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TMMOB ve bağlı odalar, mühendislerin temel 
taleplerinin emekçilerin taleplerinden bağımsız 
olmayacağı, teknik elemanların güvenli yaşam 
mücadelesinin tüm toplumsal kesimlerin güvenli yaşam 
mücadelesinden ayrı düşünülemeyeceği, aklın ve 
bilimin taşıdığı aydınlığın ancak gerçek bir demokrasi 
atmosferinde ve birada bulunma kültürü içinde 
gerçekleşebileceği bilinciyle 1 Mayıs İşçi ve Emekçi 
Bayramı’na katılıyor.

Gelenekten aldığımız ve bugün geliştirerek geleceğe 
taşımaya çalıştığımız anlayışın en somut ifadelerinden 
birisi, Şubemizin 1970’li yıllarda çıkardığı yayın organı 
olan Aydınlığa Doğru Dergisi’nin 1976 Mayıs sayısının 
kapağında yer alan “1 Mayıs ve teknik elemanlar” 
başlıklı değerlendirme yazısında yer almaktadır:

“Türkiye işçi sınıfı yarım yüzyıl sonra yeniden bütün 
işçileriyle birlikte İşçi Bayramını kutladı. Dünya 
işçilerinin birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 
1 Mayıs’ta DİSK’in örgütlediği miting ve yürüyüşe 
yüzbinler katıldı. Miting ve yürüyüşte işçilerin yanında 
memurlar, öğrenciler, öğretmenler, mühendisler, 
mimarlar, tüm teknik elemanlar ve tüm emekçiler 
örgütleriyle birlikte yerlerini aldı. TMMOB, birliğe bağlı 
tüm odalar ve bu arada Odamız ve TÜTED (Tüm Teknik 
Elemanlar Derneği) miting ve yürüyüşe flamalarıyla 
katıldı. Bu katılma Türkiye’deki işçi ve emekçi 
sınıflarının dayanışmasının, eylem birliğinin en canalıcı 
örneklerinden biri oldu. 

“Teknik elemanlar ve elektrik mühendisleri 1 Mayıs 
gösterisine katıldılar. Bu katılma, sadece birkaç iyi niyetli 

teknik elemanın katılma isteğinin sonucu değildir. Bu 
katılma Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu koşulların, 
yıllardır, Türkiye’de verilen bağımsızlık ve demokrasi 
mücadelesinin ve en önemlisi teknik elemanların ve 
üyelerimizin bugün içinde bulundukları nesnel koşulların 
sonucudur. 

“Üyelerimizin, teknik elemanların içinde bulundukları 
koşullar nelerdir? Bir yandan teknik elemanların sayısı 
artarken, diğer yandan da teknik elemanlar arasındaki 
işsiz sayısı artmaktadır. İş bulanların gerçek ücretleri ise, 
artan hayat pahalılığı karşısında sürekli düşmektedir. 
Teknik elemanlar sürekli yoksullaşmaktadır. 

“Teknik elemanlar büyük çoğunluğuyla emeğini 
ücret karşılığı satan insan durumundadır. Devlet 
dairesinde ve özel sektörde çalışan teknik elemanlar 
ücretli durumundadır. Büyük bir çoğunluğuyla üretim 
araçlarına sahip değildirler. Teknik elemanların geleceğe 
dönük iş güvenceleri yoktur.

“Bütün bunlar teknik elemanları nereye koymaktadır? 
Sermayenin karşısına, işçi ve emekçi sınıfların yanına. 
Bugün artık bir kafa emekçisi olduğu tartışılmaz olan 
teknik elemanların bu statüsü, tekelleşme süreci 
hızlandıkça daha da pekişmektedir. Ayrıca, dünya 
ölçeğinde bilim ve teknolojide söz konusu olan 
gelişmeler, kafa ve kol emekçilerini birbirlerine her 
geçen gün daha da yakınlaştırmaktadır. Bu yakınlaşma, 
Türkiye’de geç de olsa kendini göstermektedir. 

“Üretim sürecinin en yakın unsurları olan işçi ve 
teknik elemanların bu yakınlığı, kendisini ekonomik ve 
demokratik mücadele platformunda da göstermektedir. 

BARIŞ, ÖZGÜRLÜK, DEMOKRASİ VE GÜVENCELİ YAŞAM İÇİN

HAYDİ 1 MAYIS'A
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İşyerleri düzeyinde İskenderun’da, Seydişehir’de 
Kırıkkale’de, Karadeniz Bakır İşletmelerinde, Squibb’te 
görülen dayanışma, genel ülke düzeyinde DİSK, TÜTED, 
TMMOB’nin eylem birliği olarak somutlaşmaktadır. 

“Fabrikadan meydanlara kadar işçi sınıfıyla bir arada 
olan teknik elemanların, 1976 Türkiye koşullarında 
1 Mayıs işçi ve emekçi bayramını kutlaması maddi 
bir zorunluluk haline gelmişti. Teknik elemanlar bu 
gelişmenin bilincinde olduklarını göstermişlerdir.” 
Aydınlığa Doğru  

Bu 1 Mayıs gösterisinden sonra, 28 Şubat 1977 
tarihinde toplanan EMO 23. Genel Kurulu ardından 
yapılan açıklamanın başlığı ise “Elektrik Mühendisleri 
Emekçi Halkımızın Yanındadır” olmuştur. Açıklamada 
şöyle denilmiştir: “Genel kurulun kamuoyuna açıklanan 
görüşlerinde, elektrik enerjisi üretiminde, elektronik 
sanayiinde, bilgisayar kullanımında ülke çıkarlarına 
aykırı politikanın izlendiği belirtildi. Teknik elemanların 
ekonomik ve demokratik haklar için verdikleri 
mücadeleye, son günlerde faşist saldırıların arttığına 
dikkat çekildi ve elektrik mühendislerinin mesleki 
sorunların yanı sıra, demokratik ve ekonomik sorunların 
da bilincinde olduğu, emekçi halkımızın bağımsızlık 
ve demokrasi mücadelesine her geçen gün bilinçle 
daha çok elektrik mühendisinin katıldığı vurgulandı.” 
(Aydınlığa Doğru, Şubat Mart 1977) 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE, 
GÜNÜMÜZDEN GELECEĞE

1954 yıllarda, korporatist bir anlayışla ve Anayasa’ya 
özel bir yasa maddesi eklenerek kurulan TMMOB, 
birçok ülkedeki benzer meslek odalarından 1970’li 
yıllarda ayrılarak, kamu yararını esas alan ve halkın 
gereksinimleri doğrultusunda toplumsal mücadelelerle 
yanyana olmayı benimseyen bir Birlik haline 
dönüşmüştür.   Bu anlayışla çalışmalarını sadece 
teknik ve mesleki sorunlarla kısıtlamayan TMMOB, 
1970’li yıllardan sonra toplumsal kesimlerin haklı ve 
meşru taleplerinin ve hak arayışlarının yanı başında 
olmaya özen göstermiş, aklın ve mühendisliğin evrensel 
bilgisinin halkın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması 
için kesintisiz çaba göstermiştir. 1970’li yıllarda TMMOB 
ve bağlı odalarını, imar sorunundan barınma hakkına, 
işçi grevlerinden, köylü mücadelelerine, öğrencilerin 
demokratik eğitim taleplerinden kamu çalışanlarının 
özlük haklarını kazanma çabalarına kadar her türlü 
toplumsal mücadelede aktif olarak görmek mümkündür.  

Bu özellikleri nedeniyle dünyada mesleki ve demokratik 
kitle örgütü olarak özgün bir tarihsel yapılanmayı 
gerçekleştiren TMMOB, 1925 yılında çıkan Takrir-i 
Sükun Yasası ile yasaklanan ve 1935 yılında "Bahar ve 
Çiçek Bayramı" adıyla ücretsiz tatil günü ilan edilen 1 
Mayıs’ın İşçi Bayramı olarak uzun yıllar sonra ilk defa 
kutlandığı 1976 yılında düzenlenen gösteriye büyük bir 
üye kitlesiyle katılmıştır.  

TMMOB’un toplumsal mücadele ve örgütlenme 
geleneği darbe ve baskılarla, hatta kimi zaman 
üyelerimize ve kurumlarımıza yönelen silahlı saldırılarla 
bertaraf edilmek istenmişse de, bu karanlık oyunlar 
üyelerimizin ve toplumsal kesimlerin kararlılığı 

ve dayanışması sonucunda hiçbir zaman başarı 
kazanamamıştır. TMMOB her zaman üyeleriyle ve halka 
birlikte var olmaya, halkın çıkarlarını desteklemeye ve 
geliştirmeye devam etmektedir.  

EKONOMİK RANT İÇİN 
DOĞA VE İNSAN KURBAN EDİLEMEZ 

70’li yıllarda kurulan bu anlayış, sonraki yıllarda da 
değişen talepler ve örgütlenmelerle genişleyerek 
sürmektedir. Odalarımız ve EMO, 90’lı yıllarda 
başlayarak bugüne kadar önemli bir bölümü 
tamamlanan kamu kurum ve zenginliklerinin özel 
sermayeye yok pahasına devredilmesine, kamuda ve 
özel sektörde çalışan üyelerinin özlük ve ekonomik 
haklarını korumak için sendikal örgütlenmeleri 
desteklemeye, yurdun her yanında akan dereleri 
ve nehirleri boğmaya çalışan mikro HES’lere karşı 
toprağını, suyunu ve yaşamını savunan toplumsal 
mücadelelerin bileşeni olmaya her zaman özen 
göstermektedir. Doğayı ve insanı zehirleyen madencilik 
ve sanayi çalışmalarına, ormanların yok edilmesine, 
kentlerin sermaye çıkarı için talan edilmesine ve halkın 
barınma hakkının gaspedilmesine, enerji alanının 
uluslararası enerji tekellerine entegre edilmesine, 
gelişmiş kapitalist ülkelerin teknoloji çöplüğü haline 
getirilmemize, her türlü kimyasal ve radyoaktif atık 
cehennemine çevrilmemize, ekim alanlarının otobanlarla 
yok edilmesine, tarihsel ve kültürel zenginliklerimizin 
ekonomik büyüme rakamlarına kurban edilmesine karşı 
çıkmaktadır.   

EMO, hayatın her alanında, işyerlerinde, ziraat 
alanlarında, maden ocaklarında, inşaat tepelerinde, 
makina odalarında, fay kırıklarında, denizde ve denizin 
altında, barajlarda, yüksek gerilim hatlarında, ağır 
metal sanayiinde çalışan ve yaşayan mühendisler, bir 
yandan insanca yaşama mücadelesi verirken diğer 
yandan bu alanlarda birlikte çalıştıkları emekçilerle 
birlikte güvenceli bir yaşam için ekonomik ve sosyal 
hakları geliştirmeye, işçi sağlığı ve iş güvenliği için 
çalışmaktadır.

AKP, 11 yıllık iktidarı boyunca neoliberal programını 
işleterek, yaşamın tamamını güvencesizleştirdi. 
Eğitim, sağlık, enerji, ulaşım, su gibi kamusal haklar 
piyasalaştırıldı. Doğa ve kentler sermayenin rant alanları 
haline getirildi. Çalışma yaşamında güvencesizlik 
derinleştirildi, taşeron işçilik yaygın çalışma biçimi 
haline geldi.  AKP karşıtlığı potansiyel suç haline 
getirildi; aydınlar, gazeteciler, öğrenciler, Kürt 
siyasetçiler cezaevlerine gönderildi. ABD'nin işbirlikçisi 
AKP aynı zamanda Türkiye ve Ortadoğu halklarına karşı 
savaş çığırtkanlığını yükseltti.   

EMO, tüm bu gelişmeler ışığında; doğadan, insandan  
ve emekten yana çalışmalarını, güvenli bir gelecek 
mücadelesi etrafında büyütmeye devam etmektedir. 

Biliyoruz ki ancak böyle bir perspektifle mesleğimize, 
geleceğimize ve yaşamımıza sahip çıkacak, eşit, özgür 
ve güvenceli bir yaşamı inşa edeceğiz. 

1 Mayıs'ta barış, özgürlik, demokrasi ve güvenli gelecek 
taleplerimizi hep birlikte yükseltmeye çağırıyoruz!
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Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunları, ülkemizin ve 
halkımızın sorunlarının ayrılamaz bir parçasıdır. Ülkemizde 
emekten ve halktan yana yürütülen toplumsal mücadelenin 
temel bileşenleri olan emek ve demokrasi güçleri ile dayanışma 
ve ortak bir mücadele hattı örülmesi vazgeçilmez görevimizdir. 
Bu amaçla 1 Mayıs 2013 taleplerimiz şunlardır:
• Demokrasinin var edilebilmesi için düşünceyi ifade etme ve 
örgütlenme özgürlüğünün önündeki engeller, tüm anti-demokratik 
dayatmalar ve insan hakları ihlalleri son bulmalıdır. 
• Başta enerji olmak üzere kamusal alanın tasfiyesini ve talanını 
hedefleyen tüm özelleştirme ve piyasalaştırma politikalarına son 
verilmelidir. Enerjiye erişim en temel insan hakkıdır. Enerji üretim, 
iletim ve dağıtımının kamu tarafından kar amacı güdülmeden 
yapılmalıdır. 
• Yaşamı, doğayı ve insanlığın tarihi mirasını tahrip eden (Mikro 
HES’ler ve Nükleer Santral gibi) enerji üretim yöntemlerinden ve 
suyun ticarileştirilmesinden vazgeçilmelidir. 
• Ücretli çalışan meslektaşlarımızın düşük ücrete, uzun çalışma 
saatlerine mahkum edilmesine ve SGK primlerinin asgari ücret 
üzerinden ödenmesine son verilmelidir. Toplumsal gelişme ve 
ilerlemenin temel taşı olan mühendislerin istihdamına hakettiği 
değer ve önem verilmelidir. 
• Mühendislerin alanlarında sosyal ve sendikal haklardan 
mahrum, esnek ve güvencesiz çalıştırılmasına ve 
taşeronlaştırmaya son verilmelidir. 
• Yapı denetimi kamusal bir hizmet olarak düzenlenmelidir. 
• SMM alanındaki haksız rekabet ortadan kaldırılmalı, 
mühendis emeğinin hakettiği karşılığın sağlanmasının 
önündeki engeller kaldırılmalıdır.  
• Mühendislerin emekli yaşının düşürülmesi ve insanca 
yaşanacak bir emeklilik süreci ve ücreti için gereken 
koşullar yaratılmalıdır. 
• Siyasal iktidara ve çıkar gruplarına karşı örgütsel 
bağımsızlığımızı yoketmeye çalışan düzenleme ve 
girişimlere son verilmelidir. 
• Kadın mühendislerin sosyal yaşamda ve iş alanında 
yaşadıkları ayrımcı uygulamaların sonuçlarından biri 
olan kadınlar ve erkekler arasındaki ücret farklılıkları 
giderilmeli ve "eşdeğer işe eşit ücret" hakkı tanınmalıdır.
• Bütün eğitim süreçlerinde, eşit, parasız, bilimsel, 
demokratik, anadilde eğitim hakkının ve bu alandaki 
örgütlenmelerin önündeki engeller kaldırılmalıdır.

TALEPLERİMİZ

TMMOB HALKIN ÇIKARLARI 
İÇİN TOPLUMSAL MÜCADELE 

ÖRGÜTLERİYLE YANYANA 
Birliğimiz Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği (TMMOB), Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri 
Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk 

Tabipler Birliği (TTB) ile birlikte halkın genel 
sorunları ve çıkarları doğrultusunda Türkiye 
çapında kitlesel etkinlikler düzenlemektedir. 

TMMOB, DİSK, KESK VE TTB ile birlikte 20 Ekim 
2012 tarihinde zamlara, işsizliğe, yoksulluğa ve 

savaşa son etkinliği gerçekleştirdi.  

ENERJİ HAKTIR
Şubemiz AKP iktidarının 5 yıllık 

dönemi içinde yüzde 100'leri aşan 
elektrik zamlarına karşı, enerji 

hizmetinin kamusallaştırılması ve 
halkın enerji hakkı için çalışmalarını 

sürdürmektedir. 

YAPI DENETİM PANELLERİ
Şubemiz, yapı denetimin kamusal bir hizmet 

olduğunu her platformda savunmakla birlikte, 
her çalışma döneminde  düzenlediği panel-

forumlarla yapı denetim alanında çalışan 
üyelerimizin sorunlarını ele almakta ve 

uygulamada çıkan aksaklıkları gidermek için 
çözüm önerileri oluşturmaya çalışmaktadır.

1 Ekim 2011 yılında yapılan Yapı Denetim 
Uygulamaları ve Sorunları Panel-Forumu
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İNSANCA YAŞAM ÜCRETİ İÇİN MÜCADELE BAŞLADI:  
MÜHENDİS ASGARİ ÜCRETİ SGK`YA BİLDİRİLDİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Sosyal Güvenlik 
Kurumu arasında yapılan protokol çerçevesinde mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının düşük ücretle çalıştırılmasına ve kayıtdışına karşı mücadele 
başlatıldı. TMMOB 2013 yılı asgari ücreti brüt 2700 TL olarak belirledi ve 
SGK'ya bildirdi. EMO; belirlenen asgari ücretin, üyelerimizin gerçek alt sınır 
ücreti olması için çalışmalarına başladı. 

SÜRGÜN VE BASKILARA 
HAYIR
Odamız kamu 
kurumlarında çalışan 
üyelerimizin politik 
kadrolaşma nedeniyle 
sık sık maruz kaldıkları 
sürgün ve baskılara 
karşı mücadele etmekte 
ve üyelerimizin özlük 
haklarının verilmesini takip 
etmektedir.  

EMPERYALİST SAVAŞLARA HAYIR
Birliğimiz TMMOB, KESK, DİSK, TTB 
ile birlikte her dönemde emperyalist 

savaşlara karşı durduğu gibi 
Suriye'deki savaş provalarına da hayır 

demeyi bir görev saymaktadır. 

TMMOB, DİSK, KESK VE TTB ile birlikte 
20 Ocak 2013 tarihinde Suriye'de Emperyalist 

Müdahaleye Hayır çağrısıyla bir çok ilde miting düzenledi.

SMM FORUMLARI

Şubemiz, SMM üyelerinin 
sorunlarını çözüm arama ve 
çalıştıkları kurumlarıyla ilişkilerini 
geliştirme amacıyla İstanbul ve 
Trakya genelinde SMM forumları 
düzenlemektedir.

16 Ocak 2010 tarihinde yapılan 
TREDAŞ SMM Forumu

YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
43. Dönem Yönetim Kurulu 21 

Mart 2013 günü yazılı bir açıklama 
yaparak, Nevruz/Newroz`u kutladı. 

Demokrasi ve barış vurgusunun 
yer aldığı açıklamada, "Ülkemizin 

içinde yer aldığı coğrafyanın 
bugüne kadar yaşadığı acı ve 

gözyaşı ortamına Nevruz/Newroz’un 
baharın tohumlarıyla umut ve ışığı 

getirmesini temenni ediyoruz" denildi. 
EMO, Türkiye halklarının kardeşçe 

yaşayacağı günler için mücadelesini 
sürdürmektedir. 

 2012 Aralık ayında meydana gelen ODTÜ'deki 
polis şiddetini basın açıklamasıyla kınadı. Odamız üniversitelerde 

yaşanan gelişmeleri 
yakından takip etmekte 
ve sık sık gündeme 
gelen öğrencilere yönelik 
polis şiddetini kınayarak 
demokratik üniversite 
mücadelesinde 
öğrencilerle birlikte 
çalışmalarını 
sürdürmektedir.

TOPLUM YARARI GÖZETİLMEYEN 
HESLERE KARŞIYIZ
EMO, HES‘lere karşı tepkiler ve HES yapım 
süreçlerindeki olumsuzlukları yerinde görmek üzere 
Doğu Karadeniz yöresine teknik gezi gerçekleştirdi. 
Trabzon, Rize ve Artvin illerindeki inşaat aşamasında 
veya yapımı tamamlanmış HES‘lere ilişkin hazırlanan 
raporunu kamuoyuna sundu. 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu, 20 Ağustos 2011 tarihinde yapılan basın 
toplantısı ile “Doğu Karadeniz Bölgesi HES Teknik Gezisi Raporu”nu açıkladı. Raporun 
sunumunda, bölgedeki HES projelerinde kamu denetiminin olmaması eleştirilirken, can 
suyundan, balık geçitlerine, inşaat hafriyatından, dağıtım ve iletim bağlantı sorunlarına, 
şirketlerin azami kar amacıyla kuralsız çalışmalarına, işyerlerinde taşeronlaşmaya varıncaya 
kadar uzanan tespitler ortaya konuldu.


