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MADEN OCAKLARINDA ÖNLEM VE 
DENETİMLER ARTIRILMALI

Türkiye Taşkö-
mürü Kurumu 
Amasra Bölgesin-
de grizu patlaması 
sonucu meydana 
gelen kaza, bizleri 
derinden üzmüş-
tür. Patlamada 
hayatını kaybeden 
madencilerimize 
Allah’tan rahmet, 
aile ve yakınları ile 
ülkemize başsağlı-
ğı, kazada yarala-

nanlara da acil şifalar diliyoruz.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Bölgesinde 
grizu patlaması sonucu meydana gelen kaza, bizleri 
derinden üzmüştür. Patlamada hayatını kaybeden 
madencilerimize Allah`tan rahmet, ailelerine, yakın-
larına ve  ülkemize başsağlığı dileriz. Yaralı madenci-
lerimize de acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına 
kavuşmaları için dua ediyoruz.

Ülkemizdeki maden kazalarının istatistiklerine 
bakıldığında; geçmiş kazalardan ders çıkarılmadığı, 
yeteri kadar önlem alınmadığı, iş sağlığı ve güvenliği 
kurallarına uyulmadığı, yayınlanan devlet raporların-
daki uyarıların dikkate alınmadığı, uygulamada risk 
yönetiminin doğru yapılamadığı, mühendislerin yetki 
ve sorumluluklarının yeterli ve doğru belirlenmediği 
açıkça ortadadır.

Kurumlarımızın kazalar olmadan önce sorumluluk-
larının bilincinde olması, kanun ve yönetmelikler 
uyarınca gereğinin yerine getirilmesi, yapılan yan-
lışlıklardan ders alınması, önlem ve denetimleri 
arttırması, ihmali olanların cezalandırması gereklidir. 
Şubemiz, kazaların önlenmesi için yapılacak her türlü 
bilimsel, akademik, mesleki ve teknolojik çalışmalara 
katkı vermeye hazırdır.

EMO Ankara Şubesi olarak bundan sonra bu tür ka-
zaların yaşanmaması, can kayıplarının olmaması için 
kamuoyu adına konunun yakın takipçisi olacağız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.           17.10.2022

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 26. 
Dönem Yönetim Kurulu

CUMHURİYETİMİZİN 99. YILI KUTLU OLSUN

29 Ekim 1923 
yılında kurulan 
Cumhuriyetimiz 
99 yaşında. Bize 
Cumhuriyet`i ar-
mağan eden baş-
ta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk 
ve silah arkadaş-
ları olmak üzere 
ülkemizin birliği 
ve bütünlüğü için 
bu uğurda şehit 
olan tüm Meh-
metçiğe minnet 

şükranlarımı sunarız. Bu tarihi gün, bizi biz yapan 
ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha 
güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Cumhuriyet 
Bayramımız Kutlu Olsun…

#TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUZ

EMO Ankara Şubesi olarak İstanbul İstiklâl Cadde-
si’nde meydana 
gelen menfur 
Terör saldırısını 
ve her nereden 
gelirse gelsin tüm 
Terör eylemlerini 
şiddetle kınıyor, 
saldırıda hayatını 
kaybedenlere 
Allah’tan rahmet, 
yakınlarına baş 
sağlığı , yaralıla-
ra da acil şifalar 
diliyoruz.

#GEÇMİŞOLSUNDÜZCE

Düzce`nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen Ankara, 
İstanbul, Bolu, Sakarya, Eskişehir, Kocaeli, Kütahya, 
Bilecik, Bursa ve İzmir`e kadar geniş bir alanda his-
sedilen 5,9 büyüklüğünde depremin can kaybına yol 
açmaması en büyük tesellimizdir. Bir deprem ülkesi 
olan Türkiye’de depreme her zaman hazırlıklı olmalı-
yız. Geçmiş olsun Düzce, geçmiş olsun Türkiye.

basın açıklamaları...

https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=140311&tipi=2&sube=14
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=140311&tipi=2&sube=14
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=140463&tipi=2&sube=14
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=140659&tipi=2&sube=14
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=140781&tipi=2&sube=14
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Elektrik Mühendis-
leri Odası Ankara 
Şubesinin 3. Bülteni; 
EMO Merkez Yönetim 
Kurulu tarafından, An-
kara Şubesi Yönetim 
Kuruluna, Şube Yayın 
Kuruluna ve Şube 
Müdürüne haber ve-
rilmeden 3 Ekim 2022 
günü Şube internet 
sitesinden `EMO Ana 

Yönetmeliği Madde 
7`de sıralanan Oda amaçlarına açıkça aykırılık taşı-
ması ve kullanılan provakatif dil gerekçe gösterilerek 
yayından kaldırılmıştır.

Ankara Şubemiz tüm üyelerine aynı yakınlıktadır. 
Tüm üyelerin görüşlerini Oda Yönetmeliğine uygun 
olarak ifade etmesi özgürlüğünü savunmaktadır. 
Tüm üyelerimize kurumsal iletişim kanallarımızdan 
ve Şube Yayın Kurulu üzerinden Bültenimize katkı 
vermeleri için açık duyuru yapılmış ve dönüş yapan 
üyelerimizin de yazıları Bültende yayınlamıştır. Bül-
tenimize, Nükleer Denetleme Kurulu Lisans Belgeli 
Firma Sahibi bir üyemiz "2043 Yılında Nükleer Enerji 
Ana Enerji Üretim Kaynağı Olmalıdır" başlıklı, kişisel 
görüşlerini içeren bir yazı sunmuş, Şubemiz Yayın 
Kurulu tarafından değerlendirilip, uygun bulunarak 
3. Bültenimizde diğer pek çok yazı ile birlikte yayın-
lanmıştır.

EMO internet sitesinde "nükleer" kelimesi ile ara-
ma yapıldığında 47.400 sonuç gelmektedir. 100‘ün 
üzerinde farklı görüşe ait bildiri, makale, rapor, 
köşe yazısı bulunmaktadır. Bu görüşlerin çoğunluğu 
Nükleere Karşı görüşler olup üyelerin ve bazı gazete 
köşe yazarlarının yazılarından oluşmaktadır.

Dünyanın enerji krizi yaşadığı, mevcut 450 nükleer 
santralin 255`inin G7 ülkelerinde olduğu, kapatılan 
kömür ve nükleer enerji santrallerinin tekrar devreye 
alınmaya başlandığı, yeni nükleer enerji  santralle-
rinin kurulmasının hızlandığı, Avrupa`nın Nükleer 
Enerjiyi Yeşil Enerji kabul ettiği, dünyada şiddetli bir 
enerji rekabetinin yaşandığı dönemde; Odamız, tüm 
üyelerinin Nükleere Karşı olmasını beklemekte, bunu 
dikte etmeye çalışmakta ve tek tip üyelik yaklaşımın-
da ısrar etmektedir.

EMO Ana Yönetmeliği Madde 7‘de olmamasına 
rağmen, ilgili maddeyi öne sürerek en büyük Şubele-

rinden birisini itibarsızlaştırmaya çalışarak üyelerini 
yanlış yönlendirmek, yönetmeliklere aykırı davran-
mak ve bilgiye erişimin en yaygın olduğu bilgi çağın-
da "dar düşünce içerisinde" üyelerini ve şubelerini 
baskı altında tutmaya çalışmaktadır. Güneş merkezli 
Evren yaklaşımı ile "Dünya dönüyor" diyen Galileo 
Galilei`nin engizisyon mahkemeleri derecesine 
düşen EMO Yönetim Kurulu, bu çağdışı hareketinden 
dolayı yetki gaspı içindedir.

Odamızı oda yapan değerlerden uzaklaştığı görülen 
Oda Yönetim Kurulunu;  üyeleriyle var olan bir oda-
nın üyesinin demokratik bir düzende gelişim odaklı 
paylaşımını yayından kaldırılmasını baskıcı, sansürcü 
ve antidemokratik bir anlayış ürünü olması nedeniy-
le esefle karşılıyor ve kınıyoruz.

Şube Yönetim Kurulu olarak; nükleer`i bir enerji kay-
nağı olarak görüyor, tehdit ve tehlikelerinin farkında 
olduğumuzu ifade ediyor, ülkemizde nükleer ile ilgili 
yapılan çalışmaların şeffaf yürütülmesini bekliyor, 
yapılan/yapılacak olan her yanlışlığın karşısında oldu-
ğumuzu da belirtiyoruz.

Şu unutulmamalıdır ki farklı fikir ve düşüncelerin 
tartışılabildiği mesleki platformlar çağdaş gelişimin 
temel unsurlarıdır. EMO Yönetim Kurulunu; Şubesi-
ne, Kuruluna ve Üyelerine saygı göstermeye ve bu 
onur kırıcı davranıştan derhal vazgeçmeye davet edi-
yor, aksi durumda ise EMO Disiplin Kurulu ve Onur 
Kurulunu acilen göreve davet ediyoruz.

Ankara Şubesi olarak, seçildiğimiz günden bugüne 
kadar yapmış olduğumuz faaliyetler, seçim sürecinde 
yayımladığımız program gereğince devam etmekte-
dir. Tüm engellemelere ve geciktirmelere rağmen; 
100 Temel içerik üretme, 100 Proje geliştirme, 
Odamızı dünya meslek örgütleri gibi içerik üreten, 
standart geliştiren, güncel teknolojiler ile üyelerini ta-
nıştıran, üniversite-kurum-sektör işbirliklerini artıran, 
denetimlerini yaygınlaştıran, yeni meslek alanları 
oluşturmaya çalışan, meslektaşlarına sahip çıkan ve 
en önemlisi ise bunu hep birlikte yöneterek yapan 
bir Oda olma  çalışmalarımıza daha da hız vererek 
devam ettiğimizi ve bundan sonra da üyelerimizden 
aldığımız destek ve güç ile tüm engellere karşı müca-
deleye devam edeceğimizi bildiririz.

Kamuoyuna ve üyelerimize saygıyla duyurulur.

10.10.2022

EMO Ankara Şubesi 26. Dönem Yönetim Kurulu

KAMUOYUNA DUYURULUR

basın açıklamaları...

https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=140250&tipi=2&sube=14

