝBOB-
CJMJS�CJS�IBZBU�TBÞMBNBL�PMBDBÞð�H»OMFS�EJMFÞJZMF�#"Ĝ*.*;�4"Ý0-46/��
Ţ�Yandaş medya gerçekten başka bir dünyada. Biden’ın (belki kendi 
ülkesinde haber bile olmayan) bir inşaat alanında yaptığı 15 dakika-
lık konuşma “boşluğa” yapıldığı iddiasıyla burada gündem oluyor. 
Biden’la benzer bir 15 dakika görüntü için her yolu deneyenlerin med-
yası yazı ile yetinmiyor, akşam da CNN Türk’te “Akıl Çemberi”nde  
konuyu saatlerce tartışıyor. Ne diyelim “akıl” ya çemberin içindedir 
ya da dışında.
Ţ�7BO�$F[BFWJOEF�)BML�57�WF�5&-&��ŝUFLOJL�BSð[B�WF�ZFUFSTJ[MJL�OFEF-
OJZMF�VZEV�MJTUFTJOEFO�¦ðLBSðMEð��$F[BFWJ�JEBSFTJOJO�HµS»ĝ»�OFU��ŝ%FWMF-
UJO�»MLFTJ�WF�NJMMFUJ�JMF�CµM»ONF[�C»U»OM»Þ»O�TBZðMð�UFSµS»�µWNFZFO�
UFĝWJL�FUNFZFO�UPQMVNVO�NJMMJ�WF�NBOFWJ�EFÞFSMFSJ�JMF�HFOFM�BIMBLB�WF�
BJMFOJO� LPSVONBTðOB�BZLðSð� ZBZðOMBS� ZBQNBZBO�LBOBMMBS� µODFMJÞJNJ[Ş��
VAN RTÜK.
Ţ�Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin “kapitalizmin sağ-
lıksız büyüme modeli insanlığı tahrip ediyor, emekçilerin hayatını 
yok ediyor”. “Emek örgütlerinin sendikaların emeğin yanında olan 
siyaset anlayışlarının mücadelelerini bu stratejiye dayandırmaları 
gerekir”. Ama bizi saymayın!
Ţ�)»L»NFU�OF�[BNBO�ŝEFNPLSBTJŞ�EFTF�WFZB�TF¦JN�ZBLMBĝTB�PMBO�ZB�
"MFWJMFSF�ZB�EB�,»SUMFSF�PMVZPS��.»KEF��"MFWJ�WF�#FLUBĝJ�,»MU»S�WF�$F-
NFWJ�#BĝLBOMðÞð� LVSVMVZPS��,»MU»S� WF� 5VSJ[N�#BLBOMðÞðśOðO� LFOEJTJOF�
CBÞMBZBDBÞð� CBĝLBOMðÞðO�%BOðĝNB�,VSVM� »ZFMFSJOJ� EF� $VNIVSCBĝLBOð�
seçecek. Kurula Cumhurbaşkanı da, Bakan da başkanlık edebilecek. 
.JMZPOMBSDB� JOTBOðO� JOBO¦�µ[H»SM»Þ»O»�CJS� L»MU»SFM� GBBMJZFU�C»SPLSB-
TJTJOF�EµO»ĝU»SFDFL� UFLMJG�.FDMJT� ZPMVOEB��%VSVO� TJ[JOLJ� JOBO¦�EFÞJM�
L»MU»S�

Ţ�20 Eylül 1992 yılında katledilen Musa Anter davasının zamanaşımı 
nedeniyle 21 Eylül 2022 tarihinde düşürülmesine karar veren mahke-
me bu kez de gerekçeli kararın yazımında aynı yolda. Bir aydan faz-
la zaman geçmesine rağmen açıklanamayan gerekçeli karar sonrası 
oğlu Dicle Anter Anayasa Mahkeme’ne başvurdu. 
Ţ�&SEPÞBOśðO�%JZBSCBLðS�[JZBSFUJ�J¦JO�U»N�(»OFZEPÞV�SFTNJ�HµSFWMJMFSJ�
TFGFSCFS�PMEV��$VNIVSśV�LBZZVNB�MBZðL�HµSFO�#BĝLBOśðO�[JZBSFUJ�µODF-
TJ�NFTBKMBS�HFDF�ZBSðTðOð�CJMF�EJOMFNFEJ��#FO[FS�NJUJOHMFSJO�LMBTJLMFĝFO�
LBUðMðNDðMBSð�µÞSFUNFOMFS�LPSVDVMBS�EFWMFU�HµSFWMJMFSJ�J¦JO�UPQMBOUðMBS�
ZBQðMEð�¦BÞSð�¦ðLBSðMEð��#V�LF[�N»GU»M»LUF�µO�BMEð�CBÞMð�LVSBO�LVSTV�µÞ-
SFODJMFSJOJ�BMBOB�HFUJSEJ��$VNIVSCBĝLBOð�[JZBSFU�FUUJ�",1�(FOFM�#Bĝ-
LBOð�NJUJOH� ZBQUð�� &SEPÞBO� ZðMMBSEðS� L»SU�LBSU�LVSU� JLJMFNJOEFO� LVS-
UVMBNBZBO�SFTNJ�TµZMFNEFO�FQFZ�V[BLMBĝUð�WF�4FMBIBUUJO�%FNJSUBĝśð�
,»SU� PMNBNBLMB� TV¦MBZBSBL� IFQJNJ[J� ĝBĝðSUUð�� ŝ#V� BEBN� ,»SU� EFÞJM�
BNB�,»SU�LBSEFĝMFSJNJ�TµN»S»ZPSŞ�

Ţ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; bilgileri olmadan hanelere kayıt 
edildiğini öne sürülen yabancılar hakkında kendisine soru sormak 
isteyen Fox TV muhabirinin çenesini okşayarak “canım benim” dedi. 
Ama “can yakıcı” bu davranışı sonrası soruyu cevaplamadan uzak-
laştı. 
Ţ�5#..�EF���NJMMFUWFLJMJ�JMF�UFNTJM�FEJMFO�##1śOJO�(FOFM�#BĝLBOð�.VT-
UBGB�%FTUJDJ�JEEJBMð�LPOVĝUV��ŝţ�,ðMð¦EBSPÞMV�WF�BSLBEBĝMBSð�HFMTJO�P�[B-
NBO�"OBZBTBśZð�EFÞJĝUJSJMFMJN�WF�NFTFMFZJ�LµLUFO�¦µ[FMJNŞ�����EBIB�
CVMVSTBN�
Ţ�Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlara yönelik bir türlü bitmeyen 
şiddet konusundaki eleştirileri ”Şiddetin nedeni devletin aczi olarak 
gösterilmekte” diye tepki gösterdi. Devlet; fabrikalarda, ormanlarda 
madenlerde okullarda güçlü yalnızca hastanelerde acz içinde (mi?)

Vendetta






