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EMO ANKARA ŞUBESİ 43 YILDIR 
KAMUSAL MÜCADELESİNE DEVAM EDİYOR

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi; EMO 
Yönetim Kurulu`nun 22. Olağan Genel Kurulu`nda alınan karar 
üzerine 29 Ocak 1977 yılında kuruluşunu ilân etti.

TMMOB`ye bağlı Elektrik Mühendisleri Odası`nın 14 Şubesinden 
biri olan EMO Ankara Şubesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elekt-
rik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme 
Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Elektroteknik Mühendisli-
ği, Elektronik ve İletişim Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühen-
disliği, Kontrol Mühendisliği, Elektrik Enerjisi Mühendisliği, Elektro-
mekanik Mühendisliği bölüm mezunu 15 bin 207 üyeyi bünyesinde 
barındırmaktadır. EMO Ankara Şubesi, EMO örgütlülüğü içinde 
üye sayısı bakımından ikinci, kapsadığı yüzölçümü bakımından ilk 
sırada yer almaktadır.

Kurulduğu günden bu yana Türkiye`de özgürlükçü, bağımsızlık 
yanlısı, demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti mücadelesinde bay-
rağı hep en önde taşıyan Şubemiz; üyelerinin sorunlarını çözmek 
için çalışmalarını sürdürürken, mesleğin üye ve halkın yararlarına 
göre geliştirilmesi için yoğun bir şekilde uğraş vermekte; uzmanlık 
alanlarında ülke çıkarlarının korunması için kamusal politikalar üret-
meye, bu politikaları savunmaya, kamuoyunu bu kamusal politikalar doğrultusunda bilgilendirmeye çalışmak-
tadır.  

Düzenlediği mesleki etkinliklerle bilimi halkın yararına sunmayı ilke edinen Şubemiz mühendislik eğitiminin 
ve öğrencilerinin sorunlarını en geniş katılımla değerlendirip çözüm önerileri geliştirmekte ve bunun için de 
mücadele etmektedir.

Riskli, pahalı, dışa bağımlı nükleer santrallere karşı verilen mücadelede her zaman yer alan; doğayı talan eden 
nehir tipi HES`lerin, maden ocaklarının yarattığı tahribata karşı alanlara çıkan, işçilerle, kamu emekçileriyle, 
işsizlerle, köylülerle, yoksullarla omuz omuza mücadelede yer alan EMO Ankara Şubesi bir yandan da üyelerin 
hak ve yetkilerini korumak, üyeler arasında dayanışmayı sağlamak için yoğun emek ve çaba sarf etmektedir.

Şube olarak mesleki yetkinlikten alınan güçle örgütlü bir şekilde, bilimi ve tekniği halkla buluşturma mücade-
lesini verirken, bir yandan bilim karşıtı gerici güçlerin, demokrasi düşmanlarının ve kamu kaynaklarını yağma-
layan, talan eden güç odaklarının saldırılarının hedefi olmaktadır.

EMO Ankara Şubesi, TMMOB`nin eski Başkanı sevgili Teoman Öztürk`ün “Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve 
sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak” ifadeleriyle kavramsallaştırdığı toplumsal mücade-
lesini 43 yıldır sürdürüyor.
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