ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

EDİTÖRDEN
NİCE 60 YILLARA!
Hüseyin Yeşil
TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi

E

MO 43. Dönem Yönetim Kurulu, EMO’nun kuruluşunun
60. yılı dolaysıyla Elektrik Mühendisliği Dergisi’nin 450.
sayısını özel bir sayı olarak çıkarmayı kararlaştırdı ve bu sayının
editörlüğünü yapmam için beni görevlendirdi. Öncelikle bunun
için EMO Yönetim Kurulu’na teşekkür ederim.
Bu görevlendirmeden sonra başta Basın Birimi, Oda Müdürü
Emre Metin, Enerji Birim Koordinatörü Olgun Sakarya, Hukuk
Müşaviri Hayati Küçük ve İktisadi İşletme Sorumlusu Hüseyin
Önder ile yaptığımız değerlendirmede bu sayının hazırlığı için
geniş bir toplantı yapılmasını kararlaştırdık. Bunun için Odanın
Yönetim Kurulu eski başkanları, mevcut Şube Yönetim Kurulu
başkanları, derginin Yayın Kurulu üyeleri ile bu sayıya katkı
verebilecek çok sayıda meslektaşımızı tespit ettik ve 28 Aralık
2014 tarihinde gerçekleştirilen EMO 43. Dönem 6. Koordinasyon Toplantısı sırasında söz konusu arkadaşlar toplantıya
çağrıldı. Koordinasyon Toplantısı’nın bitiminde EMO Konferans Salonu’nda düzenlenen 60. Yıl Özel Sayı Toplantısı’na
Koordinasyon Toplantısı’na katılan üyelerimizden de isteyenlerin katılabileceği duyurusu yapıldı. Böylece EMO’nun 60. yılı
nedeniyle nasıl bir yayın çıkarılacağına ilişkin olarak 30 kişinin
katıldığı geniş bir toplantı ile çalışmalara başlandı.
Toplantıda çok sayıda arkadaşımız söz alarak Elektrik Mühendisliği Dergisi’nin 60. Yıl Özel Sayısı’nda işlenecek konular
hakkında öneriler sundu. Yapılan tartışmaların sonunda aşağıda
belirlenen konu başlıkları için toplantıda bulunan ve bulunmayan ilgili kişilerden yazı istenmesi kararlaştırıldı:
- 27 Aralık 1954’ten günümüze EMO’nun varoluş serüveniZor zamanlar/Darbeler döneminde Odamız.
- TMMOB ve odalarının siyasal iktidarlar tarafından hedef
alınmasının ardındaki gerçekler, özellikle son dönemde yaşanan baskı ve müdahaleye ilişkin güncel gelişmeler.
- Gençlere nasıl bir EMO istiyor sorusunun sorulması.
- 60 yılda ne dedik, ne oldu?
- En genç ve en eski üyenin EMO’yu nasıl gördüğünün
yansıtılması.
- 60.yıla ilişkin gençlere ulaşacak bir çalışma olarak karikatür çalışması.
- Elektronik sanayi ve elektronik mühendisliği tarihi.
- Mesleki denetimde 60 yıl.
- Enerji alanında ne dedik ne oldu.
- EMO’nun üye profili, bugünkü konumu, sayılar veriler.
- Prof. Dr. Ahmet Öncü’nün mühendislerinin konumun
değişimine ilişkin yazısı.
- 60. yılda beyaz yakadan mavi yakaya/İşçileşen mühendisin
inkarı.
- 60 yıllık EMO’nun hukuksal mücadelesinden örnekler.
- Kuruluşundan bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış
üyelerden kısa mesajlar.
- 60 yılda meslek içi eğitim.
- EMO’nun 60. yılında mühendislik eğitiminin durumu.
- EMO dergilerinden derlemeler.
Elinizdeki özel sayı, aynı zamanda Elektrik Mühendisliği Dergisi’nin 450. sayısı. EMO’nun demokrasi ve mesleki mücadele
tarihinden kesitler içermektedir. Bu özel sayıda EMO’nun 60
yılda demokratik mücadele ile mesleki mücadelesini paralel
bir şekilde birlikte nasıl yürüttüğünün örneklerini gösteren
yazıları bulacaksınız. Yine genç mühendislere ulaşmanın, onları
EMO’nun mücadelesine katmanın yol ve yöntemlerini öneren
yazılar bulacaksınız.
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Çağdaş yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik ve elektronik alanı
ülkemizde mühendislik mesleğine ilişkin odaların kuruluşunun
da temelinde yer almıştır. Kanununun 27 Ocak 1954 tarihinde
kabul edilmesinin ardından oluşturulan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin daha ilk Genel Kurulu’nda kurulması
kararlaştırılan 10 odadan biri Elektrik Mühendisleri Odası
(EMO) olmuştur. Böylece EMO’nun kuruluşunun ilk adımı
18-22 Ekim 1954 tarihleri arasında toplanan TMMOB 1. Genel
Kurulu ile atılmıştır. TMMOB Genel Kurulu’nda alınan bu
karar çerçevesinde EMO’nun ilk Genel Kurulu da 26 Aralık
1954 tarihinde yapılmıştır.
Birliğin ilk kuruluşundaki TMMOB Nüfus Kütüğü’ne bakıldığında 11 kadın olmak üzere toplam 671 mühendisin Elektrik Mühendisleri Odası’na kayıtlı olduğu görülmektedir. İlk
kuruluşta yurtiçinden diploma alan üye sayısının yarısı kadar
da yurtdışından diploma alan mühendislerin kayıtlı olduğu,
126’sının serbest çalışırken, 546’sının memur olduğu dikkati
çekmektedir. Bugün EMO üye sayısı 4 bin 523’ü kadın olmak
üzere 46 bin 587’ye ulaşmıştır. EMO’nun kuruluşundan bu
yana elektrik ve elektronik mühendisliğinin insan yaşamındaki
rolü giderek artarken, mesleki alanlar içinde uzmanlık alanları
da çoğalmıştır. Başlangıçta EMO’nun içinde yer alan Meteoroloji ve Fizik Mühendisleri, 13 Nisan 1970 tarihinde yapılan
TMMOB 17. Genel Kurulu’nda alınan kararla ayrı odalar olmasına karar verilmiştir. Böylece EMO’nun içinden başka odalar
da doğmaya başlamıştır. Son olarak da EMO 42. Olağan Genel
Kurulu’nda alınan Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın ayrılması
kararının 2 Haziran 2012 tarihinde yapılan TMMOB 42. Olağan
Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından bilgisayar ve
yazılım mühendisleri de EMO’da doğup büyümüş ve ayrılmış
odalar kervanına katılmıştır. Bugün, elektrik ve elektronik başta olmak üzere elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme,
elektroteknik, telekomünikasyon, biyomedikal, otomasyon,
kontrol, enerji mühendisleri de EMO’ya üye olmaktadır.
EMO, 60 yıllık birikimiyle hem mesleki hem toplumsal anlamda
ülkemizin kaydettiği aşamaların içinde yer almış, bugüne kadar
mesleki sorunların toplumsal sorunlardan ayrılamayacağı ilkesi
doğrultusunda mücadelesini sürdürmüştür. Özellikle 1970’lerde gerçekleştirilen mesleki yaklaşımların toplumsal bakış açısını içermesine yönelik dönüşümm ile birlikte EMO, demokratik
güçlerle ortaklaşan öncü bir yapıya sahip olmuştur.
EMO’nun 60 yıllık mücadele tarihinden 40 yılına tanıklık etmiş
bir arkadaşınız olarak zor, ancak onurlu bir tarihimiz olduğunu
belirtmek istiyorum. Bu tarihimiz ile gurur duyuyorum. Eminim ki sizler de aynı duygular içindesiniz.
Söz konusu konu başlıkları için görev alan arkadaşların büyük
bölümü yazılarını gönderdiler ve bunları derginin içinde bulacaksınız. Katkı veren tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Ancak
bazı arkadaşlarımız çeşitli nedenlerle yazılarını yetiştiremediler. Onların da yazıları geldiğinde derginin gelecek sayılarında
değerlendirilmesini Dergi Yayın Kurulu’ına öneririm. Bu özel
sayının hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarıma, özel
olarak da EMO Basın Birimi’ne yani Banu Salman ve Kahraman
Yapıcı’ya teşekkür ederim.
Nice 60 yıllara!
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