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TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
43. Dönem Çalışma Raporu

SUNUŞ
Değerli Meslektaşlarım, 
Öncelikle, 43. Dönem Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) Yönetim Kurulu olarak çalışma dönemimiz 
boyunca bizlerle ortak bir çaba ve emek üretimi 
içerisinde olan, merkez ve şube kurullarımızda 
görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 
Yine, dönem boyunca başta meslek anadalı 
komisyonları ile merkez çalışma grupları ve daimi 
komisyonlarda yer alan arkadaşlarımız, Odamızın 
kurumsal kimliğinin güçlendirilmesinde ve kamu-
oyunda saygınlığımızın daha da artmasında önemli 
bir rol üstlenmişlerdir. Oda çalışanlarımız, geç-
mişte olduğu gibi yine işlerine karşı gösterdikleri 
özen ve duyarlılıkları ile ortak yürüyüşümüzün yol 
arkadaşı olmuşlardır. 
Buradan bütün çalışma arkadaşlarımıza Yönetim 
Kurulumuz adına teşekkür ediyorum. 
Değerli Üyelerimiz;
İlk Genel Kurulu’nu 26 Aralık 1954 tarihinde 
gerçekleştiren EMO, kuruluşunun 60. yılını mesleki ve toplumsal mücadelesini sürdürme 
kararlılığı içinde kutluyor. Mühendislik mesleğinin gelişimi ve bilimin kamu yararına kulla-
nılmasında öncülük yapan EMO, önümüzdeki yıllarda da TMMOB ve bağlı odaları ile birlikte 
kamu yararını temel alarak bilimsel özgürlüğü rehber edinen bir anlayış içerisinde, onurlu 
yürüyüşüne ve dik duruşuna devam edecektir. 
Bugün, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Haberleşme, Kontrol ve Biyomedikal 
mühendislerinden oluşan 47 bini aşkın üyesi, 14 şubesi, 112 il ve ilçe temsilciliği, 170 işyeri 
temsilciliği, yüzlerce bilimsel yayını ve 190 çalışanı ile EMO, ülkenin her yerinde 1954’den 
beri emek, demokrasi ve mesleki mücadelesini sürdürmektedir. 
2014 yılında 60 yaşına giren örgütlülüğümüz, Türkiye’nin toplumsal-siyasal yapısı ele alın-
dığında azımsanmayacak değerde tarihsel bir süreci ve birikimi ifade etmektedir. 60 yıllık 
onurlu yürüyüşümüzün kilometre taşlarını ören değerlerimizi, kaybettiğimiz tüm mücadele 
arkadaşlarımızı buradan bir kez daha saygıyla anıyoruz. EMO örgütlülüğünün bugünlere 
gelmesinde emeği geçen sevgili yol arkadaşlarımız bundan böyle de her dönem anılacaklar 
ve yolumuza ışık tutmaya devam edeceklerdir.
Sevgili Arkadaşlar;
Mesleki bir kongrenin açılış konuşmasında, toplumsal muhalefeti oluşturan kesimlerle emek 
ve barış eksenli bir dayanışma örgüsünü güçlendirmekten söz ettiğimde, ön sıralarda yer alan 
bir hocamız “Yahu hep mi muhalefeti büyüteceksiniz? Hiç mi iktidar hedefiniz olmayacak 
Başkan” diye takılmıştı.
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Sanırım 60 yıllık tarihimizin öyküsü bu cümlede gizli. Evet, hep muhalif olmayı, bulundu-
ğumuz her alanda ve yaptığımız her üretimde decoder (şifre çözücü) görevi üstlenmeyi 
sürdürdük bu altmış yılda.
Siyasal iktidarlarla iyi geçinmemiş olmak, onların arka bahçesine, günümüzün deyimiyle 
yandaş ve yalaka yapılara dönüşmemiş olmak, dönüştürmek isteyenlere izin vermeden 
bağımsız ve demokratik kimliğimizi her türlü saldırıya karşı korumak en büyük referans 
noktamız olmuştur her zaman.
1960’lı yılların ikinci yarısından bu yana geçen 50 yılda sermaye yanlısı sağ siyaset anlayışınca 
sevilmemek bizlerce anlaşılır bir şeydi her zaman. Hiçbir dönemde bu durumdan rahatsız 
olmadığımız gibi, EMO kadroları olarak sermaye, iktidar ve bürokrasi üçgeninde yaşanan 
ilişkilere de her zaman mesafeli bir duruş sergilemişizdir. 
Örneğin, ülkemizde mesleki, sosyal ve siyasal gelişmelerde görüşlerimizi kamuoyu ile pay-
laşırken, bilim ve tekniği kamusal bir bakış açısıyla savunurken önümüze koyduğumuz her 
çalışmada; ne medya olanaklarını gereğinden fazla abartmayı ya da ona tabi olmayı, ne de 
mutlak dar meslekçi yaklaşım içinde davranmayı tercih ettik Oda tarihimiz boyunca.
Bu nedenle 60 yıllık yürüyüşümüzde EMO örgütlülüğünü oluşturan kadrolar için siyasal 
iktidarlar tarafından ayak bağı, dinozor, marjinal ya da ideolojik tavır içinde olmak gibi yapılan 
suçlamaları ciddi bir özgüvenle, gülümseyerek karşıladık her seferinde.
Bu özgüvenin temelinde ise kendi içimizde yaratılmış bir başka iktidar ilişkisini koruma ya 
da Odamızı kişisel kariyerist yaklaşımlar ile yönetmek gibi bir anlayışın oluşmasına engel 
olmak üzere, her iki yılda bir demokrasi şölenine dönüşen genel kurullar ile seçilerek gelen 
DEMOKRAT MÜHENDİSLER anlayışı vardı her zaman.
Değerli Arkadaşlar;
Genel Kurulumuzun düzenlendiği günler, Odamız, meslek alanımız ve ülkemizin içinde 
bulunduğu koşullar dikkate alındığında oldukça önemli bir döneme denk düşüyor.
Genel Kurulumuzun bu tarihsel dönemin sorumluluklarına uygun olarak gündemini en 
verimli şekilde işleteceğine ve geleceğe dair ortak sorumluluklarımıza yeni bir güç ve heyecan 
katacağına inanıyorum. EMO’nun kürsüsü her konuda düşüncelerin özgürce ifade edile-
bildiği, bu ülkenin az sayıda kalan demokrasi zeminlerinden biridir. Bu kürsüyü korumak, 
demokrasi, emek ve barış yanlısı bakışımızla farklılıklarımızı zenginlik olarak görmemizle 
ilgilidir. Yani sözün özü seslerimizi ortak bir payda da çoğaltmak, özgür ve demokratik bir 
Türkiye mücadelesinde hepimizin ortak sorumluluğudur.
Değerli Arkadaşlar;
Bizler, çalışma dönemlerimiz içinde toplumsal yaşamımızı ilgilendiren her olayda tavır 
belirlerken, uyarı, itiraz ve direnişlerimiz ile her zaman haklı çıktığımız, onurlu bir tarihsel 
geçmişe sahibiz 
Örneğin, yakın tarihte anımsarsınız birçok sağ ve sol liberal kesimin yarattığı kafa karışıklı-
ğına karşı, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa Referandumu ile perşembenin gelişinin 
çarşambadan belli olduğunu, toplumun hak ve özgürlükler konusunda yanıltıldığını ve top-
lumsal yaşamın referandum sonrası yargıdan üniversiteye, sendikalardan meslek odalarına, 
medya bağımsızlığından kamusal varlıklarımızın talanına kadar kuşatma ile karşı karşıya 
bırakılacağını her platformda haykırmıştık.
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Bugün toplumla dalga geçercesine uzun yıllar içinde yaratılan beklentiler ve nihayetinde 
beklentilerin boşa çıktığı “yeni anayasa” tartışmalarının sürdürülüş biçimi ve geldiği nokta 
ya da yap-boz haline dönüşen eğitim sistemi üzerindeki gerici, çağ dışı uygulamalar ile AKP 
Hükümeti’nin, bugün 4+4+4 ile gündeme getirdiği değişimle, Cumhuriyet kazanımları ve 
laik eğitim sisteminin tahrip edilerek, kendi siyasi ve ideolojik amaçlarını gerçekleştirebileceği 
dinsel, muhafazakâr, piyasacı içeriğe sahip yeni bir eğitim sistemi inşa edilmesi süreci ya da 
yargı bağımsızlığının kalmadığı, artık AKP ve cemaat kavgası üzerinden hukukun işlemez hale 
geldiği, sosyal medyanın susturulmak, basın özgürlüğünün yok edilmek istendiği koşullarda 
Oda olarak karşı duruşumuzdaki haklılık bir kez daha görülmüştür.
Değerli Arkadaşlar; 
EMO ve TMMOB mücadelesinde sadece çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğiyle oynan-
masına karşı çıkmadık. Kadınlarımızın en yaşamsal taleplerinin de takipçisi olmayı kadın 
meslektaşlarımız ile birlikte sürdürdük.
Günümüzde AKP Hükümeti’nin piyasacı ve muhafazakâr politikaları, kadınları toplumsal 
yaşamdan dışlayarak eve hapsetmeyi hedeflemektedir. AKP iktidarı süresince kadın cinayetleri 
%1400 oranında artmıştır. Kadın istihdamı %39’lardan %24’lere gerilemiştir. 2012 yılında 
210 kadın, 2013 yılında 237 kadın öldürülmüştür. 
Kadın mühendisler meslek alanlarında da cinsiyetleri yüzünden ayrımcılığa maruz kalmaktadır-
lar. Mühendis kadınlar daha iş ilanlarında tanıştıkları ayrımcılıklarla meslek hayatları boyunca 
terfi ve atamalarda, şantiye görevlerinde karşı karşıya gelmekte, sıklıkla işyerlerinde tacize, 
şiddete, mobinge uğramaktadırlar. Eşit işe eşit ücret talebi hala karşılanmış değildir.
Değerli Üyelerimiz; Değerli Konuklar…
2014’de meslek örgütümüzün 60. kuruluş yılında tarihin hiçbir döneminde karşılaşmadı-
ğımız bir saldırı ile karşı karşıyayız. Gerici ve piyasacı AKP İktidarı, TMMOB ve Odamızı 
ülkemiz kaynaklarının yağma ve talanına karşı duruşu nedeniyle cezalandırmak istiyor. Son 
yıllarda AKP eliyle kamusal- toplumsal varlıklarımızın piyasalaştırılması için acımasız vahşi 
bir program uygulanıyor. 
Bu dönemde başta “kentsel dönüşüm” adı altında yeni rant alanlarının yaratılması olmak 
üzere yapılan her uygulamada; meslek odalarımız; kendi uzmanlık alanları ile ilgili olarak imar 
planlarından kamulaştırmalara, özelleştirmelerden kamu ihalelerine, nükleer santrallardan, 
doğayı katleden HES projelerine, ithal kömür ve doğalgaz ile bağımlılığımızı arttıran enerji 
üretim modellerinden, tarım arazileri, orman alanları, doğal ve tabi SİT alanları, meralar, 
zeytinlikler ve yaban hayatının korunmasına, yani özetle bu memleketin havasına, suyuna 
taşına toprağına sahip çıkmak üzere yapılan her yanlış uygulamanın karşısında taraf oldular. 
Olmaya devam ediyorlar. 
Bu amaçla TMMOB ve Odamız tarafından yaşadığımız tüm bu süreçlere ilişkin olarak kurum-
lara yazılar yazılmakta, raporlar, yayınlar çıkartılmakta, hukuksal süreçler işletilmekte, sem-
pozyum ve kongreler düzenlenmekte, yerel halkın direnişleri ile dayanışmalar sergilenmekte 
ve sorunlar toplumsallaştırılarak kamuoyunun vicdanı ile buluşturulmaktadır. 
Elbette bütün bu çabanın ürünü olarak alınan birçok olumlu sonuç karşısında siyasal iktidarın 
sessiz kalması beklenemezdi. Özellikle son dönemde diktatöryal bir yapıya dönüşen siyaset 
yapma anlayışının ürünü olarak dikensiz bir gül bahçesi yaratmak adına bir taraftan anti 
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demokratik biçimde, kamu yararı içermeyen onlarca yasa ve yönetmelikler çıkarılarken, diğer 
yandan yasal dayanağını Anayasa’dan alan kamu kurumu niteliğinde, kamu tüzel kişiliğine 
sahip TMMOB ve meslek odamızın hak, yetki ve görevleri ellerinden alınmak isteniyor.
Oysa günümüzde mühendislik hizmetleri sanayi, kent ve çevre politikalarının en dinamik 
gücüdür. Bu durumun aksine uygulanan politikalarda son dönemde yaşanan örnekler olarak 
bilimsel-teknik gereklerden uzak biçimde, teknik öğretmenlere mühendis unvanı verilmek 
veya teknoloji fakülteleri kurmak adı altında mesleki deformasyon yaratılmak, mesleğimiz 
itibarsızlaştırılmak, meslek odalarımız etkisizleştirilmek, meslektaşlarımız işsizlik ile karşı 
karşıya bırakılmak isteniyor.
AKP iktidarında, insanca barınma hakkının ve deprem gerçeğinin gerektirdiği yapı dene-
timi, enerji, tarım, orman, su kaynakları ve kentlerin yönetimi gibi alanlarda mühendislik 
hizmetlerinde mesleki denetim, periyodik kontrol, ölçüm vb. gibi bilimsel teknik kriterler 
devre dışı bırakılmaktadır. Yine bu dönemde yaşanan piyasalaşmanın yarattığı kuralsızlık 
ile işçi sağlığı ve iş güvenliğinin kağıt üzerinde kaldığı, çalışma yaşamında bilimsel-teknik 
hiçbir önlem alınmadığı koşullarda iş kazaları adı altında sistematik cinayetlerin işlendiği 
bir dönemin içinden geçiyoruz.
Sevgili Arkadaşlar;
Meslek Odamız, bilimsel çalışmayı yalnızca uzmanları ilgilendiren teknik bir uğraştan ibaret 
görmeyen bir noktada, bilimsel yaklaşımın ekonomik, sosyal ve siyasal tüm alanlarda egemen 
kılınmasının gereğine ve önemine inanmış bir yaklaşımın içindedir.
Tam da bu noktada mühendisliğin etik ile olan bağını kurmak gelecek kuşaklara ait en büyük 
sorumluluğumuz olarak öne çıkmaktadır. Etik, insan ilişkilerinde, toplumsal, kültürel, siyasi, 
ekonomik, hukuki, bilimsel, teknolojik vb. tüm alanlarda insanın tutum, davranış, eylem 
ve kararlarında belirleyici olan, hiç kimsenin dışında kalamayacağı, kaçınamayacağı ilke ve 
değerler bütünü olarak yaşamın içinde yer almaktadır. Etiği, meslek etiği ve mesleki davranış 
ilkeleri gibi her hangi bir kategori içinde sınırlamadan, daha açık ifadeyle mühendislerin 
ilişkilerini mesleki alan, meslek dışı alan gibi ayrımlar yapmadan genel anlamıyla etik ilişkiler 
temelinde bir bütün olarak değerlendirmek gerektiğine inanıyoruz.
Bu bilinç içerisinde bizler tarihsel birikim ve değerlerimiz ile savunuyoruz ki mühendisler:

• Bilim ve teknolojinin, insanlığın evrensel kazanımları ve temel insan hakları çerçevesinde 
toplumsal, doğal ve kültürel değerleri geliştirici yönde kullanılmasını, 
• Bilim ve teknolojinin bu amaçlar dışında insanlığa karşı baskı ve sömürü aracı olarak 
kullanılmamasını, bu değerlerin toplumsal ve insani değerler dışına itilmesine karşı 
durulmasını,
• Dil, din, ırk, cinsiyet, inanç, mezhep, coğrafi, bölgesel ve kültürel ayırım yapmamayı; 
bu tür farklılıkları, çok kültürlü yapıyı toplumsal gelişme için itici bir güç ve zenginlik 
kaynağı olarak kabul etmeyi; inandığı bu gerçeği yaşamın her alanında tutum, davranış 
ve eylemlerinde yansıtmayı ve ortaklaşa benimsenmiş ilkesel değerler olarak yaşama 
geçirmek için çaba sarf etmeyi, 
• Elde edilen yetkiyi, bu yetkinin yüklediği sorumlulukların bilincinde olarak eşitlikçi, 
adil, hukuka saygılı olarak toplum yararına kullanmayı, 
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• Mesleki yetki, bilgi ve sorumluluklarıyla bağdaşmayacak işlerle uğraşmamayı, yetkiyle 
donatılmamış, yetki dışı sorumluluk yükleyen hiç bir görev veya mevki kabul etmemeyi,

• Emin olmadığı konularda yönlendirici nitelikte veya kararları etkileyecek türde akıl 
yürütme, karar verme yanılgısına düşmemeyi, bilmediği konuları da açık yüreklilikle 
söylemekten kaçınmamayı,

• Meslek insanı olarak yaşam boyu bilgilerini geliştirerek kendini yetiştirmeyi, 

• Mesleğin değerlerine aykırı davranışlarda bulunmamayı,

• İnsanla doğa arasında bir ayrım yapmadan, insanın ancak çevresiyle var olacağını, bu 
değerlere saygı gösterip korumanın kendi varlığını ve saygınlığının korunması olduğunu, 
görevini bu bilinçle yerine getirmeyi,

• Savunduğu ilkelerin yaşama geçmesi için topluma egemen sistemin demokratik ve 
sosyal hukuk devletine dönüşmesi için çalışmayı ve bu temelde Örgütlü yapının güç-
lendirilmesini

hedeflemelidir.

Bütün bunlar, Odamızın yarattığı 60 yıllık tarihsel birikimin ve çalışma tarzının bize öğret-
tikleridir. Tam da bu nedenle, 60 yıllık kurumsal tarihimizin hiçbir döneminde, çalışma 
programlarımızda yapmayı planladıklarımız ve gerçekleştirilen faaliyetler dışında, meslek 
onurunu ve EMO’nun kurumsal kimliğini sıkıntıya sokacak, toplumsal sorumluluklarımızı 
yerine getirmede yüzümüzü kızartacak, hesabını veremeyeceğimiz idari, mali, yönetsel hiçbir 
olumsuzluk yaşanmamıştır.

EMO’nun bu namuslu mücadele zemininin ne anlama geldiği, yaşadığımız günlerde açığa 
çıkan ve her yanıyla lime lime dökülen AKP-Cemaat kavgasındaki yolsuzluk ve hırsızlıklarla 
bezeli kirli siyasetin sonuçları görüldüğünde daha bir anlam kazanmaktadır. 

AKP iktidarının “ustalık” döneminde yolsuzluklar ile demokrasi dışı uygulamaların at başı sür-
düğü, Cumhuriyet tarihinin en ciddi toplumsal ve siyasal krizinin yaşandığı koşullarda egemen 
siyasetin bize yaptığı tek suçlama ne mutlu ki “fazla siyaset yaptığımız” ile ilgilidir.

Yaptığımız siyaset, insanların özgürlük alanlarının ve en temel demokratik taleplerinin baskı 
ve yasaklar ile kuşatıldığı bir ülkede demokrasi, emek ve barış söylemlerini, halkların birlikte 
özgür ve kardeşçe yaşaması temelinde savunmak olmuştur.

Değerli Meslektaşlarım…
Örgütümüzün hemen her toplantısında ifade ettiğim gibi, tekrar yinelemek isterim; EMO 
olarak inanıyoruz ki; geçmişten bugüne ve geleceğe üretim ve sanayileşmeyi çevreye ve doğaya 
karşı sorumluluk bilinciyle kavramak; insanların enerjiye erişim, haberleşme, ulaşım, barınma 
ve beslenme olanaklarını ortak bir fayda, sosyal bir hak olarak toplumsal hukuk ile çözülmesini 
talep etmek ideolojik bir tercihtir. Bilimi, teknolojiyi bu anlayış ile kavramaktır. 

Bu nedenle gönül ferahlığıyla bir kez daha belirtmek isterim ki Odamız önümüzdeki dönemde 
de daha çok politika yapmaya, bilimi ve tekniği halkın hizmetine daha çok sunmak için kendi 
meslek alanlarımızdan çalışmaya devam edecektir. 

Karanlığın en koyu olduğu an, aydınlığın en yakın olduğu zamandır. Şimdi EMO ve TMMOB 
örgütselliği olarak bu karanlıktan çıkışın tek bir yolu vardır arkadaşlar. Taksim Gezi Direnişi 
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ile simgeleşen ve ülkenin her yanına yayılan halk hareketinin ruhunu, söylemini, taleplerini 
anlamak, oluşan yeni bir toplumsal mücadele kültürünün ve dayanışmanın gereklerini kendi 
alanımızdan yerine getirmektir.

Sevgili Arkadaşlar; 
Artık başka bir Türkiye’nin yaratılmasında dünden daha umutluysak, bu piyasacı, gerici, 
faşizan düzenin değişmesi için yol arkadaşlarımızı biraz daha çoğalttıysak, artık biz de ken-
dimizi yenilemeli, ırkçılığa ve şovenizme karşı halkların kardeşliğini, Kürt sorununun adil ve 
demokratik çözümünü, gericiliğe karşı toplumsal alanlarımızın tümünde çağdaş bir yaşamı, 
sömürü düzeni ve piyasa anlayışına karşı kamu yararını ve adil bölüşümü daha güçlü, daha 
anlaşılır yeni cümleler kurarak ve omuz omuza vererek ifade etmeliyiz.

Şimdi, bu mücadele zemininden hareketle, toplumsal direnişin diliyle konuşmak ve ortak-
laşmak üzere; bundan sonra da barış ve kardeşlik için her koşulda demokratik bir Anayasaya 
vurgu yapacağız, özelleştirmeler ile yaşanan yoksulluklara, işsizliğe, sendikal hak gasplarına 
ve taşeronlaşmaya, işçi cinayetlerine, cinsiyet ayrımcılığına, kadın bedeninin ve emeğinin 
sömürülmesine, kentsel dönüşüm adı altında tarihsel ve kültürel yıkımlara, doğa ve çevre 
felaketlerine dönen rant ilişkilerine, eğitimin gericileştirilmesine, üniversitelerin ticarileşti-
rilmesine, bilim karşıtı yasaklamalara, öğretim elemanlarının baskı altına alınmasına, özgür 
basının susturulmasına, keyfi yargılama ve tutukluluk süreçlerine, sosyal yaşamın dinsel 
gericilik ile kuşatılmasına, Cumhuriyet değerleri ve kazanımlarının yok sayılmasına “Hayır” 
demeye devam edeceğiz.

Son olarak buradan bir kez daha sesleniyoruz. 

Bu egemenlerin dünyası için tarif edilen “istikrar, kar ve tüketim” onların olsun arkadaşlar. 
Biz Gezi Direnişi ile başlayan ve ülkenin her kesiminde gencecik insanların yaşamları pahasına 
AKP faşizmine karşı yarattıkları mücadelenin diliyle konuşmayı sürdüreceğiz. Eşit ve özgür 
bir ülkede yaşamak için barış ve adaleti savunmaya devam edecek; yüzümüzü topraklarımıza, 
derelerimize, madenlerimize, fabrikalarımıza, santrallarımıza, yani ortak yaşamın olduğu her 
yere çevirmeyi sürdüreceğiz.

Şimdi bize düşen şey, 60. kuruluş yılında, mühendislik mesleğinin gelişimi ve bilimin kamu 
yararına kullanılmasında öncülük yapan EMO’nun, önümüzdeki yıllarda da TMMOB ve 
bağlı odaları ile birlikte toplumsal muhalefetin odağında yer alarak, onurlu yürüyüşüne ve dik 
duruşuna devam etmesi olacaktır. Son söz Ömer Hayyam’ın dizesi olsun arkadaşlar.
Tam yatmasın aklın hiç bir şeye. 
Neler çıkar karşına kimbilir yarın, 
Bu karanlıktan başka bir karanlık,
Bu sabahtan başka bir sabah.
Bu duygu ve düşüncelerle Genel Kurulumuza başarılar dileyerek, hepinizi sevgiyle dostlukla 
selamlıyorum. Yolumuz açık olsun arkadaşlar…

Yaşasın TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Örgütlülüğü…

Cengiz GÖLTAŞ
Elektrik Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı


