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EMO Yönetim Kurulu’nun, 25 Aralık 
2020 tarihinde gerçekleştirdiği yazılı 
basın açıklamasında şöyle denildi: 

“Mühendislik mesleğinin gelişme-
si, bilimin ve teknolojinin yakından 
takip edilerek kamu yararına kulla-
nılmasına TMMOB ve bağlı odaları ile 
birlikte öncülük yapan EMO, bugün 
sayısı 66 bini aşkın; elektrik, elektro-
nik, haberleşme, kontrol ve biyomedi-
kal mühendislerinin oluşturduğu, 14 
Şube, 111 il ve ilçe temsilciliği, 154 
çalışanı ile ülkemizin birçok noktasın-
da; sahip olduğu birikimi meslektaşla-
rının özlük hakları başta olmak üzere, 
güncel tüm sorunların çözümüne, bi-
limsel anlamda gelişime katkı koya-
rak mücadelesine devam etmektedir. 
66 yıl önce üyesinden aldığı güç ve 
toplumsal sorumluluk bilinci ile mes-
lek alanını ilgilendiren konularda bilgi 
üretmeyi ve üretilen bilgiyi üyeleri ve 
kamuoyu ile paylaşmayı şiar edinen 
EMO bu doğrultuda; ekonomik, siyasi, 
toplumsal bir bakış açısıyla bilim in-
sanları, sanayi temsilcileriyle; düzen-
lediği etkinlikler, hazırladığı raporlar, 
basın açıklamaları, çıkardığı yayınlar, 
verdiği eğitimler, açtığı davalar ile 
mücadele gücüne güç katmıştır.”

Son dönemde toplum yararı ye-
rine sermaye gruplarının çıkarlarının 
gözetildiği sosyal devlet olma anla-
yışından hızla uzaklaşıldığına dikkat 
çekilen açıklamada, salgın döneminde 
artan sorunlar şöyle özetlendi:  

“Uygulanan yanlış eğitim politi-
kaları sonucu milyonlarca öğrencinin 
internet ve teknik olanaktan yoksun 
bırakılarak kayıp bir neslin yaratıldı-
ğı, küresel salgınla mücadelede halka 
maskenin bile ücretsiz dağıtılamadığı,  
binlerce emekçinin işlerini kaybettiği, 
güvencesiz ortamlarda ölmek paha-
sına çalışmak zorunda kaldığı, halk 
iradesinin yok sayıldığı, hukuksuz uy-
gulamalarla sosyal ve kültürel ortam-
ların yok edildiği böylesine bir ortam-
da, mesleki alanımızda bu durumdan 
fazlasıyla etkilenmiştir.” 

Derinleşen ekonomik krizin, iş-
sizliği can yakıcı bir sorun haline ge-
tirdiğine vurgu yapılan açıklamada, 
“Günümüz şartlarında meslektaşla-
rımız iş bulmakta zorlanırken, birçok 
meslektaşımız iş yerlerini kapatmak 
zorunda kalmış, bir kısmı da sınırlı is-
tihdam ve düşük ücretlerle piyasanın 
acımasız koşullarına terk edilmiştir. 
Buna rağmen niteliksiz kadrolara sa-
hip, içi boşaltılan üniversitelerimizde 
öğrenci kontenjanları sürekli olarak 
artırılmış, meslektaşlarımız güvence-
siz çalışma koşullarına mecbur bırakıl-
mış, istihdam alanları giderek daraltıl-
mıştır. Meslektaşlarımız çareyi meslek 
dışı çalışma alanlarında aramıştır.”

Mesleğin, örgütsel bağlarıyla bir-
likte zayıflatılmaya ve hem kamuda 
hem de özel işletmelerde mesleğin 
kamusal işlevinin olarak ortadan kal-
dırılmaya çalışıldığına vurgu yapılan 

açıklamada, şöyle tamamlandı: 
“EMO kuruluşunun 66. yılında, 

mesleğin ve meslektaşlarının hak-
larını, çıkarlarını sömürü düzeni ve 
yoksulluk karşısında korumak bili-
mi, tekniği ülkenin, halkın hizmetine 
sunmak adına dün olduğu gibi bugün 
de mücadele etme kararlılığındadır. 
Bizler, kamusal hizmet anlayışıyla 
mühendislik meslek birikimini evren-
sel değerler ile birleştirerek, bilgi ve 
becerilerimizi insanlık yararına kul-
lanan EMO üyeleri olarak, bu olana-
ğı büyük emek ve özveriyle yaratan, 
EMO’nun kurumsal kimliğine katkı su-
narak bugünlere gelmesini sağlayan 
şu an hayatta olmayan tüm meslek-
taşlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz. 
Elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, 
haberleşme, kontrol ve biyomedikal 
mühendislerinin yasal örgütü olarak 
66 yıl önce başlayan meslek örgü-
tü mücadelemizi ‘Yeniden EMO’ şiarı 
ile sürekli geliştirme gayreti ve azmi 
içindeyiz. Neoliberal politikalar ve an-
tidemokratik uygulamalar karşısında, 
kutuplaşmanın olmadığı, demokratik, 
insan onuruna yaraşır bir dünya düze-
ni için her geçen gün daha da büyü-
yerek, daha güçlenerek tüm meslek-
taşlarımızı, emeğimize, mesleğimize 
sahip çıkmaya mesleki ve ekonomik 
haklarımızın, mesleki itibarımızın 
korunması adına birlik ve dayanışma 
içinde olmaya çağırıyoruz.”

Elektrik Mühendisleri Odası’nın kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirilen basın açıklamasında, “66. yılı bilimi, tekniği 
esas alan mesleki birikimimiz; eşitlik, özgürlük, demokrasi temelinde ilerici ve halkçı bakış açımızla kutluyoruz” denildi. 
EMO’nun meslektaşlarının hak ve çıkarlarını ülkenin çıkarlarıyla birlikte koruma ilkesiyle faaliyetlerini sürdürdüğüne 
vurgu yapılan açıklamada, “Bilimi, tekniği ülkenin, halkın hizmetine sunmak adına dün olduğu gibi bugün de mücadele 
etme kararlılığındayız” vurgusu yapıldı.

Elektrik Mühendisleri Odası 66 Yaşında!
MÜCADELE GÜCÜNE GÜÇ KAT ÇAĞRISI


