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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 42. 
Dönem Yönetim Kurulu, 26 Aralık 2011 
tarihinde yazılı bir basın açıklaması yapa-

rak, EMO’nun 57. kuruluş yıldönümünü kutladı. 
EMO’nun ilk genel kurulunun 26 Aralık 1954 tari-
hinde gerçekleştirdiğine dikkat çekilen açıklama-
da, “Elektrik Mühendisleri Odası kuruluşunun 57. 
yılını mesleki ve toplumsal mücadelesini sürdürme 
kararlılığı içinde kutluyor” denildi. 

“Mühendislik mesleğinin gelişimi ve bilimin kamu yararına 
kullanılmasında öncülük yapan EMO, önümüzdeki yıllarda 
da TMMOB ve bağlı odaları ile birlikte toplumsal muhalefetin 
odağında yer alarak, onurlu yürüyüşüne ve dik duruşuna 
devam edecektir” ifadelerine yer verilen açıklamada şöyle 
denildi:  

“Odamız 45.000’i aşan üyesi, 14 şubesi, 112 il ve ilçe tem-
silciliği, 170 işyeri temsilciliği, yüzlerce bilimsel yayını ve 
250 çalışanı ile ülkenin her yerinde 1954’den beri emek, 
demokrasi ve mesleki mücadelesini sürdürmektedir.
Mesleki alanlarımıza yönelen küresel kapitalist saldırı 
karşısında EMO olarak mesleki haklarımızı korumak için 
hukuki alanlar başta olmak üzere her türlü platformda ge-
reken mücadeleyi yürüteceğiz. Enerji, iletişim ve bilişim 
alanlarında kamu yararını temel alarak mesleki, sosyal ve 
politik yaklaşımımızı sürdüreceğiz.”

EMO’nun ülke ve mesleki sorunları ayrı görmediğine vurgu 
yapılan açıklamada, “Son dönemde çıkardığı kanun hükmün-
deki kararnamelerle AKP, TMMOB ve odaları da üniversite, 
yargı, medya, sendika vb. kurumlara yönelik müdahalelerinde 
gösterdiği gibi sahibinin sesi olacak bürokratik yapılara dö-
nüştürmek istiyor” denildi.

Odaların idari, mali ve örgütsel yapısını istedikleri biçimde 
düzenlemeye çalıştıklarına dikkat çekilen açıklamada, EMO 
ve TMMOB’nin kararlığı şöyle vurgulandı: 

“Yağma yok! Şimdi daha çok politika yapacağız. 
TMMOB’nin susturulmak istenmesine izin vermeyeceğiz. 
1954’den bu yana devam eden kurumsal kimliğimizin te-
mel özelliğini oluşturan bağımsız, demokratik ve özerk 
yapımızı bozdurmayacağız. 12 Martların, 12 Eylüllerin ka-
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ranlığını yırtarak çıkanların yarattıkları geleneklerin 
izi ile yürümeye devam edeceğiz.
Tüm bu gelişmeler ışığında, TMMOB ve EMO, 
ülkesinin ve mesleğinin sorunlarını birbirinden 
ayırmadan emek, demokrasi ve barış kavramla-
rını bir dayanışma örgüsü içinde diğer toplumsal 
muhalefet örgütleriyle birlikte savunmaya devam 
edecektir. Kürt Sorunu’nda adil ve demokratik bir 
çözüm için halkların kardeşliği temelinde birlikte 

yaşam ilkesinden vazgeçmeyecektir.
Kimin hangi gerekçeyle ne zaman tutuklanacağı ve ne 
kadar süreyle tutuklu kalacağının bilinmediği garip bir 
tarihsel süreçten geçiyoruz. Giderek daha organize bir 
denetim ve baskı tekniği ile şekillenen bu süreç bizlere 
‘ileri demokrasi’ olarak dayatılıyor.
Parasız eğitim isteyen öğrencilerin cezaevinde tutuldukla-
rı, yaşadıkları yörede HES istemediklerini dile getirenlere 
gaz bombaları ile ölümün reva görüldüğü, ucube denile-
rek heykellerin yıkıldığı, İnternet yasakları ile toplumun tek 
tipleştirilmeye çalışıldığı, şifrelenen sınavlar ile gençliğin 
geleceği ile oynandığı, TEKEL işçilerinin güvencesizliğe, 
sağlık emekçilerinin taşeronlaşmaya mahkum edildiği bir 
süreçten geçiyoruz.
Bu egemenlerin dünyası için tarif edilen ‘istikrar, kar ve 
tüketim’ onların olsun. Biz eşit ve özgür bir ülkede barış ve 
adaleti savunmaya devam edeceğiz. Yüzümüzü toprakları-
mıza, madenlerimize, fabrikalarımıza, santrallarımıza, yani 
ortak yaşamın olduğu her yere çevirmeyi sürdüreceğiz.

Odamızın geçmiş birikim ve deneyimleri ışığında özel-
leştirme ve yolsuzluklara karşı mücadeleyi daha güçlü 
sürdürmeye çalışacağız. Bugüne kadarki deneyim ve 
birikiminin ışığında, özellikle 70’lerden beri yarattığı 
değerler ve mesleki demokratik kitle örgütü olmanın 
sorumluluğu ile hareket eden EMO ve birimleri, örgütlü 
üyeleri ve kadroları ile birlikte, önümüzdeki yıllarda da 
meslek ve meslektaş sorunlarının halkın sorunlarından 
ayrı tutulmayacağını bilerek çalışmalarını yürütecektir. 
Kuruluşunun 57. yılında EMO, özgür ve demokratik bir 
Türkiye özlemiyle, emekten ve halktan yana mücadelesini 
sürdürmekte kararlıdır.” <




