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Basın Açıklaması

ÇORLU TREN FACİASINI

UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ
8 Temmuz 2018 tarihinde Edirne`nin
Uzunköprü ilçesinden İstanbul`a doğru
hareket eden yolcu trenin raylardan
çıkması sonucu hayatını kaybeden 25
yurttaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez
daha başsağlığı diliyoruz.

onlarca kilometre uzunluğundaki Çorlu
hattındaki ray arızalarının sadece bir tane
ray bekçisinin bulması beklenmiş, insan
yaşamı hiçe sayılmıştır.

Yaşanan faciada kapasitesinin üzerinde
yolcu taşınması ise ölü ve yaralı sayısının
Tekirdağ`ın Çorlu ilçesinde meydana gelen daha da artmasına sebep olmuştur.
tren "kazası"nın üzerinden iki yıl geçti. Çorlu Tren Faciasına dair sayılabilecek
İhmaller ve kabul edilemez sistem hataları daha birçok nedenin içerisinden bunlar
sonucu onlarca yurttaşımızın yaşamını sadece bazıları. Sadece bu sebepler dahi
yitirmesine ve yüzlercesinin yaralandı. yaşanan facianın kader değil ihmaller zinciri
Yaşanan faciaya ilişkin kazanın birinci olduğunu göstermektedir.
yılında Şubemiz tarafından hazırlanan
rapor geniş katılımlı bir basın toplantısı ile Tüm yurttaşlarımız bu kazada sorumluluğu
olanların yargı önünde hesap vermesini
tüm kamuoyu ile paylaşılmıştı.
talep ederken, faciada yakınlarını kaybeden
Bugün birkaç konunun altını bir kez daha ailelerimizin acılarının bir nebze olsun
çizmek istiyoruz.
giderilmesi beklenirken ailelerimiz baskı
Kazanın birinci nedeni TCDD`de yaşanan altına alınmakta, hak arayışları çeşitli yollarla
özelleştirme süreçleri ve denetimsizliktir. engellenmekte, bunlar yetmezmiş gibi
Özelleştirme süreci ile beraber TCDD haklarında adli işlemler dahi yapılmaktadır.
üst yönetiminin personel politikaları Gerçek
sorumluların
yargılanmadığı,
nitelikli mühendisleri işten ayrılmaya ailelerin mahkeme kapılarında darp
zorlamış, liyakata dayanmayan atamalar edildiği ülkemizde ailelerimizin yanında
ve kadrolaşma politikaları kurumun içini olduğumuzu, dün olduğu gibi bugün de
boşaltmış, bununla birlikte denetimsizlik sürecin takipçisi olacağımızı bir kez daha
kamusal hizmetin hayati noktalarında dahi kamuoyuna belirtmek istiyoruz.
aksamalara neden olmuştur.
Kaza değil Cinayet
Mühendislik mesleği itibarsızlaştırılarak
Tren
Faciasını
unutmadık,
mühendisler tarafından gerçekleştirilen ve Çorlu
unutturmayacağız
hayati öneme sahip işlemlerin başkalarına
yaptırılması kazalara davetiye çıkarmıştır.
Yine özelleştirme süreci ile birlikte personel EMO İstanbul Şubesi
politikasında azalmaya gidilmiş ve birçok
42. Dönem Yönetim Kurulu
demiryolu çalışanı ya işten çıkartılmış ya
da istifaya zorlanmıştır. Bunun sonucunda
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Kazdağları

Kazdağlarında ALTINcı Filo İstemiyoruz
Kazdağları`ndaki çok uluslu şirketlerin metalik madencilik saldırısı, yaklaşık 10 yıldır devam
ediyor. Ancak Kanadalı Alamos Gold`un ve yerli iştiraki Doğu Biga Madencilik`in Kirazlı`da, altın
madeni için yaklaşık 350 bin ağacı katledişi, bardağı taşıran son damla oldu. Hukuki mücadelede
olumlu sonuç alınamayınca, son çare olarak Kazdağları direnişi başladı ve onbinler Kazdağlarının
talan edilmesine karşı maden sahasına doğru yürüyüşe geçti. 26 Temmuz`da bir yılı dolduracak
olan bu direniş, ülke ve dünya çapında büyük ses getirdi. Dünya iklim kriziyle boğuşurken,
tüm dağlarımız, derelerimiz, ormanlarımız rant projelerine peşkeş çekilip yok ediliyor. Kuzey
ormanları, Kazdağları, Cerattepe ve daha bir çok doğa alanı yerli ya da yabancı şirketlerin kâr
hırsına kurban ediliyor. Böyle bir dönemde Kazdağları`nda yükselen ses tüm ülkenin sesi oldu.
Su ve vicdan ile başlayan, su ve yaşam nönetine dönüşen nöbet bir yıl boyunca zorlu koşullarda
devam etti. Odamız bu sürecin ilk gününden itibaren direnişin yanında yer almış ve direniş
alanının sesini ülkeye duyurması için alana güneş paneli desteği sağlayarak mütevazi bir katkı
sunarken, tüm eylemlerinin parçası olmaya çalıştı.
Bir yıldan bu yana devam eden ve direnişin birleştirdiği insanlık Kazdağlarında altın madenciliğinin
devam etmesine izin vermedi. Her yer kazdağları diyenler Kazdağlarına kenetlendi. Her
türlü baskıya, yüzbinlerce liraya ulaşan idari para cezalarına karşı tüm Türkiye`nin aklının ve
vicdanı temsil eden Kazdağları direnişi büyüyerek sürdü. Ve Alamos Gold şirketinin ruhsatı
yenilenmeyerek faaliyetleri durduruldu.
Bununla birlikte bir yıldır süren direniş, maden işletmesi kapanana ve tahrip ettikleri alan
onarılana kadar devam edecek, yerli, yabancı hiçbir maden şirketinin Kazdağları`nı yok etmesine
izin vermeyecek.
Artvin Cerattepe`den Alakır Nehri`ne, Munzur`dan Amanos Ormanları`na, Hasankeyf`ten Kuzey
Ormanlarına tüm yağma projeleri durdurulmalıdır.
Bugün Kazdağları direnişi birinci yılını doldururken Alamos Gold‘un Kazdağlarından tahliyesini
talep eden yaşam savunucularına yapılan gözaltıları, engelleme ve ablukayı kınıyor yaşam
savunucularının yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.
Kazdağları'nda Altın‘cı Filo istemiyoruz!
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42.DÖNEM

ÇALIŞMALARIMIZ

Çevrimiçi Seminerler

YENİLENEBİLİR ENERJİ UYGULAMALARINDA KÜRESEL GELİŞMELER
Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar`ın sunumuyla Yenilenebilir Enerji Uygulamalarında
Küresel Gelişmeler başlıklı e-Konferans 02 Temmuz 2020 Perşembe günü
saat 21.00`da EMO İstanbul TV youtube kanalımızdan yayınlandı.
İzlemek için tıklayın

KORONAVİRÜS; DÜN, BUGÜN, YARIN
BMO İstanbul İl Temsilciliği ile birlikte düzenlediğimiz, Yrd. Doç. Dr. Tahir Emre
Kalaycı ile gerçekleştireceğimiz Dijital Emek başlıklı söyleşimizi 22 Temmuz
Çarşambagünüsaat21.00'daEMOİstanbulTVYoutubekanalımızdanyayınlandı.
İzlemek için tıklayın
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Çevrimiçi Seminerler

42. DÖNEM
ÇALIŞMALARIMIZ

EGE VE RUMELİ TÜRKÜLERİ
Değerli sanatçılar Ali Fuat Aydın ve Aslı Kurt tarafından gerçekleştirilecek
olan Ege ve Rumeli Türküleri müzik dinletisini 12 Ağustos Çarşamba günü
saat 21.00'da emoistanbultv Youtube kanalımızdan dinleyebilirsiniz
İzlemek için tıklayın

PANDEMİ VE PSİKOLOJİMİZ
Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran ile Tarım
ve Mühendislik konulu söyleşimiz 15 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'da
EMO İstanbul TV Youtube kanalımızda yayınlandı
İzlemek için tıklayın
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42. DÖNEM
ÇALIŞMALARIMIZ

Çevrimiçi Seminerler

DIALUX PROGRAMINDA AYDINLATMA PROJESİ
Can Tezcan ile gerçekleştirdiğimiz DIALUX Programında Aydınlatma Projesi
başlıklı söyleşimiz 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da EMO İstanbul
TV Youtube kanalımızda yayınlandı.
İzlemek için tıklayın

CHORA / KARİYE : KORUNMASI GEREKEN İNSANLIK MİRASI
Can Tezcan ile gerçekleştirdiğimiz DIALUX Programında Aydınlatma Projesi
başlıklı söyleşimiz 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da EMO İstanbul
TV Youtube kanalımızda yayınlandı.
İzlemek için tıklayın
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42. DÖNEM
ÇALIŞMALARIMIZ

Çevrimiçi Seminerler

UVC VE KULLANIMLARI: TaMaM'dan MUM'a
Üyelerle Sohbetler dizimizin birincisi Mustafa Sokullu'nun UVC ve Kullanım
Alanları; TaMaM'dan MUM'a başlıklı sunumuyla 16 Eylül 2020 Çarşamba
günü saat 20.00'da emoistanbultv Youtube kanalımızdan yayınlandı.
İzlemek için tıklayın

COVID_19 DÖNEMİNDE UV-C LAMBALAR
Aydınlatma Türk Milli Komitesi ile birlikte düzenlediğimiz, Prof. Dr. Sermin
Onaygil ile Covid 19 Döneminde UV-C Lambalar başlıklı online söyleşi 24
Temmuz Cuma günü saat 21.00`da EMO İstanbul TV Youtube kanalımızda
yayınlandı.
İzlemek için tıklayın
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