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MÜCADELE SÜRECEK
Değerli Üyelerimiz,

Zorlu kış günlerinin, serin bahar aylarının ardından 
kavuştuğumuz bol güneşli bir yaz mevsiminin 
sıcaklığında sizleri yeniden selamlıyoruz. Güneşli 
günler deyince güzel günler geliyor insanın aklına, 
Nazım’ın dediği gibi “Güneşli günler göreceğiz 
çocuklar/ motorları maviliklere süreceğiz.” Bizlerin 
iyi ve güzel günlere kavuşma umutlarımızı hep diri 
tutan, kötü günlerin ve karanlıkların yaratıcılarına 
karşı olan mücadele azmimizi bileyen dizeler bunlar. 

16 Nisan anayasa referandumunda, güzel 
memleketimizi tek adam iktidarına layık görenlere, 
OHAL’lerine, her türlü baskılarına, muhalefetin sesini 
kısmaya ve ısrarla geleceğini karartmaya çalışanlara 
karşı “Hayır” diyenlerin sesiyle umutlarımızı bir 
kez daha tazelemiş olduk. Tıpkı 2013 Haziranında 
Gezi’den başlayan ve ülkenin tümüne yayılan halkın; 
o zengin, çok renkli, baş eğmeyen, zekâ pırıltılarıyla 
donanmış, özgürlükleri hiçe sayarak tek tipli toplum 
dayatmalarına karşı yükselttiği 
çok sesli muhalefet şöleninde 
olduğu gibi…

OHAL KHK’larıyla birbiri ardına 
sıralayan iktidar, 15 Temmuz 
darbesine kalkışanları bertaraf 
ederken, bunun yanında bu 
darbe girişimiyle ilişkisi olmayan 
binlerce akademisyenin, 
öğretmenin, gazetecinin, kamu 
çalışanının da işine son verdi, 
pek çoğunu gözaltına aldı aylarca 
cezaevlerinde tuttu. Sadece 

haksız yere atıldıkları işlerini geri isteyen insanların 
seslerini bastırmak için onların üzerine biber gazı, 
cop ve tomalarla saldırdı. Akademisyen Nuriye ve 
öğretmen Semih’in, en doğal, en anayasal, en insani 
hakları olan işlerine iade edilmeleri taleplerine 
duyarsız kalan, duymazdan gelen, kulaklarını 
tıkayan iktidar, seslerini duyurmada son çare olarak 
başlattıkları açlık grevini bile terör eylemi sayarak, 
onların gözaltına alınarak, yargılanmalarına yol 
verdi.

Değerli üyelerimiz
TMMOB ve bağlı Odaları, kuruluşunu anayasadan 
alan ve devletin, ilgili alanlarındaki uygulamaları 
üzerinde kamu adına denetim yetkisini kullanan 
meslek odaları ve birliğidir. TMMOB ve bağlı Odaları, 
memleketimizin doğal varlıklarının; kentlerin, 
akarsuların, ormanların, sahillerin, zeytinliklerin 
talan edilerek müteahhitler, madenler, termik 
santrallar ve HES’ler aracılığıyla, özelleştirmelerle, 

bir avuç imtiyazlıya peşkeş 
çekilmesine karşı durur, yöre 
insanlarını bilgilendirir, onlara 
destek olur ve hukuki girişimlerle 
bu uygulamaları durdurma 
mücadelesi yürütür.

TMMOB’nin kamu malına sahip 
çıkmak için kamu adına yaptığı 
bu çalışmalar, iktidara göre 
onun işine çomak sokmaktır ve 
bir an önce devreden çıkarılmak 
için gereği yapılmalıdır. 
Gereğinin ne olduğu iktidarın 
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daha önce hazırladığı yasa tasarıyla anlaşılmıştı; 
TMMOB’yi etkisizleştirmek için onun bağlı olduğu 
Odaları, bakanlıklar aracılığıyla denetim altına 
alarak elini kolunu bağlamaktı. Bir süredir sümen 
altında bekletilen bu tasarı bu günlerde iktidarın 
OHAL KHK’sı ve tek adam yetkileriyle daha da 
güçlendirilmiş eliyle yeniden gündeme getiriliyor.

Hayat, ölüm ve yaşam ikileminde sürüp giden bir 
mücadeledir ve insanlığın var olduğu günden bugüne 
üstün gelen ve yüzü gülen hep yaşam olmuştur. 
Biz Elektrik Mühendisleri Odası olarak bir taraftan 
memleketimizde insan haklarına saygılı, özgür, 
çağdaş, demokratik, laik bir cumhuriyetin hayata 
geçirilmesi için mücadele ederken, aynı zamanda 
başta üyelerimiz olmak üzere tüm meslektaşlarımızın 
her türlü özlük haklarını savunmak, mesleki 
alandaki yetkinliklerini geliştirmek ve mesleğimizin 
onurunu el üstünde tutmak için çalışmalarımızı 
tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu amaçla EMO İstanbul 
Şubesindeki eğitim çalışmalarımız, seminerlerimiz, 
teknik gezilerimiz, sosyal ve kültürel etkinliklerimiz 
her zamankinden daha yoğun bir biçimde devam 
ediyor.

Mesleki Çalışmalarımız Sürüyor
• EMO İstanbul Şubesi olarak, mesleki 
alanlarımızla birlikte ülkemizin enerji, 
mühendislik ve eğitimle ilgili sorunlarının 
gözden geçirilmesi, çözüm önerilerinin 
tartışılması, ülke kalkınmasına yönelik 
görüşler üretilmesini amaç edinen etkinlikler 
düzenliyoruz. 2 yılda bir yapılan ve alanının en 
geniş kapsamlı kongrelerinden olan Elektrik 
Elektronik Mühendisliği Kongresi, EEMKON 
2017’yi bu yıl 16-19 Kasım tarihleri arasında 
hayata geçireceğiz. Odamız uzmanlarının, 
üniversite ve sanayiden temsilcilerle bir araya 
getirildiği ve mesleğimiz ve ülkemizin ilgili 
alanlarındaki sorunlara geniş bir projeksiyon 
tutarak katılımcılara hem akademik hem de 
uygulamaya dönük ufuk açıcı bir perspektif 
kazandıracak kongremizin kapıları, ilgi duyan 
herkes için açık olacaktır.

• SMM Komisyonumuz, Şubemiz sınırları 
içindeki elektrik dağıtım yetkilileriyle birlikte 
kurulan alt komisyonlarda yönetmeliklerden 
kaynaklanan uygulamaların teknik açıdan 
güncellenmesine ilişkin çalışmalarına devam 
etmektedir. 

• Enerji alanında Ekim ayı içinde 
gerçekleştirmeyi planladığımız Elektrik Enerji 
Kalitesi ile ilgili etkinliğin hazırlıkları için Temmuz 
ayı içerisinde yapacağımız toplantıya sektörün 

bütün bileşenlerini davet ettik. 

• Yine Eylül ayı içerisinde Yangın Haftası’nda 
düzenlemeyi planladığımız Elektrikten Meydana 
Gelen Yangınlar ve Ölümlü Olaylar Paneline 
ilişkin çalışmalarımız ilgili kurum ve kuruluşlarla 
birlikte devam etmektedir. 

Değerli üyelerimiz
Havanın, suyun ve toprağın ısındığı şu günlerde 
içimizi, yüzümüzü karartan günlerin içinden sıyrılıp 
geçeceğimize dair umutlarımıza şimdi daha çok 
sarılmamız gerekiyor. Haziran 2013 ve Nisan 2017’de 
yakılan meşaleler insan haklarına saygılı, savaşa 
karşı barıştan yana, özgür, çağdaş, demokratik, laik 
bir cumhuriyete uzanacak olan mücadele yolumuzu 
aydınlatıyor. Baskıların, yasakların ve karanlığın 
üzerimizden kalkacağı özgürlük günlerine mutlaka 
ulaşacağız ve Cemal Süreyya’nın dediği gibi 
“Özgürlüğün geldiği gün / O gün ölmek yasak!” 
olacak.

Sevgilerimle


