
Yeni bir dönem başlarken
28 Mayıs 1995, EMO İstanbul Şubesi ve yıllardır

yönetimde bulunan Demokat Elektdk Mühendisıeri
için bir dönüm noktasıdır.

Kurulduğu 1954 yılında devletin yan ku-
ruıuşlanndan biıi olarak görülen TMMoB ve ona
bağlı EMO, l960'laıın ortalannda yaşadığı kimlik de-

ğişimiyle bağımsu biı mesleki ve demokıaıik örgüt
olma yoluna girmiştiı. Bu siircç l970'li yıllal bo-
yunca da süImüş ve l980'lere gelindiğinde, odamlz
ve bağlı olduğu TMMOB, görüşleriyle kamuoyunu et-
kileyen saygın bir kuruluş olaIak ıoplumda hakettiği
y€ri aımıştır. 19 Nisan 1983 ve 6 Eylül 1983 ta-
rihlerinde çıkanlan 66 ve 85 sayılı kaıun hiikmünde
kaıamamelerle etkisizleştirme çabalarına kaşın oda-
mız ve bağlı olduğu TMMoB ayakta kalmayı ba-

şarmış, biıitimlcrinin ve geleneklerinin beliılediği
yunseverlik çizgisind_en ödün vermemişıiİ. Ayru sıi-
reci yaşayan EMO Istanbul Şubesi, 8.500'e yakm
elekuik, elektıonik ve bilgisayar mühendisini biin-
yesinde banndırmaktadır. odamız, uzun yıllar bo-
yunca uzmanlık alanındaki faaliyetler ve özellikle §on
yıllaİda enerji alanındaki özelleştirmeye karşı yü-
rüttüğü çalışmaıarla çıkaı çevıelerini ve siyasal ü-
tidarlan rahatsE etmeye başlamıştır.

Bu nedenle ı3 Şubat ı994'de dört listenin aIa-
§ından §ıynlarak yönetime gelen Meslekt€ Birlik gru-
buna, ayru çıkar çevrelerinin ve siyasal iktidarın des-
teği yoğunlaşmıştıI.

Yönetimi devralan bu gnıp, Odamrzın yıllardu
siirdürdüğü, siyasal iktidaİdan bağımsız, kişilikti, üye-
nin, halkrn ve ülkenin çıkarlannı savunan po-
litikalannr terk etniştiı.

Meslekte Birlik'in yöneıimde kaldığı her gün,
EMO'nun uzun yıllaı sonucunda sağladığı bi-
rikimlcrin hoyratça harcama§ınr getiımiştiı.

..Meslekte Birlik, Oda yönetimine DEMOKRAT
MUHENDIS'Ieıh yaptıkıan hatalaİ sonucunda gel-
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miştir. Bu hatalanı başında, temelde fadJı dü-
şünmeyen insanlann t,iilünmesi vald_ıI. Geçmiş dö-
nemin tek yaran DEMOKRAT MUtIENDtS'lerin
bijlikteliğinin yeniden sağlanması olmuştur.

İşte 28 Mayıs 1995, Demokrat Elektrü Mü-
hendisleri ara§ındaki biIlikteliğin §özden eyleme dö-
nüştüğü 8ün olmuşıut.

EMo, iüm elektrik, elektİonik ve bilgisayar mü-
hendislerini çatısı altında toplayan önemli bil mesleki
demokıatik kide örgütüdür. Bu özelliği, onun siyasi
iktidardan bağımsız biı yapısı olmasını önemli bi ge-
reklilik haline getirmektedir. Batı'daki ömekler in-
celendiğinde odalann bağımsız yapılarının özenle ko-
runduğu göriinmekıedir. odamız, demokrasinin
vazgeçilmez kurumlaıuıdan biridir.

EMO kendi özgiin koşullanndan hareketle, üye-
lerinin ç*arlannı savünacak ve kazanılmış haklannı
hayaıa geçiıme doğrulıusunda mücadele edecekıir.
Örgüts€l bağımsızlığınr titizlikle koruyacakııı. EMO.
dil, diı, ırk, cinsiyeı ve siyasi inanç faıkr gözetmeden
tiim elektrik, elektronik ve bilgisayaı mühendislerinin
ör8ütüdiir. odamız, ülke kaynaklarıııın çarçuİ edil-
mesine ve bu kaynaklardan belli çevrelerin haksız
çıkaİ §ağlama§ına karşı mütadelesini sürd(İecekti..

Odamız, §erbest çalışan üyelerimizin meslek onu-
runu koruyacak ve hakslz lekabete kaışı gerekli ön-
lemleri alaçaktır.

Odamız, tüm çalışanlaı için olduğu gibi, üye-
lerinin grevli toplusözleşmeli §endikal haklan ka-
vuşturulınası için yürütülen mücadeleyi des-
tekleyecektir.

Gericiliğe, inicaya ve faşizrne kaşı müçadelede
demokasi güçterinin içinde yer alacaktu.

Yönerim Kurulumuz, bütün burılan, üyeleinin
bilıikteliği ve desteği ile yapabileceğine inanrnaktadır.

YONETIM KURULU

Elektrik Mühendisllğl
6. Ulusal Kongresi
11-17 Eylül'de

Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi,
l l - l7 Eylül tarihlerj arasında toplanıyor.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Ulu-
dağ Üniversitesi Mühendislik-Mimartık Fa-
külıesi Elekuonik Mühendisliği Bölümü ve TÜ-
nİle( taıarınOan ortaklaşa düzenlenen Elektrik
Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi ve Fuan,
Bursa'da Almira Otel'de yapılacak.

Aynntılı bilgi, Tahtakale Veziri Caddesi,
Kent İşhanı Kat 4 16040 Bursa adresinden ve
aşağıdaki telefondan edinilebiliı.

Tel: 02:24-222 7O 76 - Fax:. O224-223 02 4|
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Nükleer enerji yeniden
gündemde

Geçtiğimiz .y nük]ec. cnerji konusu, gcrck ulus-
laıaıası gercksc ulusal kaınuoyumuzu sıkça mcşgul cden
bir konu oldu. Fransa'nın Pasifik okyanusu'nd. ıskcri
amaçlr nükleeı dcncmelere yeniden başlana kaİan, bıını
kaışı çevreci örtüılcrin tcpkisi ve karşl cy|emlcİi gün-
lerce.konuşuldu, yazrldı.

Ulkemizlc ilgili olaıak;
_Gazcteler, Rusya'nın Türkiyc'ye nüklccr sanırd sat-

maya çalışlığı vc görüşmelerin sürdüğünü yazdı.
-Anıalya'dı onadoğu Enterkonneksiyon Kon-

feransı'na katılan Encİji v. Tabii Kaynaklaİ Bakanl
Veys.l Aıasoy, "Nütlctr cncrjinin haksız olarak kötü ıa-
nındığını, bunırn için devlerin bir ıanltma kampanyası
başlaıacağınl' söyledi.

_Aşağıdaİi Tablo-1, devlct aİşivlcrinden Türkiyc'nin
2010 (dahil) yılına kadaı olan clcktrik enerjisi planınl
gö§ıermektedir. Buna 8öre, 20l0 yılından itibaren .lekl-
aik cncrjisi arzında nüklecr sanırallaİ önemli bir yer tu-
ıacakıır.

ı986 yılında meydana gelen Çemobil nükleer santİalo.
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- TABLo l -:ııxınix ırınıisi Anz . ıAtEp oıırcısi
lDEvtET ınşivrııiH: cönı1

IoşkomuaU 2l80 2] 80 14379 22659

[inyil 34887 36175 5] 493

Petrol 8773 8773 8773

Doğolgoz ] 682l ,l682| 43649 71289 102789

Jeotermol 90 90

Nükleef ] 4320

ToPtAM TERMlK 627 5,| l l8384 1755!9

HlDRoLlK 30593 37l97 77o89

GENEt TOPİAM 93344 ıot536 ı73039 243557 362793
TALEP 67187 88375 l39280

YEDEK 26032
,l3l6l

33759 36497 54823

39 l5 l8 l8
KURutu KAP (Mw}

lo5komUrU 353 2953 3553 ll553
l,inyit 6080 80l l ll0r'6 ]2]5]

Petrol |925 1925 1925 1925 1925

Doğolgoz 2592 6212 l0ll2 14612

Jeotermol l5 l5 ]5
,l5 l5

Nükleer 2132

TOPLAM TER.MIK l0335 l0965 l9l]6 26651 42388

Hionoıix 8379 ] 0480 ] 5859 l958l

GENEt TOPLAM | 8714

fl l 992 yılındo l 25 GWh'fik neı ihrocoı olfiuşlur.

21445 34975 46232 64636

URET|M KAPASlTEsl l992 t 995 2ooo 2oo5 20l0
78659

72738 80473

8773 8773

90 90 90

54655 68008

YEDEK

5450

2592

22248




























