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 Değerli Meslektaşlarım,

Bültenimizin yeni sayısıyla siz-
lerle buluşuyoruz. Geride bıraktı-
ğımız aylarda bir yandan üyele-
rimiz ve meslek alanlarımız için 
çalışmalarımızı sürdürürken bir 
yandan da yaşama dair sözümü-
zü söylemeye devam ettik. 

Geçtiğimiz bir yıl içinde, EMO 
Ankara Şubesi bünyesinde üye-
lerimizin mesleki gelişimlerini 
amaçlayan Mühendislik Ge-
liştirme Eğitimleri (MÜGE) 
kapsamında 30 seminer, Mes-
lek İçi Sürekli Eğitim Merkezi 
(MİSEM) eğitimleri kapsamında 
43 eğitim düzenlendi. Ayrıca 
Ekim ayı içinde başladığımız 
Bilirkişilik eğitimlerinin de 
3.’sünü bitirerek katılımcılara 
bilirkişilik sertifi kaları verildi.

Düzenlediğimiz teknik ve sosyal 
etkinliklerimizle de sizlerle bir 
araya gelerek çalışmalarımızı sür-
dürdük. 10 Ekim 2015 tarihinde 
Ankara Tren Garı’nda gerçek-
leştirilen bombalı saldırı sonucu 
hayatını kaybeden 102 insanımızı 
ve sendikal mücadelede her za-
man ön safl arda yer almış olan 
değerli üyemiz Necmettin Ber-
çin’i 5 Ekim 2017 Perşembe EMO 
Konferans Salonu’nda düzenle-
nen söyleşiyle andık. 

Ayrıca Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı’nın açtığı davada 
Kimya Mühendisleri Odası Yö-
netim Kurulu’nun görevine son 
verilmesine yönelik olarak alınan 

hukuk dışı kararı, TMMOB örgüt-
lülüğümüze ve özerk yapımıza 
yapılmış ciddi baskıların sonucu 
olarak değerlendirdiğimizi ve her 
zaman olduğu gibi Kimya Mü-
hendisleri Odası Yönetim Kurulu-
nun yanında olduğumuzu ifade 
etmek isteriz.

Sene boyunca uygulanan yaz 
saati uygulamasının ülkemize 
tasarruf sağlamadığı tam ter-

sine tüketim artışına yol açtığı 
resmi elektrik verileri açıkça 
göstermekte iken, dayanağı 
kamuoyundan gizlenen bir 
rapora göre tasarruf sağlandığı 
iddia edilmiştir. Bakanlar Kuru-
lu’nun sene boyu kalıcı yaz saati 
uygulaması kararının hukuksuz 
olduğuna hükmetmesine isti-
naden hemen torba yasaya ek 
madde eklenerek sene boyu 
yaz saati uygulamasını sürekli 
hale getirmek istenilmektedir.  
Resmi verilere göre de fazla tü-
ketime sebep olan sürekli yaz 
saati uygulamasının sadece yaz 
aylarında uygulanması geçmişte 
de olduğu gibi ülkemize tasar-
ruf sağlayacağı aşikardır. Acilen 
sürekli yaz uygulamasından vaz-

geçmeye çağırıyoruz.

EMO Ankara Şubesi 23. Olağan 
Genel Kurulu’nda kararı alınan 
“Sinyal ve Görüntü İşleme Gün-
leri” etkinliğini 7 Ekim tarihinde 
TED Üniversitesi’nde düzenledik. 
Beş yüzün üzerinde katılımcının 
geldiği etkinliğimiz; Sinyal ve Gö-
rüntü İşleme Günleri-1 alanındaki 
son gelişmeleri bu alanda çalışan 
araştırmacılar, konusunda uzman 

davetli konuşmacılar, akade-
misyenler ve lisans/lisansüstü 
seviyesindeki öğrencilerle de-
ğerlendirme fırsatı yarattı. 

Bildiğiniz gibi Şubemizin 40. 
Yılını kutlamaktayız. İlk genel 
kurulunu 29 Ocak 1977 ta-
rihinde gerçekleştirmesinin 
üzerinden 40 yılı geride bıra-

kan Şubemizin 40. Yıl etkinlikleri 
kapsamında 26 Ekim’de “Murat 
Meriçle Şarkılı Memleket Tarihi II 
40 Yılın Şarkıları” etkinliğini ger-
çekleştirdik. Yine Şubemizin 40. 
Yılı kapsamında 15 Aralık’ta Ge-
leneksel EMO Gecesi’ni düzenle-
yeceğiz. Tüm meslektaşlarımızı 
Gece’de bizlerle birlikte Şubemi-
zin 40. Yaşını kutlamaya davet 
ediyorum. 

Günümüzde daha fazla ihtiyacını 
hissettiğimiz Cumhuriyetimizin 
94. Yılını kutlarken, Cumhuriyeti-
mizin kurucusu, dönemini aşan 
pek çok devrime imza atan Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla 
anıyoruz.

Sevgi ve dostlukla…


