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3. ETKİNLİKLER 

3.1. Dönemsel Etkinlikler 

02 Mart 2013 EMO-Örgütlülüğü Çalıştayı Düzenleme Kurulu toplantısı yapıldı.  

04 Mart 2013 EEMG Düzenleme Kurulu toplantısı yapıldı. 

09 Mart 2013 BPS-İBK Düzenleme Kurulu toplantısı yapıldı. 

09 Mart 2013 Hizmet Üretimi Düzenleme Kurulu toplantısı yapıldı.  

26 Mart 2013 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde EMO, EMO Ankara Şubesi, EMO-
Genç, Bitirme Projeleri Sergisi (BPS), İlk Bildiriler Konferansı (İBK) sunumları gerçekleştirildi. 

02 Nisan 2013 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Bölümü öğrencilerine yönelik olarak BPS ve İBK ile ilgili sunum yapıldı. 

04 Nisan 2013 Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Bölümü öğrencilerine yönelik olarak BPS ve İBK ile ilgili sunum yapıldı. 

05 Nisan 2013 Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Bölümü öğrencilerine yönelik olarak BPS ve İBK ile ilgili sunum yapıldı. 

18 Nisan 2013 EMO Örgütlülüğü’nü geliştirme Çalıştayı, İş Yeri Temsilcilikleri Atölye Çalışması 
düzenlendi. 

05 Mayıs 2013 Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  öğrencilerine yönelik olarak BPS 
ve İBK ile ilgili sunum yapıldı. 

09 Mayıs 2013 Konya Selçuk Üniversitesi‘nde BPS-İBK etkinlik tanıtım sunumu yapıldı. 

13 Mayıs 2013 EEMG Yürütme Kurulu 2. toplantısı yapıldı. 

15 Mayıs 2013 21-22 Eylül 2013 tarihlerinde Ankara`da yapılacak olan EMO Örgütlülüğü 
Çalıştayı kapsamında `Üye Aidat Ödentileri` başlıklı atölye çalışması yapıldı. 

27 Mayıs 2013 Kamusallık Çalıştayı hazırlık toplantısı yapıldı. 

27 Mayıs 2013 "Hizmet Üretimi Çalıştayı" toplantısı yapıldı. 

06 Haziran 2013 1-5 Ekim 2013 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek olan Elektrik Elektronik Mühendisliği Günleri Danışma 
Kurulu 1. Toplantısı Gazi Üniversitesi Dekanlık Salonu’nda gerçekleştirildi. 

 14-15-16 Haziran 2013 Bitirme Projeleri Sergisi (BPS) ve İlk Bildiriler Konferansı (İBK) etkinliği 
düzenlendi. 

22 Haziran 2013 Kamusallık Çalıştayı hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. 

25 Haziran 2013 EEMG kapsamında gerçekleştirilecek Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Uygulama Alanları Çalıştayı yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi. 

25 Haziran 2013 EEMG kapsamında gerçekleştirilecek Ar-Ge, Yenilik ve Teknoloji Politikaları 
Çalıştayı yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi. 
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 3.2. Paneller/Forumlar 

 30 Mayıs 2013 27 Mayıs 2007 tarihinde yitirdiğimiz Ataman Kınış anısına Hizmet Üretimi 
Çalıştayı’na giderken Dünden Bugüne EMO’da Mesleki Denetim Paneli gerçekleştirildi. 

3.3. Teknik ve Sosyal Etkinlikler 

16 Mart 2013 Uluslararası Elektrik, Aydınlatma ve Tesisat Fuarı Lighttech’e teknik gezi 
düzenledi. 

19 Mart 2013 Gazi Üniversitesi EMO-Genç üyelerimize yönelik olarak Ankara Gölbaşı’nda 
bulunan TEİAŞ Orta Anadolu Yük Tevzi Merkezi’ne teknik gezi düzenlendi. 

22 Mart 2013  “WIN 2013 Uluslararası Endüstriyel Otomasyon Fuarı”na gezi düzenlendi. 

31 Mart 2013 Ankara Tenis Kulübü tesislerinde sabah kahvaltısında üyelerle bir araya gelindi. 

06-07 Nisan 2013 KONELEX Fuarı’na teknik gezi düzenlendi.  

17 Nisan 2013 Halil Eker anısına “Karasal TV Yayıncılığı” başlıklı panel düzenlendi. 

25 Nisan 2013 36. Yapı Fuarı’na teknik gezi düzenlendi, geziye bazı temsilciliklerimizden de 
katılım sağlandı. 
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03 Mayıs 2013 8. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali kapsamında "Babamın Sesi" adlı filmin 
gösterimi yapıldı.  

03-04 Mayıs 2013 Düzenleyicileri arasında EMO Ankara Şubesi’nin de yer aldığı LaborComm 
2013 Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı ve film festivali İMO Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

04 Mayıs 2013  8. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali kapsamında "Japon Balıkçısı" adlı filmin 
gösterimi yapıldı. 

06 Mayıs 2013 8. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali kapsamında  "Tehlikeli Yol" adlı filmin 
gösterimi yapıldı. 

07 Mayıs 2013 8. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali kapsamında "45 Ruhu" adlı filmin 
gösterimi yapıldı. 

08 Mayıs 2013 8. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali kapsamında "TEDAŞ Belgeseli" adlı filmin 
gösterimi yapıldı. 

16 Mayıs 2013 Yapı Denetçileri Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. 

25 Mayıs 2013 EMO Ankara Şubesi Sosyal Etkinlikler Komisyonu tarafından Siemens Gebze 
Şalt Tesisleri Fabrikası`na teknik gezi düzenlendi. 

30 Mayıs 2013 Hizmet Üretimi Çalıştayı`na giderken "Dünden Bugüne EMO`da Mesleki 
Denetim" konulu panel düzenlendi. 

 

4. PLANLANAN ETKİNLİKLER 

11 Temmuz 2013 TMMOB’nin toplumcu çizgisinin yaratıcılarından, 1973-1980 dönemi 
TMMOB Başkanı Teoman Öztürk ölümünün 19. yılında 11 Temmuz 2013 günü çeşitli 
etkinliklerle anılacak. Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan Teoman Öztürk anıt mezarında saat 
18.00’de yapılacak törenin ardından saat 19.00’da TMMOB Öğrenci Evi’nde “Her Yer Taksim, 
Her Yer Direniş” başlıklı forum düzenlenecek. 

 

5.TMMOB VE DİĞER ÖRGÜTLERLE İLİŞKİLER  

5.1 TMMOB Ankara İKK 

03 Mart 2013 TMMOB Ankara İKK tarafından “İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü”nde 
Ankara’da Madenci Anıtı önünde kitlesel basın açıklaması düzenlendi, açıklamaya EMO 
Ankara Şubesi Koordinasyon Kurulu olarak katılım sağlandı.  

6 Mart 2013 TMMOB Ankara İKK tarafından direnişteki Yurtiçi Kargo işçilerine destek ziyareti 
gerçekleştirildi.  

08 Mart 2013 Dünya Kadınlar Günü kapsamında TMMOB tarafından düzenlenen etkinliklere 
katılım sağlandı.  
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03 Nisan 2013 ODTÜ Mezunları Derneği’nde TMMOB Ankara İKK temsilcileri ana muhalefet 
partisine mensup mühendis, mimar milletvekilleri ile bir araya gelerek, iktidarın TMMOB`ye 
yönelik işlevsizleştirme politikalarına karşı görüş alışverişinde bulundu. 

08 Mayıs 2013 TMMOB İl Koordinasyon Kurulu bileşenlerinden Elektrik Mühendisleri Odası, 
Makina Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası`nın katılımlarıyla 
Seyranbağları Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi`de meslek tanıtımı sunumları yapıldı. 

01 Haziran 2013 TMMOB 3. Kadın Kurultayı Ankara Yerel Çalıştayı yapıldı. Çalıştaya katılım 
sağlandı. 

5.2 Ankara'daki Diğer Kitle Örgütleri İle İlişkiler 

03 Nisan 2013 Başkent Dayanışma toplantısına katılım sağlandı.  

17 Nisan 2013 Başkent Dayanışması Ben Ankara, Akün ve Şinasi sahnelerinin bulunduğu 
binanın satılması amacıyla yapılmak istenen ihaleyi protesto için eylem düzenledi. Protestoya 
katılım sağlandı. 

26 Haziran 2013 Bileşenleri arasında EMO Ankara Şubesi’nin de yer aldığı Başkent 
Dayanışması, Kuğulu İnsiyatifi, Kızılay Direniş Platformu tarafından Taksim Gezi Parkı direnişi 
ile başlayan ve Türkiye’nin hemen hemen her ilindeki eylemlerde kullanılan zehirleyici biber 
gazının Brezilya tarafından Türkiye’ye satılmasını protesto etmek; Brezilya halkının isyanına 
destek vermek amacıyla Brezilya’nın Ankara Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yapıldı. 

5.3 NKP 

05 Mart 2013 NKP Ankara Yerel Bileşenleri toplantısı yapıldı.  

 11 Mart 2013 NKP Ankara Bileşenleri, Japonya’da Fukuşima nükleer santral kazasının 
yıldönümünde önce öğle saatlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde ardından 
akşam saat:19.00’da Kızılay’da kitlesel basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardında 
Özgür Tiyatro sokak gösterisi düzenlendi. 

25 Nisan 2013 26 Nisan 1986 tarihinde yaşanan Çernobil Nükleer Kazası’nın yıldönümünde 
Nükleer Karşıtı Platform (NKP) tarafından YKM önünde düzenlenen basın açıklaması ve 
Yüksel Caddesi ve Sakarya Caddelerinde yapılan bildiri dağıtımına katılım sağlandı.  

26 Nisan 2013 NKP tarafından TBMM Dikmen Kapısı önünde yapılan kitlesel basın 
açıklamasına katılım sağlandı. Aynı gün gece Mersin’de yapılacak nükleer santral karşıtı 
etkinliklere katılım için Ankara’dan yola çıkıldı.  

6. BASIN, YAYIN İLETİŞİM 

6.1 İnternet ve Elektronik İletişim 

6.1.a Web Sayfası 

EMO portalı altında yayınlanan EMO Ankara Şubesi web sitesi anlık olarak 
güncellenmektedir. Güncel gelişmelerin ve duyuruların yer aldığı web sitesi ile üyelerimizin 
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Şube çalışmalarının rahatlıkla izleyebileceği ve bu etkinliklere katılım sağlamaları için gerekli 
bilgileri iletmek üzere tasarlanmıştır. Şube bültenleri ve diğer dokümanlar web sitesi 
üzerinden takip edilebilmektedir. Üyelerimizin ihtiyaç duyacağı her türlü bilginin web 
sitemizden yayınlanması için düzenli çalışmalar yürütülmektedir. EMO web sayfasının 
yenilenme çalışmaları devam etmektedir. 

Düzenlediğimiz  Bitirme Projeleri Sergisi için www.bps.org.tr ve IV. Ağ ve Bilgi Güvenliği 
Sempozyumu için www.abgs.org.tr  ve İlk Bildiriler Konferansı için www.ibk.org.tr, yine 
2013’ün planlanan etkinliklerinden Elektrik Elektronik Mühendisiği Günleri için 
www.eemg.org.tr  web siteleri yapılarak hizmete sunulmuştur. 

6.1.b Elektronik Mesajlar 

EMO Ankara Şubesi'ne kayıtlı ve elektronik iletişim bilgisi olan tüm üyelere her hafta salı 
günleri "EMO Ankara Şubesi'nden Haberler" başlığıyla ve çarşamba günleri de "Haftalık 
Eğitim Duyuruları" başlığıyla e-posta gönderilmektedir 

6.2 Basın Açıklamaları 

11 Mart 2013 Pazartesi Nükleer Karşıtı Platform (NKP) Ankara Bileşenleri, Japonya’da 
Fukuşima nükleer santral kazasının yıldönümünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde 
bir basın açıklaması gerçekleştirdiler 

FUKUŞİMA‘LARA HAYIR! 
11 Mart 2011 tarihinde yaşanan deprem sonrası Fukuşima Daiçi Nükleer Enerji Santrali`nde ortaya çıkan 
soğutma problemi nedeniyle hem Japonya hem de dünya büyük bir tehlike yaşadı. Fukuşima nükleer santralinin 
4 reaktöründen üçünde çekirdek erimesi meydana geldi. Kazanın ardından santralin çevresi girilemez bölge 
olarak ilan edilirken denizdeki radyasyonun seviyesi normalin kat be kat üstünde ölçüldü. Yaşanan bu felaket 
sonucu 200 bin kişi evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Geçmiş yıllardaki depremlerden sonra nükleer santrallerde 
çıkan sorunları gizlemesine karşın güvenli santral örneği olarak gösterilen Japon nükleer teknolojisi, 11 Mart 
2011‘de mızrağı çuvala sığdıramadı. İnsan eliyle yaratılan felaketler listesinde yer alan Nükleer felaketler Three 
Mile Island, Çernobil ve diğer irili ufaklı kazalar gibi Fukuşima‘da da yaşananlar kader değil, kaza değil cinayetti. 
Nükleer santraller var oldukça kaza görünümlü cinayetler yaşanmaya devam edecek, nükleer silahlar var 
oldukça insanlık barut fıçısı üzerinde durmaya devam edecektir. 
Nükleer karşıtları, yani bir başka deyişle yaşam savunucularının yıllardır söylediklerinin gerçekleşmesi tesadüf 
değil aklın ve bilimin süzgecinden geçen düşüncelerin mantıklı bir analizidir. Gerçekte; gözünü kâr hırsı bürümüş 
nükleer lobilerinin, karanlık ilişkiler ve nemalanma beklentisi içinde olan siyasetçilerin dedikleri gibi risksiz bir 
nükleer tesis yoktur. Ya da bu tesislerdeki riskler, kesinlikle ve kesinlikle tüp gaz patlaması ile kıyaslanabilecek 
riskler değildir. Dünya bütün nükleer kazalarda şunu görmüştür ki; bu santrallerde oluşabilecek kazalar çok 
geniş bir coğrafyaya hızla yayılabilmekte, bu yayılmaya karşı önlem almak mümkün olmamakta, işletme ve 
kurulum giderlerinden çok daha büyük maliyetlerle bertaraf çalışmaları yapılmakta, bertaraf çalışmalarında 
çalışanlar kısa bir süre içinde hayatını kaybetmekte, geniş bir bölge onlarca yıl tarım yapılamaz ve yaşanamaz 
hale gelmektedir. 
NÜKLEER OLMASIN, HAYAT DURMASIN! 
Çernobil‘den sonra Fukuşima‘da bunlar yinelenmiş, hidrojen patlamaları da dahil ciddi problemler yaşanmış ve 
kısa bir süre içinde 20 km çapında bir bölge boşaltılmış, yaklaşık 200.000 kişi yaşadıkları bölgeden tahliye 
edilmiş, deniz ürünleri de aynı şekilde radyoaktif kirlilikten etkilenmişti. Radyasyon hızla geniş bir bölgeye 
yayılmıştı. Bu mudur tüp gaz riski ile kıyaslanan risk? İstatistiklere 7. seviye nükleer kaza, 2 ölü 37 yaralı olarak 
geçen bilgilere güvenmemizi bekliyorlar, bizler bu yalanlara inanmıyoruz. 
Fukuşima, nükleer rönesans masallarını yerle bir etmiş aynı zamanda da nükleer santral tartışmalarındaki nesil 
ve minimum risk söyleminin ne kadar gerçek dışı olduğunu göstermiştir. Yaşanan nükleer kazalar, yapılan 
nükleer ihaleler, egemenlerin kendi hukuklarını bile hiçe sayarak yapılan anlaşmalar, nükleer santral 
kazalarından sonra tüm dünyanın yaşadığı tedirginlik, kaza sonrası maliyetler bize göstermektedir ki; 
•          Nükleer santraller çok risklidir 
•          Nükleer enerji en pahalı enerjidir 
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•          Nükleer atık sorunu ciddi bir tehlikedir ve bu tehdit yüzyıllarca geçerlidir 
•          Nükleer rezervler sonsuz değil sınırlıdır 
•          Nükleer tesislerin yalnızca kurulumu değil bertaraf edilmesi de yüksek maliyetlidir 
•          Nükleer teknoloji ve yakıt çubuğu zenginleştirilmesi dışa bağımlıdır. 
TEMİZ ÇEVRE, TEMİZ ENERJİ, TEMİZ GELECEK! 
Dünyadaki mevcut nükleer santraller hızla yaşlanırken, bu santrallerin dünyaya yaydığı tehdit daha büyük bir 
hızla artmaktadır. Eski santrallerin bir kısmı hizmet dışıdır ve her biri bir nükleer çöptür. Dünyadaki santrallerden 
çıkan nükleer atıkların doğadan tam anlamıyla izole edilmesi mümkün değildir ve İzmir Gaziemir‘deki menşei 
belirsiz, içeriği malum atıklar gibi geri bıraktırılmış ülkelerde saklanmaktadır. Nükleer santrallerin uzağımızda 
olması bizi tehlikeden korumamaktadır. 
Türkiye ölçeğinde bir büyüklükte nerede nükleer santral kurulursa kurulsun bütün ülke risk altındadır. Çernobil 
örneğinde olduğu gibi bazen binlerce kilometre öteden bile radyasyon alma riski vardır. Bu bağlamda, sadece 
kendi ülkemiz sınırlarında değil, uzak ve yakın dünyanın her yerindeki nükleer santrallere karşı çıkılması 
elzemdir. Bu noktada, dünyadaki bütün nükleer karşıtlarının da mücadelelerini ortaklaştırmaları zorunluluktur. 
AKKUYU FUKUŞİMA OLMAYACAK! 
Biz nükleer karşıtları ve yaşam savunucuları olarak, Japonya`da yaşanan kazanın ikinci yılında bir kez daha 
sorumluları göreve çağırıyor, hangi ilde yaşarsa yaşasın bütün halkımızı tehlikeye karşı uyarıyoruz. Nükleer 
kazalara karşı pişmanlık çare değildir. Nükleer santraller biz zorunluluk değil tercihtir. Bizim tercihimiz nükleerle 
ölmekten değil, nükleersiz yaşamaktan yanadır. 
Enerji; ekolojik, ekonomik, yerel, temiz olmalı ve siyasetin her türlü şaibesinden uzak tutulmalıdır. Pahalı, çok 
yüksek riskli, dışa bağımlı, kirli, çevre düşmanı bir yöntem olan nükleer enerjiden elektrik üretimi çözüm veya 
zorunluluk değildir. Çözüm öncelikle enerjinin etkin verimli kullanımı, daha sonra dışa bağımlı olmayan, yerel, 
çevreci ve ekonomik kaynaklarımızdan yararlanılmasıdır. Nükleer santraller için harcanması plânlanan bütçe ile 
hem enerji sistemimiz revize edilebilir hem de yenilenebilir kaynaklar konusunda araştırma geliştirme 
çalışmaları yapılarak çevreci, ucuz, bağımlı olmayan teknolojiler geliştirilebilir. 
Yaşanabilir temiz bir dünya isteyen herkesi radyasyon kapımızı çalmadan, nükleer santrallere karşı sesini 
yükseltmeye çağırıyoruz. 
NÜKLEERE İNAT, YAŞASIN HAYAT! 
AKKUYU FUKUŞİMA OLMAYACAK! 
TEMİZ ÇEVRE, TEMİZ ENERJİ, TEMİZ GELECEK! 
NÜKLEER KARŞITI PLATFORM ANKARA BİLEŞENLERİ 

18 Mart 2013 Yukarı Dikmen Vadisi’nde gecekonduları yıkmak isteyen taşeron firma 
çalışanlarının halkın üzerine ateş açmasını protesto eden TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu İ(İKK), “Artık canımız da tehlikede!” başlıklı basın açıklaması yaptı.  

ARTIK CANIMIZ DA TEHLİKEDE! 
Ankara`da Yukarı Dikmen Vadisi`nde yıkım saldırıları sistematik mafyatik biçimlerle devam ediyor. Ankara 
Büyükşehir Belediyesi yedi yıldır yıkamadığı Yukarı Dikmen Vadisi için ihale açarak yıkım işlerini taşeron bir 
şirkete devretmişti. Yıkım işleri ihale edilen Dikmen Vadisi`ne 12 Şubat 2013 sabahı özel güvenlikleriyle, silah, 
bıçak ve sopalarıyla gelen taşeron şirket, Dikmen halkının meşru direnişiyle geri çekilmek zorunda kalmıştı. 
İhaleyi alan taşeron şirket, Dikmen Vadisi`ne 14 Mart 2013 sabahında ikinci kez, av tüfekleri, sayıca kalabalık 
adamları ve sopalarıyla geldi. Şirket yetkilileri ve çalışanları tarafından birden fazla tüfeğin büyük bir rahatlıkla 
halkın üzerine doğru patlatıldığı, ellerinde sopalarla gerçekleştirme girişiminde bulundukları yıkım saldırısında 
Dikmen halkı nefsi müdafaa yaparak saldırıyı püskürttü. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından uzun zamandan beri tehditler, süre vermeler, tedirgin edici ve yıldırıcı 
politikalarla gözdağı verilen ve her türlü araçla şiddet uygulanan Vadi halkı, sadece insanca koşullarda barınma 
hakkını istemektedir. Rant isteğini hiçbir şekilde gizlemeyen Büyükşehir Belediyesi`nin ve onun taşeron şirketinin 
gerçekleştirdiği mafyatik müdahaleler kabul edilemez. Bu düşmanca siyasetin çıkış yolu yoktur. Büyükşehir 
Belediyesi halkın üstüne ‘mafyatik` şirketlerini salmak yerine halkın barınma sorununu insani koşullarla 
çözmenin yolunu düşünmelidir. 
Bu olay açıkça ortaya koymaktadır ki; yedi yıldır evleri için, hayatları için direnen Dikmen halkına karşı 
Büyükşehir Belediyesi Dikmen`de rant uğruna bir kıyım yaratmaktan hatta kan dökmekten bile 
çekinmemektedir. 
Buna karşı TMMOB Ankara İKK olarak biz, uzun yıllardır barınma mücadelesi yürüten Dikmen halkının can 
güvenliğine karşı gerçekleşen bu tarz mafyatik müdahaleleri ve buna yol veren Büyükşehir Belediyesi`ni şiddetle 
kınıyoruz. Öte yandan basının haberi sorgulamadan, yanlı ve manipüle etme amaçlı servis ederek kamuoyunu 
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yanlış bilgilendirmesine de dikkati çekmek istiyoruz. Ayrıca ‘mafya` ile halkı karşı karşıya getirenler, Dikmen 
halkının açıktan can güvenliğini tehdit eden saldırı girişimlerinde bulunanlar ve bu girişimlere ‘çanak tutanlar` 
hakkında gerekli işlemlerin yapılması için ilgilileri bir kez daha göreve davet ediyoruz. 
Dikmen halkı yalnız değildir. Dikmen halkının yanında olduğumuzu bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz. 
TMMOB Ankara İKK 

15 Nisan 2013 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 1 Mayıs Birlik, Mücadele, 
Dayanışma Günü öncesi bir basın açıklaması yaptı.  

TMMOB İŞÇİ SINIFININ BİRLİK, MÜCADELE, DAYANIŞMA GÜNÜNÜ ALANLARDA KUTLAYACAK! YAŞASIN 1 
MAYIS! 
Bundan yüzyılı aşkın bir süre önce emekçilerin ateşlediği fitil; 1 Mayıslarda "Başka Bir Yaşam, Başka Bir Türkiye, 
Başka Bir Dünya Mümkün" diyenlerin yolunu, yolumuzu bugün de aydınlatmaya devam ediyor. 
Her 1 Mayıs‘ta, bir yandan geçmişte yaşanan mayısların birinci günlerini yeniden anımsamak ve yeniden 
anımsatmak görevimiz, bir yandan da gelecek güzel günlerde yaşanacak 1 Mayıslara olan inancı dile getirmek 
görevimiz var. 
1 Mayıs sesimize ses katma, yüreklerimizi yüreklerimizle birleştirme günü. 
1 Mayıs emperyalizme ve onun ülkemizdeki taşeronuna daha güçlü karşı durma günü. 
1 Mayıs gericiliğe ve ırkçılığa karşı daha fazla dik durma günü. 
1 Mayıs dünyadaki kardeşlerimizle birlikte bize dayatılan açlığı, yoksulluğu, sömürüyü, savaşı, gözyaşını ve acıyı 
yenmek için, kendi yaşamımızı ve geleceğimizi savunmak için, mücadele bayrağını daha da yükseltme günü. 
1 Mayıs savaşa karşı barışın, kardeşliğin, bir arada yaşamın, adaletin ve dayanışmanın hüküm sürdüğü, 
halkların kardeşliğinin sağlandığı bir gelecek yaratmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürme günü. 
1 Mayıs "Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın Mücadelemiz" deme günü. 
TMMOB, emekten ve insandan yana tavır alan bir meslek örgütü olarak, mücadelesinin sıcaklığının büyüttüğü 
coşkusuyla, her zamankinden daha dik ve her zamankinden daha kararlı bir şekilde,  1 Mayıs‘ta örgütlü olduğu 
her yerde, dost emek - meslek örgütleri ve demokrasi güçleri ile birlikte yan yana, omuz omuza alanlarda olacak. 
1 Mayıs‘ta ellerimizde eşitlik, özgürlük ve adalet isteyen bayraklarımız olacak. 
Yapacaklarımız var daha, birlikte yazacağımız tarihler var. Yürüyoruz inançla. 
Yaşasın emeğin birlik, mücadele, dayanışma günü! 
Yaşasın 1 Mayıs!  
MEHMET SOĞANCI 
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

17 Nisan 2013 Aralarında EMO Ankara Şubesi’nin de yar aldığı Başkent Dayanışması Ben 
Ankara, Akün ve Şinasi sahnelerinin bulunduğu binanın satılması için Çarşamba günü 
yapılmak istenen ihaleyi protesto için basın açıklaması düzenledi. Bina satışının ihalesi eylem 
üzerine ertelendi. 

SANATA İHANETİN İHALESİ OLMAZ 
"Yetti artık, sanat düşmanları durmuyorlar Akün ve Şinasi Sahnesi üçüncü kez ihaleye çıkıyor. Biz de üçüncü kez 
iptal ettirmek için ihaleyi basıyoruz. Kentten bir belleğin daha silinmeye çalışılmasına bağlarımızı kopartmaya 
çalışanlara söyleyecek sözümüz var. Akün ve Şinasi ranta kurban edilemez" denilerek eylem çağrısı yapan Ben 
Ankara Bileşenleri adına yapılan ortak açıklamada şöyle denildi; 
"Türkiye gelişiyor, demokratikleşiyor." Son yıllarda bu cümleyi fazlasıyla duyar olduk. İyi de bütün gelişmiş 
ülkelerin başkentlerinde bir kültür merkezi, kültür sarayı vardır; bizim başkentimiz Ankara`da yok. Tiyatronun 
demokrasi kültürüne büyük katkısı tüm dünyaca kabul edilmiştir ve bu anlayışın sonunda bugün; 
Paris`te her gece 120 tiyatro perde açar. Berlin`de 60`ı aşkın, Londra`da 200`ü aşkın, Atina`da 110 tiyatro vardır. 
Nüfusu Ankara`ya yakın olan Viyana`da 55 tiyatro var. Ancak Başkent Ankara`da ödeneklisi ve özeli ile toplam 
12 tiyatro binası var ve sayıları giderek azaltılmaya çalışılıyor. 
Ankara`ya kültürden yoksun bir yaşam reva görülüyor. Kültür sanat mekanlarımız bir bir ellerimizden alınmaya 
çalışılıyor Şimdi Ankara`nın ve Atatürk Bulvarı`nın en önemli sahneleri olan Akün ve Şinasi sahnelerinin satılması 
için üçüncü kez ihale yapılıyor. Bu iki sahne 900 koltuğu olan ve DT`nin sahne tekniği, donamını en iyi olan 3 
tiyatrosundan ikisi. 
Kavaklıdere`de Oran`a, Çankaya`dan Ayrancı-Dikmen`e kadar çok yoğun bir nüfusa sahip ve çok geniş olan bu 
bölgenin sadece bu iki tiyatro binası var. Ve uzun yıllardan bu yana her temsillerinde doluluk oranları % 90`ların 
üzerinde. Şinasi sahnesindeki oyunlar bugün orta yaşlarda ola nice seyircinin estetik haz duygusuna, 
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duyarlılığına, düşünsel yapısına olumlu katkılar sundu. 
Akün`ün açılışındaki çocuk seyirci bugün olgun bir genç…Buralarda yıllarca avuçlarınızı patlatarak alkışladığınız 
sanatçıların bir kısmı artık aramızda değil, bir kısmı da artık sadece anıları ile yaşar durumda…Geri kalanlar ise 
artık bu sahnelerden size sanat sunamayacaklarının üzüntüsü ile kahrolmakta… 
Biz Ankara`ya onun değerlerine, kültür ve sanat mekanlarına sahip çıkıyoruz.: Akün ve Şinasi Sahnesi`nin 
satılarak ya da yıkılarak yerine AVM, rezidans vb. rant amaçlı işlevlere bürünmesine asla izin vermeyeceğiz. 
Kültür ve sanat katliamına sessiz kalan, kulaklarını tıkayan basın ve medya kuruluşlarına sesleniyoruz: 
Yazmayan kalemler, çıkmayan sesler, çocuklarınızın geleceğinin karanlığınıdır. Tüm gelişmiş toplumlarda tiyatro 
binaları, kültür merkezleri ‘sanat mabedi` diye yorumlanır. Bir mabedin çok olmasına taraf olanlar tarihin 
sayfalarında kendilerine onurlu bir yer bulamazlar. Sayın Kültür ve Turizm Bakanı`na sesleniyoruz. Lütfen bu 
satışa engel olun ya da bu binaları Kültür Bakanlığı satın alsın. Kültürel miraslarımız karanlığa gömülmesin. Biz 
aydınlık bir Türkiye istiyoruz. Anılarımızın, hayat damarlarımızın attığı, Akün ve Şinasi Sahnesi`nin ranta feda 
edilmesine sanata ve yaşamlarımıza taammüden yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Parayı her türlü değerin 
üzerinde tutarak bu yapıyı satılığa çıkaranları kınıyoruz. Burayı satın almaya, yüksek bir rant peşinde koşmaya 
niyetlenenlere söyleyecek sözümüz var. Bu iş  o kadar kolay değil. Akün ve Şinası sahnesinin satış ihalesini kabul 
etmiyoruz. Sanata ihanetin ihalesi olmaz." 
BAŞKENT DAYANIŞMASI BEN ANKARA 

26 Nisan 2013 EMO Ankara Şubesi 21. Dönem Yönetim Kurulu yaptığı açıklama ile “İşsizliğe, 
taşeronlaşmaya, güvencesizliğe, yoksulluğa karşı; demokrasi ve özgürlük için, kandın 
cinayetlerinin, eşitsizliğin son bulması, eşit işe eşit ücret sağlanması, doğamızın, kentlerimizin 
ve çevremizin talanına dur demek , barış sağlanarak akan akan kanın durması için” tüm 
üyelerimizi 1 Mayıs’ta Sıhhiye’ye çağırdı. 

1 MAYIS’TA ALANLARDAYIZ 
İşsizliğin giderek arttığı ve yapılan her hamleyle de artırılmasının önünün açıldığı ülkemizde işçi sınıfı 
taşeronlaşmaya, güvencesizliğe, yoksulluğa karşı alanlarda. 
Sendikal hakların sürekli tırpanlandığı, kıdem tazminatlarına göz dikildiği, sendikalarımızın meslek odalarımızın 
baskı, yasak, tutuklamalar, yasa değişiklikleri ile etkisizleştirilmeye çalışıldığı ülkemizde işçi sınıfı demokrasi için, 
özgürlük için alanlarda. 
Kadın cinayetlerinin, eşitsizliğin arttığı ülkemizde işçi sınıfı eşitlik için, eşit işe eşit ücret için, kadına yönelik 
şiddetin durması için alanlarda. 
Doğamızın, kentlerimizin ve çevremizin sürekli talan edildiği, kültürel kimliklerimizin yok edildiği ülkemizde işçi 
sınıfı havası için, doğası için, suyu için, kültürü için alanlarda.  
Barışın tesisi için, kanın ve gözyaşının durması için, halkların kardeşliği için işçi sınıfı alanlarda.Umudun yeşerdiği  
bu 1 Mayıs`a Türkiye işçi sınıfı daha sıkı, daha umutlu, daha güçlü sarılıyor. 
Bilimi ve tekniği halkın çıkarları ve hizmetine sunmak için çaba gösteren Elektrik Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi olarak 1 Mayıs‘ta işçi sınıfı ile omuz omuza, yürek yüreğe alanlarda olacağız. 
Mesleğimizin onuru, çocuklarımızın geleceği için alanlarda hep birlikte haykıracağız. 
Tüm meslektaşlarımızı 1 Mayıs alanında Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi pankartı arkasına 
bekliyoruz.   
YAŞASIN 1 MAYIS 
YAŞASIN İŞÇİLERİN BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ 
EMO ANKARA ŞUBESİ 
21. DÖNEM YÖNETİM KURULU 

25 Nisan 2013 26 Nisan 1986`da yaşanan Çernobil nükleer felaketinin yıl dönümü öncesi 
Nükleer Karşıtı Platform Ankara Yerel Bileşenleri 25 Nisan 2013 Perşembe günü saat 
18.00`de Kızılay YKM Mağazası Önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 

ÇERNOBİLLER BİR DAHA YAŞANMASIN 
 26 Nisan 1986 gecesi Çernobil nükleer enerji santralinde gerçekleştirilen deney sonrası ard arda gelen ihmaller 
insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birine yol açtı. Çernobil nükleer santralinin 4. reaktöründe 
gerçekleşen patlama sonrası Hiroşima ve Nagazakiye atılan atom bombasının yaydığı radyasyonun 200 katı 
toprağa, suya ve havaya karıştı. Yıl 1986`ydı; radyasyon Leningrad üzerinden Finlandiya ve sonrası İşveç` e 
ulaşmış ölçümler analiz edilmiş ve tüm dünya patlayan bir nükleer santralden yayılan radyasyonun nasılda sıkı 
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sıkıya sarılınan sınırları tanımadığını, hiçbir tel örgünün onu engelleyemediğine bir kez daha tanık oldu. 
Çılgınca rekabet,   insanlığın başına neler getireceğini bir kez daha acı sonuçlarıyla bizlere göstermiştir. 
Çernobil`in mağduru çocukların fotoğraflarına baktınız mı? Ya onların başındaki sevdiklerine ? Çernobil kazası 
sonrası kaç kişi intihar etti  aynada yüzüne bakıp bakıp?  Peki sevdiği insanları kaza bölgesine gönderen 600 bin 
insana ne olduğu konusunda devlet görevlilerinin bir şey söylediğini duyan oldu mu? İçinden radyasyon geçen 
bedenlere ne olduğunu söylemediler mi sizlere? Tiroid kanseri deyince ilk aklımıza gelen neydi?  
Çernobil sonrası kimilerine göre 1 milyon, kimisine göre 30-40 kişi, kimisine göre ise 200 bin kişi yaşamını yitirdi, 
börtü böceği sayan olmadı zaten. Çernobil sonrası  Belarusta ortalama yaşam süresi 74`den 58`e indi, yine börtü 
böceğin ömrünü ölçen olmadı.  Kötülükler bitmedi Çernobil`in diğer reaktörleri 14 yıl daha çalıştırılmaya devam 
edildi. 
Peki ülkemizde ne oldu? Azıcık radyasyonun kemiklere iyi geldiğini söyleyen darbeci generallerin ülkesinde. O 
dönem Karadeniz bölgesinde araştırma yapan namuslu akademisyenler tehdit edildiği hafızalarımızdadır. 
Karadeniz`de yetişen tarımsal ürünler batılı ülkeler tarafından alınmayınca "radyasyonu bilmeyen halkıma" 
dağıtıldı.İlköğretim çocuklarına yardımsever devletimiz tarafından fındık dağıtıldı. Bakanlarımız ekran karşısında 
çay içti. 
Kimseye bir şey olmadı mı?  
2011 yılında Japonya`da gerçekleşen Fukuşima nükleer santral kazası  ,  bir çok şeyin değişmediğini bir kez daha 
gösterdi. Yine halk kaza sonrası bölgeyi boşalttı, toprağa, okyanusa radyasyon geçti, yine dünyanın bütün 
egemenleri insanlar bir şey öğrenmesin diye canını dişine kattı . Yine radyasyonu yiyen halklar oldu, börtü böceği 
sayan olmadı. Yıl 2011 di , ülkemiz yöneticileri nükleer santral kurma ısrarlarını yenilediler. Bekarlığın daha 
ölümcül olduğunu dinledik bakanlardan. "Tüpgaz" patlamasıyla  nükleer santral patlaması arasında kurulan 
derin bağlantı darbeci generallerin bile aklına gelmemişti. İşte böyle bir ülke` de kurulmak istenen santralin 
patlaması şaşırtmamalı bizleri,  endişelendirmeli. Bütün egemenler aynı; , hayallerindeki dünyayı kurduklarında 
artık hiç kimse insan formunda olamayacak bu gidişle , börtü böceklerde öyle. Sınırsız sermaye biriktirme hırsına 
kapılanlar dünyanın sonunu getirecekler. 
Buna izin vermeyeceğiz. Vermemeliyiz. 
Çare tükenmedi,  bindiğimiz arabaların petrolü için ölenleri düşünenlerin sayısı artıyor. Alışveriş merkezlerinde 
tükettiğimiz ömrümüzü özgürleştirmek için suyuna, dağına sahip çıkanlar var.. 
Halkın onayı,- börtü böceğin de - alınmadan yaptığınız bütün anlaşmalar meşru değildir. Hele gelecek nesiller 
adına suç işliyorsunuz? Sizlerin bölgemizde yaşattığınız güç savaşları bizleri hiç ilgilendirmez.  Çernobil`in yıl 
dönümünde hatırlatmakta fayda görüyoruz. İnsanlık kendi ihtiyacı kadar olan enerjiyi doğayla uyumlu özgür ve 
eşit paylaşacağı bir enerji politikası mümkündür. 
Buna tek engel sizlerin daha fazla kâr adına sürdürdüğü ölümcül enerji politikalarıdır. 
Çernobiller bir daha yaşanmasın demek için 26 Nisan da TBMM önünde, 27 Nisan`da Mersinde olacağız. 
Ne ülkemizde, ne dünyada nükleer santral istemiyoruz . 
Nükleer Karşıtı Platform 

11 Mayıs 2013 Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yaptığı basın açıklaması ile 
elektrik dağıtım kuruluşlarının özelleştirilmesiyle beraber yaşanan sayaç değişimi sorununa 
dikkat çekti.  

SAYAÇ PARALARI GERİ ÖDENSİN! 
Elektrik dağıtım kuruluşlarının özelleştirilmesiyle beraber yaşanan sayaç soygunu, şirketler neredeyse sayaç 
değişikliklerini büyük ölçüde tamamladıktan sonra durduruluyor. EMO olarak sayaç paralarının derhal geri 
ödenmesini talep ediyor, yurttaşları da haklarını aramaya davet ediyoruz. 
Elektrik dağıtım kuruluşlarının özelleştirilmesinin ardından şirketler "Deli Dumrul" misali "köprüden geçenden 1, 
geçmeyenden 2 katı para kesme" uygulamasına başvurarak; yurttaşları, yüksek bedeller ödeyerek elektrik 
sayaçlarını değiştirmek zorunda bırakmaktadırlar. 
Zorla sayaç değiştirtme uygulaması uzun zamandır yurttaşların tepkisine neden olmasına siyasal iktidar gereken 
düzenlemeyi zamanında yapmamıştır. Yoğun tepkiler üzerine sonunda 11 Eylül 2012 tarihli Resmi Gazete‘de 
yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle "Dağıtım sistemine yeni bağlanacak olan müşterinin sayacının temini ve 
montajı ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından yapılır" hükmü getirildi. Başta Enerji Tabii Kaynaklar 
Bakanı olmak üzere tüm yetkililer de bu değişikliği kamuoyuna "sayaçlardan para alınmayacak" şeklinde müjdeli 
bir haber olarak sundular. Ancak bunun müjde değil, zoraki sayaç değişiminin tamamlanması için şirketlere 
zaman tanımaktan ibaret olduğu kısa sürede anlaşıldı. Çünkü uygulama 2013 yılsonunda devreye girebilecekti. 
Böylece eylül ayından itibaren şirketler sayaç değişikliklerine de hız verdiler. Örneğin EnerjiSA, 2013 yılı başında 
yurttaşlara gönderdiği "Periyodik Muayene Zamanı Gelen Elektrik Sayacınız Hakkında" başlıklı yazılarla, 
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"sayaçlarını değiştirirlerse 37.3 TL+KDV, sayacı yurttaş kendisi temin edip değiştirmeyi dağıtım şirketi yaparsa 
sökme-takma bedeli olarak 21.5 TL+KDV, eğer mevcut sayaçlarını değiştirmeyi kabul etmeyip yönetmelik gereği 
ayar, kalibrasyon ve bakımını yaptırırlarsa en az 65.80 TL+KDV bedel ödeyeceklerini" bildirmişti. 
Resmi Gazete‘de 30 Mart 2013 tarihinde yayımlanan yeni Elektrik Piyasası Kanunu ile sayaçların mülkiyetinin 
dağıtım şirketine devredilmesi ve sayaç değişimi ile bakımından para alınmamasına yönelik düzenlemeyi dahi 
şirketlerin yok saydığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Elektrik Mühendisleri Odası, 11 Nisan 2013 tarihinde Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu‘na (EPDK) başvurdu. EMO, yeni Elektrik Piyasası Kanunu‘na karşın hukuksuz bir 
şekilde bazı dağıtım şirketlerinin sayaç parası almaya devam ettiklerini bildirerek, gereken önlemlerin alınmasını 
istedi. 
EMO‘ya 10 Mayıs 2013 tarihinde ulaşan yanıtında EPDK, tüm elektrik dağıtım şirketlerine 4 Nisan 2013 
tarihinde gönderdikleri yazıyla sayaç değişiminde bedel alınmaması yönünde bildirim yaptıklarını açıkladı. 
EPDK‘nın dağıtım şirketlerine gönderdiği yazıda, yeni Elektrik Piyasası Kanunu‘yla dağıtım şirketlerine sayaçların 
bakım ve işletilmesine ilişkin getirilen sorumluluk ve sayaçların mülkiyetini dağıtım şirketlerine bırakan 
düzenleme anımsatılarak, şöyle denildi: 
"Mezkur mevzuat çerçevesinde Kurumumuz tarafından uygulamaya ilişkin usul esas çalışması devam etmekte 
olup, söz konusu usul ve esas çalışması sonuçlandırılana kadar tüketicilerin sayaçlarının zorunlu olmadıkça 
değiştirilmemesi, değiştirilmesi zorunlu olan sayaçlara ilişkin ise yeni sayaçların mülkiyeti şirketinize ait olmak 
üzere temin edilmesi ve sayaç değişimi ile ilgili tüketiciden bedel alınmaması hususunda bilgilerinizi ve gereğinizi 
rica ederim. " 
EPDK‘nın da dağıtım şirketlerine yaptığı bildirim çerçevesinde; 
- Öncelikle dağıtım şirketlerinin 30 Mart 2013 tarihinden itibaren sayaç değişimi yoluyla yurttaşlardan zorla 
aldıkları paraları derhal iade etmeleri,  
-EPDK‘nın yalnızca uyarı yazısıyla yetinmeyerek, konunun takipçisi olması, denetimlerini sürdürmesi ve haksız 
uygulama yapan dağıtım şirketlerine yönelik gerekli idari yaptırımları uygulaması, 
-Siyasal iktidarın, yeni yasayla dağıtım şirketlerinin mülkiyetine bırakılan sayaçlara ilişkin olarak en azından 
özelleştirme sonrasında sayaçları zorla değiştirilmiş olan yurttaşlara sayaç paralarının geri ödenmesine yönelik 
düzenleme yaparak, sayaç soygununa göz yummaması gerekmektedir. 
Yoksa yapılan düzenlemenin göstermelik olmaktan öte bir anlamı olmayacak, hatta şirketlerin parasını 
yurttaşlardan alarak değiştirdikleri sayaçların mülkiyetine sahip olmaları sağlanmış olacaktır. Ayrıca siyasal 
iktidarı kayıp ve kaçak uygulamasında olduğu gibi "hokus pokus" yoluyla faturada yok ettiği bedeli şirketlere 
"piyasanın görünmez eliyle" garanti etme uygulamasına karşı da uyarmak istiyoruz. Yani mülkiyet TEDAŞ‘a 
kalacak iddiasıyla şirketlere sayaç parası ödenmesine ya da sayaç bakım ve sayaç değişikliği bedellerini 
yurttaşlardan doğrudan almak yerine şirketlerin işletme giderleri içerisinde daha büyük bedeller olarak elektrik 
tarifelerine eklenmesine karşı da EPDK‘yı yurttaşların haklarını korumaya çağırıyoruz. Hükümetin yaptığı son 
yasal düzenleme sayaç değişikliği ve bakım ücretlerine ilişkin şirketlerin uygulamasının "soygun" olduğunun açık 
kanıtıdır. Bu soygunun sorumluları düzenleme yaptık diye sorumluluktan kurtulamazlar. Yurttaşlardan alınan 
sayaç paraları geri ödenmelidir. 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU 

14 Mayıs 2013 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Hatay Reyhanlı`daki 
patlamalar üzerine açıklama yaparak “Reyhanlı’da kaybettiğimiz canlarla sarsıldık. Kahrolsun 
emperyalizm, yaşasın halkların kardeşliği” derken Elektrik Mühendisleri Odası 43. Dönem 
Yönetim Kurulu, Reyhanlı`da yaşanan gelişmeler üzerine yazılı bir açıklama yaparak, 
ülkemizin savaş bataklığına sokulmak istenmesine tepki gösterdi. 

REYHANLI‘DA KAYBETTİĞİMİZ CANLARLA SARSILDIK. 
KAHROLSUN EMPERYALİZM! YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ! 
Hatay Reyhanlı`daki patlamalarla onlarca canımızı kaybettik. Onlarca insanımız yaralandı. Kaybettiğimiz 
canlarımız için hepimizin başı sağolsun. Yaralanan insanlarımıza acil şifa diliyoruz. 
2 Aralık 2012‘de Antakya‘da gerçekleştirdiğimiz TMMOB Hatay Kent Sempozyumumuzda söylediklerimizin ne 
kadar gerçekçi olduğu ne yazık ki, kaybettiğimiz canlarımız ile bir kez daha ortaya çıktı. 
Biz demiştik: 
"TMMOB, kent sempozyumları aracılığı ile kentlerimize aklın ve bilimin gözünden mercek tutar, mevcut durumu 
analiz eder ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri sunar. TMMOB, bu anlayışla Hatay‘a mercek tutarsa, Suriye‘de 
başlatılan iç savaş ve işgal sürecinin bu kentin temel sorunu haline geldiğini de asla görmezlikten gelmez. Yani 
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TMMOB, emperyalizmin yönelimleri doğrultusunda aktif taşeronluk rolünün pervasızca yürütülmesinin 
sonuçlarının Hatay‘ı ne hale getirdiğini ve bu gidişatın özellikle Hataylılara neye mal olacağını cesurca, tereddüt 
etmeden ortaya koyar. 
Tarihe baktığımız zaman Hatay`ın medeniyetlerin köprüsü, buluşma ve etkileşim noktası olduğunu görürüz. 
Kentin bu özelliği Hatay`ın bugünkü yapısının oluşmasında en büyük etkendir. Hatay‘a bu bakımdan 
Ortadoğu`yu büyük oranda yansıtan bir minyatür de diyebiliriz. Özellikle bu yapı, Suriye‘de yaşanan parçalanma 
ve iç savaşın kırılma noktalarını bünyesinde taşıdığı için bölgedeki gerilimlerin günlük yaşama doğrudan 
yansımasına yol açıyor. Suriye‘deki iç savaşın doğrudan parçası haline gelinmişken hele de Hatay işgal sürecinin 
lojistik bir üssü haline getirilmişken bu risk Hataylıların hayatını cehenneme çevirmeye yeter de artar bile. Bu 
durum esnafından doktoruna, öğrencisinden köylüsüne kadar Hatay halkı tarafından birçok alanda yoğun bir 
biçimde hissediliyor. Hatay`daki herhangi bir vatandaşımızın bu fiili savaş süresince gündelik hayatında yaşadığı 
sıkıntıları sıralaması tek başına birçok şeyi anlatmaya yeter. 
TMMOB, Suriye‘ye örtülü savaş şeklinde süren müdahaleye en başından "Suriye‘ye emperyalist müdahaleye 
hayır" diyerek karşı çıktı. Şimdi de bu tavrı, en anlamlı yerde yani Hatay‘da gösteriyoruz." 
Evet daha altı ay önce bunları ifade etmiştik. 
TMMOB yine söylüyor: 
Şimdi kaybettiğimiz canlarımızın anısına en azından daha yüksek sesle; "Kahrolsun emperyalizm, Yaşasın 
halkların kardeşliği" deme zamanıdır. Şimdi bu sözün gereklerini yerine getirme zamanıdır. 
Mehmet Soğancı 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
  
SAVAŞA HAYIR! 
Suriye‘de yaşanan iç savaşın neredeyse dışarıdan paydaşı olan ve savaş çığırtkanlığının dozajını giderek artıran 
AKP iktidarının yarattığı bataklıkta insanlarımızın ölümüne tanıklık etmenin derin acısını duyuyoruz. 
Söylem-eylem zıtlığını politik çizgisinin temeli yaparak, mirasçısı olduğu ideolojinin takiyeciliğini, otoriter iktidar 
arayışında bir aşama öteye taşıyan AKP‘nin barış ve mazlumların hakları derken, savaşa koştuğu ve yeni 
mazlumlar yarattığı açıktır. "Komşularla sıfır sorun"dan tüm komşularla kavgaya varan dış politikası aracılığıyla 
sürdürdüğü savaş çığırtkanlığı ülkemizi bir bataklığın içine doğru çekmektedir ve bu bataklık sonunda 
canlarımızı yutmaya başlamıştır. Bir taraftan "büyük güç" hamaseti, diğer taraftan "büyük Osmanlı" 
pazarlamasıyla ülkemiz emperyalizmin taşeronluğuna soyundurulmaktadır. Adeta bir cephede savaşabilmek için 
diğer cephede barış ilan edilmeye çalışmaktadır. 
Yaşanan dehşet verici patlamalarla ilgili kafa karıştırıcı açıklamalar yapılmakta, siyasal iktidar peşinen saldırının 
sorumluluğunu "Suriye rejimine" atmış, Özgür Suriye Ordusu‘nu aklama görevini üstlenmiştir. Ancak iktidar önce 
kendisinin hesap vermesi gerektiğini fark etmeli, sorumluluğu başka yerlerde arama kandırmacasından bir an 
evvel uzaklaşmalıdır. Saldırının tetikçileri değil, mimarlarıdır asıl sorumlu olanlar. Bu saldırılara neden olacak 
ortamı adım adım hazırlayan siyasal iktidar hesap vermek zorundadır. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‘ın, Obama‘nın Suriye‘ye yönelik kırmızı çizgisinin çoktan aşıldığı, karadan 
operasyon yapılırsa Türkiye‘nin destekleyeceğine (NBC Televizyonu sonradan sadece uçuş yasağına destek 
olarak düzeltti) yönelik açıklamalarından 2 gün sonra ve ABD‘ye yapılacak ziyaret öncesinde saldırının 
gerçekleşmesi elbette anlamlıdır. 
Basın ve fikir özgürlüğü üzerinde her geçen gün baskı ortamını artıran, darbe dönemlerini aratan uygulamalara 
başvuran iktidar, hiçbir demokratik ülkede olmayacak bir uygulamaya daha başvurarak, haber alma 
özgürlüğünü engellemiştir. Bölgeden bir haber almak üzere tüm yurttaşlarımızın gözlerinin çevrildiği 
Reyhanlı‘dan yapılacak yayınlara yasak koydurmuştur. Bu durum da ülkemizde yeşeren ileri demokrasi 
yalanında geldiğimiz noktayı göstermesi açısından iyi değerlendirilmelidir. 
AKP iktidarı Özgür Suriye Ordusu‘na kucak açıp, kanatları altında koruma-kollama görevini üstlenirken, kendi 
insanlarının canını hiçe saymaktadır. Bölgede Suriyeli sığınmacılarla yurttaşlar arasındaki gerilim had safhaya 
varmıştır. Medeniyetlerin beşiği olarak görülen Hatay‘da Suriye iç savaşıyla birlikte yaratılmaya çalışılan dini 
yapılanma ve mezhep ayrımcılığı da tehlikenin diğer boyutunu göstermektedir. 
Tarihin karanlık sayfalarına gömülmesi gereken din savaşlarının yeniden hortlatılmasına, din-mezhep-tarikat 
ayrımlarıyla insanlar arasında eşitsizlik ve ayrılıklar yaratılmasına karşı çıkıyor; kan ve gözyaşından başka hiçbir 
olumlu sonucu olmayacak içeride ve dışarıda uygulanan "savaş" politikalarına derhal son verilmesi çağrısında 
bulunuyoruz. Hatay‘ın Reyhanlı İlçesi‘nde yaşanan patlamalarda yaşamını yitiren yurttaşlarımızın yakınlarına 
başsağlığı diliyor, yaralananların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını umut ediyor, Reyhanlı ve tüm Türkiye‘ye 
geçmiş olsun diyoruz. 
Yaşasın Halkların Kardeşliği! 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
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43. DÖNEM YÖNETİM KURULU 

14 Mayıs 2013 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, “Yapı Denetimi Hakkında 
Kanun Tasarısı Taslağı” ile “3194 Sayılı İmar Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı” ile yapılmak istenen 
değişikler ve `Mesleğimize ve Ülkemize Sahip Çıkıyoruz` kampanyası üzerine TMMOB 
örgütlülüğüne yönelik bir mesaj yayımladı. 

"MESLEĞİMİZE VE ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ" KAMPANYAMIZ ÜZERİNE TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE 
Sevgili Arkadaşlar, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 19 Nisan 2013 tarihinde TMMOB‘ye iletilen "Yapı Denetimi Hakkında 
Kanun Tasarısı Taslağı" ile "3194 Sayılı İmar Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı" üzerinde Çalışma Grubumuzun önerileri ile TMMOB Yönetim 
Kurulu‘nda yaptığımız değerlendirmelerde; 
Bu taslakların, Bakanlığın bundan önce 12 Nisan 2012 tarihli yazısı ile TMMOB‘den görüş istediği Yapı Denetimi 
Kanun Tasarısı ve İmar Kanunu ile birlikte toplam 12 kanunda değişiklik öngören "torba kanun taslağı" ve 
Bakanlıkça iletilmemesine karşın Kasım 2012 tarihinde kamuoyuna yansıyan "torba kanun taslağı" ile aynı 
yaklaşımda hazırlandığı ve hatta söz konusu iki taslağın tekrar bir arada ele alınarak kısmi değişiklilerle 
gündeme getirilmiş hali olduğu anlaşılmıştır. 
Bundan önce gündeme gelen taslaklara ilişkin değerlendirme, görüşlerimiz ve önerilerimiz gerek Bakanlık, 
gerekse kamuoyu ile paylaşılmıştır. Ancak son gelen iki kanun tasarısı taslağının -aslında bakanlıkça hazırlanan 
önceki torba kanun taslaklarının ikiye ayrılması ile elde edilen iki taslağın- hazırlanış gerekçelerinin öncekilerden 
hiç de farklı olmadığı; yaklaşık bir yıllık süreçte, Birliğimizin görüş ve önerilerinin değerlendirilmediği, başından 
itibaren aynı anlayışın ısrarla devam ettirildiği açıkça görülmektedir. 
Taslak mühendislik ve mimarlık hizmet alanını düzenlerken, yönetişim ilkesine aykırı olarak hazırlanış 
yöntemiyle, usul yönünden hukuka ve demokratik katılım ilkelerine aykırıdır. Bakanlıkça izlenen yöntemde 
demokratik katılım ilkesi yok sayıldığına göre, bu tutumun gerekçesi olsa olsa Birliğimizin ve bağlı odalarımızın 
ya esasa ilişkin bir fikir üretemeyeceği ya da fikirlerinin bir öneminin olmadığının ön kabulü olsa gerekir. Her iki 
kabulün de demokratik esaslara göre yönetilen bir sistemde yeri olmayacağı malumdur. 
Taslaklar, mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin icra koşullarını tümden değiştiren, bir mühendis ve mimarın bir 
sermaye şirketi dışında serbest olarak çalışma olanağını neredeyse tümden ortadan kaldıran, sistemde görev 
alacak mimar, mühendis ve plancıların özlük ve mesleki haklarını göz önünde bulundurmayan, yapı üretim ve 
denetim sürecindeki mühendislik ve mimarlık projeleri arasındaki bağı koparan bir niteliğe sahiptir.  Bu nedenle, 
basit bir değişiklik algısı yaratılması doğru bir yaklaşım değildir. 
Yasalar, toplumsal ihtiyaç haline gelen sorunlara yanıt vermek üzere objektif tespitler üzerine gerekçelendirilir. 
Oysa söz konusu taslaklar objektif tespitler üzerine kurgulanmamış, ancak proje ve kamusal denetim hizmetinin 
sermaye şirketlerine pazar olarak sunumuna yönelik olarak düzenlenmiştir. 
Taslağın kimi düzenlemelerinin; objektif olmayan gerekçeye dahi uygun düzenlemeleri içermediği 
görülmektedir. Taslakta ve gerekçesinde kullanılan dil ve bazı teknik ifadeler ve çelişkiler de bu taslağın sipariş 
üzerine kaleme alındığını; asıl maksadının, ekonomik politikasını kentsel rant üzerine, kamusal ve özerk olması 
gereken her alanın özelleştirilmesine ve yatırımcının kârını arttıracak şekilde hizmet verir hale getirilmesine 
odaklamış olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, ekonomik kriz ve açmazlarına kısa vadeli çözümler bulabilmek 
adına ilgi sahasına giren her alanı hiçbir kurum ve kural tanımadan düzenlemeye çalışıldığı görülmektedir. 
Yasaların çıkarılma amacının kamu ihtiyacı ve kamu yararı olduğu aşikârken, bu taslağın yasalaşması halinde, 
sermaye şirketlerinin kâr taleplerine hizmet edeceği açıkça anlaşılmaktadır. 
Sevgili Arkadaşlar 
Daha önceki değerlendirmelerimizde belirttiğimiz gibi görüş istenen bu taslakların da öncekilerde olduğu gibi; 
Bakanlığın 2010-2023 yılları için öngörülen KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı‘na dahi 
aykırı olarak;"Türkiye‘deki mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin başarısız olduğu, kurulacak teknik müşavirlik 
kuruluşları ile bu başarısızlığın önüne geçilebileceği, yatırımcının önündeki engellerin kaldırılması" şeklinde ifade 
bulan yaklaşım doğrultusunda hazırlandığı; taslağın, kentsel dönüşümü gerçekleştirmek için tüm engelleri 
bertaraf etme amacını güttüğü; aynı zamanda doğal, kültürel mirası da göz ardı ederek sektörü "piyasa 
ilişkileri" çerçevesinde yeniden kurgulayan, maksimum "imar rantı odaklı" düzenlemeleri içerdiği gözden 
kaçmamaktadır. 
Yapı üretim ve denetim sürecinde mimar ve mühendisleri etkisizleştirerek, her ölçekte plan, proje - yapı üretim 
ve denetimini sermaye şirketi olan müşavirlik firmalarına bırakan; mühendis, mimar, şehir plancıları teknik 
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müşavirlik kuruluşlarının taşeronu şeklinde çalıştıracak, ücretli çalışanları ise tüm özlük ve sosyal haklardan 
yoksun bırakacak bir yaklaşımla hazırlanan taslak; aynı zamanda yerel yönetimler ve meslek odalarını sürecin 
dışında tutarak, tüm yetkileri merkezde toplayan bir yaklaşım sergilemektedir. 
Yapı denetimi sistemini bir bütün olarak ele alan ve sorunlara yönelik çözüm önerilerimizi içeren raporlarımız 
birçok defa Bakanlığa iletilmiş olmasına karşın, bugüne kadar, gerek yasada, gerek yönetmelik 
düzenlemelerinde yapılan değişikliklerin TMMOB ve bağlı Odaların değerlendirme kriterleri ve önerileri dikkate 
alınmadan hazırlanmakta olduğu görülmektedir. 
Sevgili Arkadaşlar, 
Bakanlıkça görüş almak üzere iletilen diğer taslağın ise İmar Kanunu ile birlikte 7 kanunda değişiklik öngördüğü 
ve 44 maddeden oluşan bir "torba kanun" niteliğinde olduğu görülmektedir. 
Bu taslak ile "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun"un uygulanmasıyla başlatılan 
sürecin, eksik kalan parçalarının tamamlanmasının hedeflendiği; yerinden yönetim organlarının saf dışı 
bırakılarak, sürecin tüm denetiminin 644 sayılı KHK ile zaten olağanüstü yetkilerle donatılan Bakanlık tarafından 
yürütülmesinin amaçlandığı açıkça okunmaktadır. 
Bu değişikliklere bakıldığında bilimsel ve teknik bir bakış açısından uzaklaşılarak, hukuk dışı bir yaklaşımla kalan 
son doğal alanlar, kıyı alanları, meralar, tarım alanları da koruma kapsamı sınırlarından çıkarılarak ya da 
yapılaşmaya açılarak talan edilmektedir. Taslakta öngörülen değişiklikler ile, anılan düzenlemeler eliyle yerel 
yönetimlerin elinden alınan imar yetkilerine bir müdahale daha yapılarak planlama kademeleri, planlama 
ilkeleri göz ardı edilmektedir. Yine tarım alanlarının tarım dışı kullanıma açılması kolaylaştırılmakta, Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri göz ardı edilmektedir. 
Diğer taraftan "Yapı Denetim Kanunu Tasarısı Taslağı" ile paralel ele alındığı görülen; yapı üretim ve denetimi ile 
yapı ruhsatı verilmesine ilişkin düzenlemelerde, kamu eliyle yapılması gereken hizmetlerin özelleştirildiği; belli 
gruplara çıkar sağlayacak değişiklikler öngörüldüğü;  mimarlık, mühendislik disiplinlerinin hizmetlerinin 
niteliğinin göz ardı edildiği; uluslararası sözleşmelerle ve Anayasa ile güvence altında olan telif haklarının 
ortadan kaldırılmaya çalışıldığı; yine Anayasa ile teminat altında olan mülkiyet hakkının dahi ortadan 
kaldırılmaya çalışıldığı görülmektedir. 
Ayrıca bu durum, bütün ulusal ve uluslararası belge ve araştırmalarla, merkezi ve yerel yönetimler tarafından 
düzenlenen şuralarla, özellikle de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın sitesinde hala yayınlanmakta bulunan 2010-
2023 yılları için ön görülen Kentges Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı ile kesinlik kazanmıştır. 
"... Ülkemiz içinde bütün yerleşmelerdeki sorunların nedeninin ülkemizdeki mimarlık ve mühendislik hizmetlerine 
dair müşavirlik sisteminin sağlıklı bir şekilde kurulamamasından kaynaklandığı" gibi bir gerekçe sonucu 
ülkemizdeki kamu ve özel alanda yürütülen bütün mühendislik ve mimarlık eyleminin sermaye şirketlerinin 
emrine bırakılması; öncelikle Bakanlığın bu taslağı oluştururken kendi araştırmaları ve strateji belgelerinde 
bahsedilen görüşleriyle çeliştiğini göstermektedir. 
Sevgili Arkadaşlar, 
Bütün tarihsel geçmişe, dünyadaki gelişmelere, evrensel meslek kuram ve kurallarına aykırı olarak; ülke 
mühendis ve mimarlarını yok sayıp, mühendislik ve mimarlık hizmetlerini sermaye şirketlerine teslim eden, 
mimar, mühendis ve plancıların telif haklarını yok eden, ülke kaynaklarını kamu yararını göz ardı edilip 
denetimsiz şekilde insan unsuru ile ilişkilendirilmeyecek "marka şehir"lere heba eden, kamusal hizmet kavramını 
yok eden, insana, doğaya, tarihe, kültüre ait ne kadar değer var ise bunları ranta araç eden, yerinden yönetim 
kuruluşlarını demokratik esaslara aykırı olarak merkezi idarenin emrine amade eden bu taslakların 
yasalaşmaması için; 
TMMOB, tüm Odalarımızı, mesleğini önemseyen ve ülkesini seven tüm örgütlü üyelerimizi örgütsel 
bütünlülüğümüzün belirlediği yol ve yöntemler çerçevesinde mücadeleye çağırmaktadır. 
Mesleğimize ve ülkemize sahip çıkacağız! 
Yolumuz açık olsun! 
Mehmet Soğancı 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
 
31 Mayıs 2013 TMMOB, Taksim Gezi Parkı`nın talan edilmesine ve bu talana karşı duranlara 
uygulanan şiddete tepki gösterdi. `AKP iktidarının dizginsiz kar hırsıyla yoğrulmuş, kentleri, 
doğayı ve insanı hedef alan politikaları ülkemizin üzerine bir karabasan gibi çökmüştür` 
denilen açıklamada, yağmaya ve talana izin verilmeyeceği vurgusu yapıldı.  
 
AKP ELİNİ TAKSİM‘DEN, GEZİ PARKI‘NDAN, 
DOĞAMIZDAN VE YAŞAM ALANLARIMIZDAN ÇEK! 
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AKP iktidarının dizginsiz kar hırsıyla yoğrulmuş, kentleri, doğayı ve insanı hedef alan politikaları ülkemizin 
üzerine bir karabasan gibi çökmüştür. 
Taksim Gezi Parkı‘nın; bilim, teknik ve hukuk kurallarını hiçe sayarak hazırlanmış bir proje ile talan edilmesi ve 
bu durum karşısında demokratik tepkilerini gösteren insanlara karşı gerçekleşen polis saldırısı bu gerçeği 
kamuoyunun gözleri önüne acı bir biçimde bir kez daha sermiştir. Bir yanda yıllara meydan okuyan 
ağaçlarımızın kökünden sökülmesi bir yanda da insanlarımızı gaza boğan, çadırları aleve veren saldırganlığın 
görüntüleri hafızalarımıza silinmeyecek şekilde kazınmıştır. 
Ortadan kaldırılmak istenen Taksim Gezi Parkı, İstanbul‘un kentsel kimliğinde ve kentlilerin belleğinde önemli bir 
yeri olan ve açık, yeşil alan niteliğiyle yoğun bir biçimde kullanılmayı sürdüren bir kamusal alandır. 
Taksim Meydanı aynı zamanda 1 Mayıs alanıdır, işçilerin, emekçilerin meydanıdır. Bu gerçek karşısında 
uygulanan her türlü zorbalık hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Taksim Meydanı, ne bilim ve tekniğin 
kurallarına aykırı projelerle ne de gaz bombaları ile elimizden alınamayacaktır. 
Taksim Gezi Parkı‘nı yok etmek isteyen zihniyet ülkenin her karesini aynı yağma ve talan cenderesine sokabilmek 
için mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı mesleklerini öldürmeye ve toplum-kamu yararı doğrultusunda 
hizmet üreten TMMOB‘yi de torba yasalar ile ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. 
TMMOB, tüm rant ve yağma projelerinde olduğu gibi Taksim Gezi Parkı‘ndaki toplum ve kamu yararına aykırı 
projeye karşı da en başından itibaren gerek hukuksal gerekse de kamuoyunun yaratılması düzleminde aktif 
olarak yerini almıştır. TMMOB, Taksim Gezi Parkı‘nda süren direnişin yanında; doğa ve kentlerin 
yağmalanmasının ise karşısındadır. 
Bu ülkenin onurlu mühendis, mimar ve şehir plancıları bilimi ve tekniği halkın yararına kullanma 
doğrultusundaki kararlılıkları ile Gezi Parkı‘nda süren direnişin yanı başında olmaya devam edecektir. 
TMMOB, Taksim Meydanı‘nın bir parçası olan Gezi Parkı‘nın yağmalanmasına karşı gelişen direnişi büyütecektir. 
Taksim Meydanı da Gezi Parkı da İstanbul da bizimdir, yağmaya ve talana asla izin vermeyeceğiz. 
Mehmet Soğancı 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
 
1 Haziran 2013 Elektrik Mühendisleri Odası 43. Dönem Yönetim Kurulu, Taksim Gezi Parkı 
Direnişi‘ne ve ardından kentlere yayılan gösterilere karşı polis eliyle yürütülen saldırılara 
tepki göstererek, yazılı bir açıklama yaptı. 
 
TÜRKİYE, AKP FAŞİZMİNE DİRENİYOR 
Taksim Gezi Parkı‘nın Alışveriş Merkezi‘ne dönüştürülme girişimini protesto edenlere yönelik AKP‘nin insanlık 
dışı müdahale ve saldırısı, tüm Türkiye‘yi ayağa kaldırdı. Protestolar kentlere yayıldı. Ancak halkı yok sayan 
iktidar, polis saldırısını protesto eden başta Ankara, İzmir, Antalya olmak üzere çok sayıda kentte yurttaşlara da 
aynı şiddetle karşılık verdi. 
Ağır polis şiddeti nedeniyle yurttaşlarımız yaralanırken; gösteri, toplanma ve ifade özgürlüğüne yönelik 
müdahaleler, askeri darbe dönemlerini aratırcasına iletişim ve ulaşım özgürlüğünün kesilmesine kadar uzandı. 
Kentlerde adeta adı konulmamış sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. 
AKP‘nin ileri demokrasi ve açılım görüntüsü altında giderek yaygınlaştırdığı faşizan uygulamalar; din referanslı 
toplumsal yaşama ve özel yaşama müdahale eden icraat ve düzenlemeleri ile kol kola giren yandaş sermayesine 
rant aktarma süreci halkı isyan ettirdi. İktidara geldiği günden bu yana bir kesimin mağduriyetinden ve yaşam 
özgürlüğünden dem vuran AKP, insanların havasına, suyuna, ülkesine sahip çıkma arayışını yok saymakla 
kalmayıp, ağır bir şiddet ve korku ortamı yaratarak her türlü muhalefetin sesini kesmeye çalışıyor. Bu hedefini 
gerçekleştirmek üzere iktidarın ilk yıllarında "muhafazakar demokrat" söylemiyle pazarlanan AKP iktidarının 
askeri vesayeti kaldırma, derin devleti çökertme gibi "ileri demokrasi" olarak gösterilen adımların ardında kendi 
derin devletini kurma sürecine girdiği, bugün yaşanan cemaat ve AKP kavgasından, Uludere ve Reyhanlı 
katliamlarından gün yüzüne sızıyor. 
Önce yaptığı kanuni düzenlemeler ve kadrolaşmalar yoluyla devletin kurumlarında tek seslilik yaratan AKP, 
üniversitelerden yargıya varıncaya kadar özerk olması gereken kurumları daha da iktidara bağımlı hale 
getirirken; medya ve iş dünyası üzerinde de görünüşte hukuki, gerçekte gayri meşru yollarla hakimiyet kurarken; 
sendika, meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütlerini de hareket edemez noktaya getirmeye çalıştı. Ancak bu 
kadar baskı ve korku ortamına karşın Taksim Gezi Parkı‘na sahip çıkanlara yönelik yapılan müdahale bir 
kıvılcımın yanmasını sağladı. 
Elektrik Mühendisleri Odası olarak, iktidarın polis eliyle uyguladığı şiddeti protesto ediyor; insanların toplanma, 
gösteri ve ifade özgürlüklerine, iletişim ve ulaşım özgürlüklerine yapılan tüm müdahaleleri kınıyoruz. Demokratik 
haklarına sahip çıkan, suyunu, havasını ve yaşam hakkını savunan insanları selamlıyoruz. 
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Her Yer Taksim, Her Yer Direniş! 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU 

3 Haziran 2013 Taksim Gezi Parkı’na sahip çıkanlara yönelik AKP’nin baskıcı ve yok edici 
politikalarını protesto eden TMMOB Ankara İKK yaptığı basın açıklaması ile AKP iktidarına 
seslenerek “Elbet bir gün atacak gazın, sıkacak suyun kalmayacak” dedi. 

ELBET BİRGÜN ATACAK GAZIN, SIKACAK SUYUN KALMAYACAK 
 "Taksim Meydanı`nın Yayalaştırılması" projesi adı altında Gezi Parkı`nın usulsüzce yıkılarak yerineAVM 
yapılarak sermayeye oluk açılmak isteniyor. Memleket ekonomisinin AVM inşaatlarıyla, köprülerle, özelleştirme 
adı altında yapılan talanlarla kalkınacağını zanneden AKP ekonomi politikalarının içine üretimle ilgili herhangi 
bir yatırımı dâhil etmeyi düşünmüyor. Bir zamanlar yanından ayırmadığı, can dostu Esad`a diktatör diyen 
Başbakan`ın demokrasi algısı ise gittikçe sağlamlaşan Polis devleti ve devlet şiddeti olarak bir kez daha boy 
gösteriyor. Dört gündür Gezi Parkı`nda sadece yaşam alanına sahip çıkmak için nöbet tutan İstanbul halkına 
reva görülen herhangi bir ikaza bile gerek görülmeden uygulanan orantısız şiddet, gaz bombaları, basınçlı su ve 
plastik mermiler de ileri demokrasinin anlık görünümleri olarak tarihimizde birer kara leke olarak yerlerini alıyor. 
AKP`nin insana ve doğaya karşı olan ideolojik saldırısı bugün yeni bir boyuta geçerek kamusal alanların da kolluk 
kuvvetlerince katledilmesine, insanlara açık savaş koşullarında saldırılmasına dönüşmüş durumda. Kamusal 
alanların piyasaya peşkeş çekilmesine öylesine şartlanan AKP çokça savunduğu ecdadının mirası olan toprağa, 
ağaca, kuşa böceğe en az insanlara olduğu kadar azgınca saldırıyor, çatışmaların içinde iş makineleri parkı talan 
etmeye devam ediyor 
Taksim Meydanı`nı 1 Mayıs İşçi Bayramı`na kapatan; gezi parkının halkın kullanım alanı olmasından çok pıtrak 
gibi her yerde anlamsızca yapılan AVM alanına çeviren ‘Alış Veriş Meraklısı` iktidar; doğanın, çevrenin, ağaçların 
alınıp satılamayacağını çok iyi anlamalıdır. O ağaçlar ki sizin attığınız gazı da temizler, o direnen insanlar ki bir 
gün gelir size bunun hesabını da sorar. İstanbul`da Taksim Gezi Parkı, Ankara`da Atatürk Orman Çiftliği, kıyılar, 
ormanlar, kentsel dönüşüm adı altında yerlerinden yurtlarından edilen gecekonduda yaşayanlar, AKP`nin rantçı, 
çıkarcı, çevre düşmanı politikalarından sadece bir kaçını oluşturmakta. 
Kendisini "cihan sultanı" zanneden bir Başbakan`a en güzel yanıtı canları pahasına havasına suyuna sahip çıkan 
İstanbullular veriyor ve haykırıyor, "sen kendini cihan sultanı sanıyor olabilirsin ama biz senin tebaan değiliz!" 
İki yıl önce yine derelerine suyuna toprağına sahip çıkan Hopa halkına uyguladığı şiddeti dört gündür İstanbullu 
direnişçilerin sırtından eksik etmeyen iktidar, belki de son yılların "en barışçıl" sayılabilecek protestosunu aşırı 
tahammülsüzlüğü ile son yılların en kanlı saldırısına dönüştürmüş durumda. İstanbul`da gaz bulutlarından göz 
gözü görmüyor, metro istasyonları gaza boğulmuş durumda ve Taksim civarındaki acil servisler yoğunlukla bu 
direnişte saldırıya uğrayanları tedavi etmeye çalışıyor. İki yıl önce Hopa`da katledilen Metin Lokumcu`nun "bir 
canımız kaldı onu da mı alacaksınız" dediği gibi artık insanlar canları pahasına doğayı korumaya kararlıdır, dört 
gündür hastaneleri dolduran onlarca yaralı da bunun en büyük ispatıdır. 
AKP iktidarı bilmelidir ki yaşamlarını savunmak isteyenlerin sesleri her geçen gün artarak çıkmaktadır. Kendisine 
karşı günden güne büyüyen ve güçlenen toplumsal muhalefet karşında elbetbir gün atacak gazı, sıkacak suyu 
kalmayacaktır. Baskı ve zülüm bir yere kadar AVM inşaatlarını kurtaracaktır. Artık sokağın sesi duyulur, yüzü 
görünür olmuştur, bunu bastırmaya AKP`nin polisi de yetmeyecektir. 
TMMOB ANKARA İKK 
 
12 Haziran 2013 Elektrik Mühendisleri Odası 43. Dönem Yönetim Kurulu, teknik 
öğretmenlere mühendislik unvanı dağıtılmasına yönelik uygulamaya tepki gösterdi. 
 
GEL VATANDAŞ, BEDAVAYA MÜHENDİSLİK BURADA! 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), mesleki eğitim ihtiyacını ve teknik öğretmen gerekliliğini hiçe sayarak, öğretmen 
olarak yetiştirilen teknik insanlara mühendislik unvanı dağıtmaya kalkıyor. 
Demokratik taleplerin yurt çapında yükseldiği bir dönemde tüm gözler Gezi Parkı özelinde ülkemizdeki 
demokrasinin varlığına odaklanmışken; böyle bir ortamda kamu yararını yok sayan uygulamalar gözlerden 
kaçırılarak hayata geçirilmeye çalışılıyor. İktidar, bir yandan tüm eğitim sistemini özelleştirmeye dönük politikası 
kapsamında teknik eğitimin değerini de yok sayarak işverenlere bırakmaya hazırlanırken; diğer yandan teknik 
öğretmenlerin işsizlik sorununu, onlara da mühendis unvanı vererek, mühendislik mesleğine tahvil etmeye 
kalkıyor. 
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YÖK, teknik öğretmenlere mühendislik unvanı almalarını sağlayacak sınav duyurusu yaptı. Bu duyuru 
kapsamında sayılarının 72 bin olduğu söylenen teknik öğretmenlere mühendis unvanı almak için başvuru hakkı 
veriliyor. EMO‘nun mesleki alanlarıyla ilgili "Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektrik Öğretmenliği, Elektronik 
Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enerji 
Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği, Telekomünikasyon Öğretmenliği" mezunlarına da mühendislik unvanı 
verilmesinin yolu açılıyor. 
Torba Yasalardan Sonra Torba Sınav Dönemi 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi‘nin (ÖSYM) 7 Haziran 2013 tarihli "Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik 
Tamamlama Programları Giriş Sınavı  (2013-Mühendislik Tamamlama): Başvuru İşlemleri ve Örnek Sorular" 
başlıklı duyurusunda örnek sorulara da yer verildi. Bu sorular incelendiğinde, değil mühendislik, değil üniversite 
sınavları, ortaokul öğrencilerine bile haksızlık edecek kadar basit, seviye belirleme sınavlarının da altında 
kalacak kolaylıkta sorularla mühendislik unvanının dağıtılacağı görülmektedir. Ayrıca farklı mühendislik 
disiplinlerine yönelik ayrı sınav yapılmaması, tüm mühendisliklerin aynı "torba sınav" içinde değerlendirilmeye 
kalkılması da bilimsel açıdan itirazımızı haklı kılan diğer bir nedendir.Bu duyuru, iktidara yakın gazeteler 
aracılığıyla konjonktürel olarak da "ideolojik bir çarpıtma" içerisinde 28 Şubat rövanşı olarak sunulmaktadır. 
Meslek liselerine yönelik üniversite sınavlarına giriş konusundaki kısıtlama ayrı bir konu olmakla birlikte; şimdi 
28 Şubat mağduriyetinin giderilmesi olarak sunulan sınava olanak sağlayan düzenlemenin zaten 1992 yılından 
beri yürürlükte olduğunu hatırlatmak isteriz. Ancak "28 Şubat‘taki mağduriyeti önlemekten" kastedilen teknik 
yeterliliği ölçmeyecek basitlikte sorular yöneltilerek, neredeyse tüm teknik öğretmenlere haksız bir şekilde 
mühendislik unvanı dağıtmaksa; o zaman bilimsel olarak açıklanması mümkün olmayan, EMO‘nun da bilimsel 
anlamda karşı çıkma nedenini açık eden tam bir "rövanşist" uygulamadan söz etmek mümkündür.Mevcut 
koşullarda 1992 yılından beri yürürlükte olan "Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik 
Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği" kapsamında Üniversitelerarası Kurul tarafından ilgili 
mühendislik fakültelerine hazırlatılan yeterlilik sınavından 100 üzerinden en az 50 alanların puanlarına göre 
kontenjan dahilinde 2 yarı dönemlik tamamlama mühendislik programına girmeleri öngörülmektedir. Ancak bu 
sınavları bugüne kadar kazanabilen aday sayısının yüzler basamağıyla sınırlı sayılarla ifade edilirken, bugün 
ortaokul seviyesinde sorularla 72 bin teknik öğretmene unvan dağıtılmaya kalkılmaktadır. Bu uygulama açıkça 
eğitimde eşitsizlik ve adaletsizliktir. 
"Bedava unvan" dağıtımı uygulaması bilime ve mühendislere, hatta bırakın üniversiteye hazırlanan öğrencileri, 
SBS‘ye girmiş ortaokul öğrencilerine de büyük bir haksızlıktır. Bu haksızlığı teknik öğretmenlerin içine itildikleri 
işsizlik sorunuyla kabul edilebilir hale getirmek de mümkün değildir. Ülkemizde işsizlik çok ciddi bir sorundur. Bu 
sorunu yaratan, teknik eğitim fakültelerini kapatarak teknik öğretmenlerin istihdam alanlarını yok eden siyasal 
iktidar, teknik öğretmenler nezdinde yarattığı mağduriyeti yeni mağduriyetler yaratarak "sözde çözmeye" 
kalkmaktadır. Bunu mühendislerin kabul etmesini beklemek; bilimsel ve teknik olarak da, kamu yararı açısından 
da, çalışanların hakları açısından da akıl dışıdır.Yine mevcut yönetmeliğe göre 2 yarı dönemi kapsayacak olan 
tamamlama eğitiminin teknik eğitim fakültelerinde verilmesi gerekmektedir. Ama iktidar ve YÖK bu fakülteleri 
kapattıklarını sanırız unutmuşlardır. Dolayısıyla ortada bu eğitimi verecek kurum dahi bulunmamaktadır.Bugüne 
kadar üniversite mezunlarının "sınıf öğretmeni" olmasına ya da belli bir temel bilim alanında eğitim görmüş 
olanların kendi dallarında branş öğretmeni olmasına; tamamlayıcı olarak "pedagojik eğitim" görmeleri 
koşuluyla olanak tanınmıştır. Bu tür uygulamalar bile eleştirilmekle birlikte "öğretmen açığı" nedeniyle kamu 
nezdinde kabul görmüştür. Ancak ülkemizde mühendislik mesleğinde açık söz konusu değilken böylesi bir 
uygulamaya başvurulmaktadır. Üstelik işvereninden işadamına, bürokratından uzmanına kadar herkesin ülkenin 
kalkınması için mesleki eğitimin öneminden söz ettiği bir ortamda mesleki eğitimi yok etmekle kalmayıp, 
mühendislik mesleğinin de içini boşaltmaya dönük bir uygulama yürürlüğe konulmak istenmektedir. Kaldı ki en 
son 2009 yılında öğrenci alan teknik eğitim fakültelerinin taban puanları ile mühendislik fakültelerinin taban 
puanları karşılaştırılırsa da yapılan haksızlığın boyutu açıkça ortaya çıkmaktadır. Hem Elektrik Mühendisliği hem 
de Elektrik Öğretmenliği bölümleri olan Kocaeli Üniversitesi‘ne üniversite sınavı başarı sıralaması dikkate 
alınarak bakıldığında; 2009 yılında Elektrik Mühendisliği Bölümü‘ne 46 bin 900, Elektrik Öğretmenliği Bölümü‘ne 
ise 115 bininci sıradan öğrenci kaydı yapılmıştır. Görüldüğü gibi aynı üniversitenin mühendislik bölümüne, şimdi 
mühendislik unvanı verilmek istenen teknik öğretmenlerden 2.5 kat daha yukarıda bir başarı sırasıyla öğrenciler 
girebilmiştir. 
Alınan mühendislik tamamlama sınavlarına ilişkin karar tamamen göstermelik olup, YÖK‘ün bu kararını yeni 
mağduriyetler yaratmadan derhal geri alması gerekmektedir. 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU 
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26 Haziran 2013 Bileşenleri arasında EMO Ankara Şubesi’nin de yer aldığı Başkent 
Dayanışması, Kuğulu İnsiyatifi, Kızılay Direniş Platformu tarafından Taksim Gezi Parkı direnişi 
ile başlayan ve Türkiye’nin hemen hemen her ilindeki eylemlerde kullanılan zehirleyici biber 
gazının Brezilya tarafından Türkiye’ye satılmasını protesto etmek; Brezilya halkının isyanına 
destek vermek amacıyla Brezilya’nın Ankara Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yapıldı. 

BİBER GAZI SATMA DİREN BREZİLYA 
Dünya hakları özgür ve eşitlikçi bir dünya için birleşiyor! Taksim Geziparkı direnişlerinin ülkeye yayılmasıyla 
birlikte Türkiye günlerdir az altında, gaz bombasıyla yaralananların sayısı 7000`i buldu. Biz biliyoruz ki; Dünyanın 
dört bir yanında süregelen toplumsal hareketler, sosyal ve ekonomik adaletsizliklere bir başkaldırıdır. Bu 
başkaldırı, kent ve doğa haklarının artan bir şekilde ihlaline, kaynaklara erişimdeki eşitsizliklere, emek 
sömürüsüne, ifade özgürlüğü ve bağımsız yargı süreçlerinin önündeki engellere karşı dünya haklarının yükselen 
ortak sesidir. 
Bu barışçı eylemlerle yükselen sesi devletler haklarına şiddet uygulayarak kısmaya çalışıyor. Bu şiddete sessiz 
kalan medya ve sermaye grupları şiddetin ortakları olarak tarihe isimlerini şimdiden yazdırdılar bile. Dünya`da 
neo-liberal politikalar karşı büyüyen memnuniyetsizlik, sermayenin yarattığı adaletsizliğe karşı demokrasi ve 
özgürlük talepleriyle Türkiye`den Brezilya`ya oradan başka yerlere sıçrama potansiyelini bağrında taşıyor. 
Direnişin küreselleşme eğilimi gösterdiği günlerde dayanışmanın da evrenselliği kaçınılmazdır. Brezilya`da 
direnen direnişçilerin yanındayız. Brezilya`daki direnen yoldaşlarımıza sesleniyoruz, insan hayatına mal olan, 
insan sağlığını tehdit eden biber gazının, ülkeniz tarafından Türkiye`ye satılmasına engel olun. Toplumla 
mücadele silahlarının satışına hem Brezilya hem de Türkiye halkları karşı çıkmaktadır. Biz halkız, haklıyız. 
Türkiye`de hukuka aykırı bir şekilde kullanılan biber gazını temin edenlere sesleniyoruz: cinayete varan 
hukuksuzluğun suç ortağı olmayın. Başta Brezilya`daki protestolar olmak üzere dünyada devam eden özgürlük 
ve eşitlik için yapılan bütün eylemler ortaktır. Fiziksel olarak aramızda uzun mesafeler olsa da akıl ve ruh olarak 
aynı haksızlığa karşı direniyoruz ve çok yakında kavuşacağız. 
Bugün burada Brezilya tarafından satılan biber gazının halkımızı zehirlemesine tepkimizi göstermek için 
buradayız.Bu kapsamda; İnsan sağlığını tehdit eden göz yaşartıcı kimyasalların toplum üzerinde kullanılmasının 
yasaklanmasını,Yasaları ve uluslar arası sözleşmeleri hiçe sayanların, toplumun beden ve ruh sağlığını bozan, en 
temel demokratik hak kullanımını engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu emri uygulatan ve insanların 
ölmesine neden olan sorumluların hesap vermelerini, 
Biber gazına karşı uluslar arası yasa ve sözleşmelerin uygulanması için mücadele edilmesi, biber gazından zarar 
görenlerin haklarının korunması, dünyada biber gazı imalatının durdurulmasını, gözaltından gözaltına giden 
süreçte tutuklanan direnişçilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz. 
BAŞKENT DAYANIŞMASI 
KUĞULU İNSİYATİFİ 
KIZILAY DİRENİŞ PLATFORMU 

6.3 Bültenler 

EMO Ankara Şubesi 1 Mart 2013 tarihinden itibaren 1 adet bülten yayınladı. Aşağıda EMO 
Ankara Şubesi 2013/1 Sayılı Haber Bülteninde Yer alan Makaleler ve Yazarları sıralanmıştır.  
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Barış, Sağduyu Ve Hoşgörüden Yana, Eşitlikçi Ve Özgürlükçü Bir Anlayış Her Zaman Var 
Olacak 
Duygu TOKMAK PITIR  (286 KB) 

 

  

 

Kadınlar “Özgür”dür... 
Emel AKPINAR  (753 KB) 

 

  

 

Enerji Tasarrufu “Enerji Hanım” Vasıtasıyla Kadınların Üstüne Yıkılamaz ! 
Emel AKPINAR  (913 KB) 

 

  

 

RF Modüllerle Kontrol Edilen Paletli Keşif Aracı Tasarımı 
Şimal YÜKSEL, Emre ZABUN, Güray EKİNCİOĞLU, Kaan TUNÇER, İbrahim 
DEVELİ 

 (1299 KB) 
 

  

 

Demokles’in Kılıcından Tsunamiye: Yaratıcı-Yıkıcı E-Öğrenme Platformları 
Hakan YILDIZ  (427 KB) 

 

  

 

Sayısal Karasal Televizyon Yayını Hakkında Merak Edilenler? 
Özgür COŞAR  (331 KB) 

 

  

 

Bizden Haberler 
  (423 KB) 

 

  

 

Eğitim Merkezi 
  (1510 KB) 

 

  

 

Sempozyum Kongre Forum 
  (456 KB) 

 

  

 

Temsilciliklerden 
  (617 KB) 

 

  

 

TMMOB Ankara İKK ve DKÖ’ler 
  (641 KB) 

 

  

 

Basın Açıklamaları 
  (268 KB) 

 

  

 



61 
 

Yitirdiklerimiz 
  (288 KB) 

 

  

 

Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği’nde Değişiklik 
  (288 KB) 

 

  

 

Bülten Bulmaca 
Emel AKPINAR  (583 KB) 

 

  

 

satranç 
Tonguç ÜNAL  (543 KB) 

 

  

  

6.4 Basında EMO Ankara Şubesi 

İÇ PAZAR/DIŞ PAZAR (POLİTİK BİLİM /ALİ AKURGAL, CUMHURİYET BİLİM TEKNOLOJİ DERGİSİ, 
21.06.2013 
ÖĞRENCİLERİN ZİHNİ SİNİR PROJELERİ SERGİLENDİ (WWW.GAZETE5.COM, 14.06.2013)  
ÖĞRENCİLERİN `ZİHNİ SİNİR` PROJELERİ SERGİLENDİ (WWW.HABERLER.COM, 14.6.2013)  
ÖĞRENCİLERİN `ZİHNİ SİNİR` PROJELERİ SERGİLENDİ (SONSÖZ, 17.06.2013) 
ÖĞRENCİLERİN `ZİHNİ SİNİR` PROJELERİ SERGİLENDİ (KIRMIZI BEYAZ, 15.06.2013) 
ZİHNİ SİNİR BİTİRME PROJELERİ SERGİLENDİ (POSTA ANKARA, 15.06.2013) 
ÖĞRENCİLER ZİHNİ SİNİR PROJELERİNİ SERGİLEDİ (GÜNBOYU, 1806.2013) 
ZİHİN PROJELERİ SERGİDE (BARIŞ, 15.06.2013) 
GENÇ MÜHENDİSLERDEN `ZİHNİ SİNİR` PROJELER (HÜRRİYET ANKARA, 15.06.2013) 
GENÇ MÜHENDİSLERİN `ZİHNİ SİNİR` PROJELERİ (MİLLİYET ANKARA, 15.06.2013) 
İŞTE ŞAŞIRTAN ZİHNİ SİNİR İCATLAR! (WWW.HABERAA.COM, 10.06.2013)     
MÜHENDİS ADAYLARININ `ZİHNİ SİNİR PROJELERİ` SERGİLENECEK (WWW.HABERCİNİZ.BİZ, 
10.06.2013) 
ZİHNİ SİNİR PROJELERİ YARIŞIYOR (YENİŞAFAK, 11.06.2013)  
MÜHENDİS ADAYLARININ `ZİHNİ SİNİR PROJELERİ` SERGİLENECEK (24 SAAT, 11.06.2013)  
MÜHENDİS ADAYLARININ `ZİHNİ SİNİR PROJELERİ` SERGİLENECEK (BARIŞ GAZETESİ, 
11.06.2013)  
MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ HÜNERLERİNİ SERGİLEYECEK (BAŞKENT GAZETESİ, 11.06.2013)  
MÜHENDİS ADAYLARININ `ZİHNİ SİNİR PROJELERİ` SERGİLENECEK (HABERVAKTİM, 
11.06.2013)  
ZİHNİ SİNİR PROJELERİ (HABERTÜRK ANKARA, 11.06.2013)  
`ZİHNİ SİNİR PROJELER` GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR (MİLLİYET ANKARA, 11.06.2013)  
MÜHENDİS ADAYLARININ `ZİHNİ SİNİR PROJELERİ` SERGİLENECEK 
(WWW.BEYAZGAZETE.COM, 10.06.2013)  
MÜHENDİS ADAYLARININ `ZİHNİ SİNİR PROJELERİ` SERGİLENECEK (WWW.SONDAKİKA.COM, 
10.06.2013)  
MÜHENDİS ADAYLARININ `ZİHNİ SİNİR PROJELERİ` SERGİLENECEK (WWW.MEMURLAR.NET, 
10.06.2013)  
MÜHENDİS ADAYLARININ PROJELERİ SERGİLENECEK (WWW.GAZETE5.COM, 10.06.2013)  
MÜHENDİS ADAYLARININ `ZİHNİ SİNİR PROJELERİ` SERGİLENECEK (WWW.HABERLER.COM, 
10.06.2013)  
MÜHENDİS ADAYLARININ ZİHNİ SİNİR PROJELERİ SERGİLENECEK (WWW.GAZETEA24.COM, 
10.06.2013)  
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İŞTE ŞAŞIRTAN ZİHNİ SİNİR İCATLAR! (WWW.GALERİ.HABERTURK.COM, 10.06.2013)  
MÜHENDİS ADAYLARININ `ZİHNİ SİNİR PROJELERİ` SERGİLENECEK (WWW.YAPİ.COM.TR, 
10.06.2013)  
MÜHENDİS ADAYLARININ ZİHNİ SİNİR PROJELERİ SERGİLENECEK (WWW.KONYAHABER.COM, 
10.06.2013) 
BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ`NDE BÜTÜN PROJELER BİR`İNCİ (KAYNAK ELEKTRİK, MART 2013)  
ZİHNİ SİNİR PROJELER (CUMHURİYET ANKARA, 23.05.2013)  
MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİNİN "ZİHNİ SİNİR" PROJELERİ SERGİLENECEK 
(WWW.PSNET.COM.TR, 23.5.2013) 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ZİHNİ SİNİR PROJELERİ SERGİLENİYOR 
(WWW.TURK.İNTERNET.COM, 23.05.2013) 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ HÜNERLERİNİ SERGİLEYECEK (WWW.OSİAD.ORG.TR, 
26.03.2013)  
MÜHENDİSLERİN `SİNİR` SERGİSİ (HABERTÜRK ANKARA, 24.05.2013) 
BU PROJELER GELECEĞİN PROJELERİ (GÜNLÜK EVRENSEL, 24.5.2013) 
MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİNİN "ZİHNİ SİNİR" PROJELERİ SERGİLENECEK 
(WWW.NETGAZETELER.COM, 27.05.2013)  
KIZILAY`DA `NÜKLEER` KARŞITI EYLEM (WWW.HABERLER.COM, 25.04.2013) 
KIZILAY`DA NÜKLEER KARŞITI EYLEM (WWW.CAYYOLU.COM, 25.04.2013) 
KIZILAY`DA `NÜKLEER` KARŞITI EYLEM (WWW.2HABER.COM, 25.04.2013) 
ANIT MEZAR YARIŞMASI SONUÇLANDI (BİRGÜN, 26.04.2013) 
LOKUMCU`NUN ANIT MEZARI HAZIR (GÜNLÜK EVRENSEL, 26.04.2013) 
LOKUMCU İÇİN ANIT MEZAR YAPILACAK (BAŞKENT GAZETESİ, 26.4.2013) 
KIZILAY`DA `NÜKLEER` KARŞITI EYLEM (WWW.SONDAKİKA.COM, 25.04.2013) 
ÇARPICI YANGIN RAPORU (MİLLİYET ANKARA, 11.04.2013)   
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ HÜNERLERİNİ SERGİLEYECEK (SON SAAT, 01.04.2013) 
MÜHENDİS ADAYLARI HÜNERLERİNİ SERGİLEYECEK (29.03.2013, MİLLİYET ANKARA) 
2013 BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ (WWW.ELEKTRİKPORT.COM, 27.03.2013) 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ HÜNERLERİNİ SERGİLEYECEK 
(WWW.GAZETEA24.COM, 26.03.2013) 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ HÜNERLERİNİ SERGİLEYECEK (WWW.DUNYA.COM, 
26.03.2013) 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ HÜNERLERİNİ SERGİLEYECEK (WWW.YAPİ.COM.TR, 
26.03.2013) 
BİR TOPLUMCUNUN ÖLÜMÜ (YENİÇAĞ GAZETESİ M. ULUĞTEKİN YILMAZ`IN KÖŞE YAZISI, 
14.03.2013) 
FUKUŞİMA PROTESTO EDİLDİ (CUMHURİYET ANKARA, 13.03.2013) 
FUKUŞİMA FACİASI SÜRÜYOR (WWW.RADİKAL.COM.TR, 12.03.2013)  
ANKARA`DA NÜKLEER SANTRAL KARŞITI EYLEM (24 SAAT, 12.03.2013) 
NÜKLEER, CİNAYETTİR (BARIŞ GAZETESİ, 12.03.2013) 
AKKUYU FUKİŞİMA OLMASIN (BAŞKENT GAZETESİ, 12.03.2013) 
NÜKLEER KARŞITLARI ALANLARDA AKKUYU FUKUŞİMA OLMAYACAK! (BİRGÜN, 12.03.2013)  
`ÖLMEDEN ÖNCE NÜKLEERE HAYIR DEYİN` (GÜNLÜK EVRENSEL, 12.03.2013) 
BAKANLIK ÖNÜNDE NÜKLEER EYLEM (WWW.SONUCHABER.COM, 11.03.2013) 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ÖNÜNDE NÜKLEER KARŞITI EYLEM 
(WWW.YURTHABER.MYNET.COM, 11.03.2013)  
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ÖNÜNDE NÜKLEER KARŞITI EYLEM 
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(WWW.SONHABERLER.KHA.COM.TR, 11.03.2013)  
BAKANLIK ÖNÜNDE NÜKLEER EYLEM (WWW.İHA.COM.TR, 11.03.2013) 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ÖNÜNDE EYLEM (WWW.SONDAKİKA.COM, 
11.03.2013)  
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ÖNÜNDE NÜKLEER KARŞITI EYLEM 
(WWW.HABERX.COM, 11.03.2013)  
BAKANLIK ÖNÜNDE NÜKLEERE KARŞI PROTESTO (WWW.EMEDYA.CUMHURİYET.COM.TR, 
11.03.2013) 
ANKARA`DA NÜKLEER SANTRAL KARŞITI EYLEM (WWW.GAZETEA24.COM, 11.03.2013)  
BAKANLIK ÖNÜNDE NÜKLEERE KARŞI PROTESTO (WWW.CUMHURİYET.COM.TR, 11.03.2013) 
NÜKLEER PROTESTOLAR İLE FELAKETİN YILDÖNÜMÜ! (WWW.ENERJİPOSTASİ.COM, 
11.03.2013)  
NÜKLEER KARŞITLARI ENERJİ BAKANLIĞI`NI PROTESTO EDİYOR (WWW.HABERAKTUEL.COM, 
10.03.2013) 
FUKUŞİMA`NIN YILDÖNÜMÜNDE ENERJİ BAKANLIĞI ÖNÜNDE EYLEM 
(WWW.HABER.SOL.ORG.TR, 11.03.2013) 
ANKARA`DA NÜKLEER SANTRAL KARŞITI EYLEM (WWW.TRTTURK.COM.TR, 11.03.2013)  
AKKUYU, FUKUŞİMA OLMASIN! (WWW.EVRENSEL.NET, 11.03.2013) 
ANKARA`DA NÜKLEER KARŞITI EYLEM (WWW.YENİCAGGAZETESİ.COM.TR, 11.03.2013)  
NÜKLEER KARŞITLARI TOPLANIYOR (WWW.GERCEKGUNDEM.COM, 06.03.2013)  
NÜKLEER KARTŞITLARI PROTESTO İÇİN TOPLANIYOR (WWW.SONDAKİKA.COM, 06.03.2013)  
NÜKLEER KARŞITLARI PROTESTO İÇİN TOPLANIYOR (WWW.HABERX.COM, 06.03.2013) 
NÜKLEER KARŞITLARI PROTESTO İÇİN TOPLANIYOR (WWW.HABERLER.COM, 06.03.2013) 
NÜKLEER KARŞITLARI TOPLANIYOR (WWW.SERHATTV.COM.TR, 06.03.2013) 
NÜKLEER KARTŞITLARI PROTESTO İÇİN TOPLANIYOR (WWW.SONUCHABER.COM, 
06.03.2013)  
NÜKLEER KARŞITLARI PROTESTO İÇİN TOPLANIYOR (WWW.GUNCEL-HABER.COM, 
06.03.2013)  
NÜKLEER KARTŞITLARI PROTESTO İÇİN TOPLANIYOR (WWW.TUMHABERLER.COM, 
06.03.2013)  
NÜKLEER KARŞITLARI PROTESTO İÇİN TOPLANIYOR (WWW.TELEHABER.COM, 06.03.2013)  
NÜKLEER KARTŞITLARI PROTESTO İÇİN TOPLANIYOR (WWW.GAZETEA24.COM, 06.03.2013) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


