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Değerli Üyelerimiz;
Bizlere verdiğiniz görevi bir yılı aşkın zamandır 
sizlerden aldığımız destek ve güçle yürütüyoruz. 
Umuyoruz ki bu güne kadar gerçekleştirdiğimiz 
etkinlikler ve çalışmalar ile güveninizi boşa 
çıkarmadan EMO İstanbul Şubesi’nin ve üyelerinin 
ihtiyaçlarına uygun bir çalışma dönemi geçirmişizdir.

38. dönemin üçüncü bülteni ile karşınızdayız. 
Bültenimiz, sizlerin katkılarıyla, mektupları ve 
söyleşileriyle zenginleşmekte, EMO’nun topluma 
karşı sorumluluğuyla ele alınan yazıların yanı 
sıra, komisyon sayfalarıyla, üyelerimizin uzmanlık 
alanlarına dair yazdıkları makale ve görüşleriyle 
daha da etkin bir yayın haline gelmektedir. Dileğimiz, 
siz değerli üyelerimizin görüş, öneri ve kendi 
alanlarından katkılarıyla her geçen gün niteliği artan 
bir yayın çıkarmaktır.

Barış ve Kardeşlik İçin
Doğanın bize baharı müjdelediği aylardan geçiyoruz. 
Biliyoruz ki bahar ayları, barışın, kardeşliğin sesinin 
en çok yükseldiği ve hak mücadelesinin de en 
yoğun olduğu aylardır. Geçtiğimiz ay gerçekleşen 
Newroz/Nevruz kutlamasında Kürt halkının barış 
talebi meydanlara damgasını vurdu. Geçen yıl ki 
kutlamalardaki gaz bombası, şiddet ve ölümlerin 
yerini, bu yıl bir barış umudu aldı. Gördük ki temel, 
hak ve özgürlüklerin engellenmediği, soruna 
paranoya ile yaklaşılmadığı durumda, bu ülke 
halkları, baharı da, barışı da, mücadeleyi de layığıyla 
karşılıyorlar.

TMMOB yıllardır, Kürt sorununun demokratik, 
barışçıl çözümü için saf tuttu, söz söyledi ve birçok 
girişimde bulundu. Ölümden değil yaşamdan ve 
kardeşlikten yana tavır aldı. Ne yazık ki ülkemizdeki 
çatışmalı süreç, bu sorunun hep başka mecralarda 
tartışılmasına yol açtı. Yıllardır yapılan yanlışlar, 
toplumu bölen, ötekileştiren, kesimleri karşı karşıya 
getiren politikalar birçok emekçi çocuğunun canına 

mal oldu. Cebimizden alınan vergiler, eğitime sağlığa, 
altyapıya değil, silaha, şiddete yatırıldı. 

Şimdiler de barış söyleminin havada uçuştuğu, bir 
dönem yaşıyoruz. Uludere katliamının arkasındaki 
gerçekleri gizleyen AKP iktidarının, bu soruna dair 
tutumunun birden değişmesi, arkasında başka 
planlar olduğu kaygısını uyandırsa da; bizler, Türk 
ve Kürt halklarının bu planları boşa çıkaracağını 
biliyor, silahların sustuğu ortamda çözüm yollarının 
daha kolay açılacağına inanıyoruz. Akil insanlar 
komisyonlarının kurulduğu, tarafların görüşmeler 
gerçekleştirdiği bu süreçte; aslolanın, yapılan 
görüşmeler ve verilen sözlerden çok, bu ülke 
halklarının aralarındaki nifak tohumlarını söktüğü, 
barışı savunarak, emperyalistlere ve bu çatışmadan 
nemalanmaya çalışanlara karşı birlikte verecekleri 
ortak mücadele olduğunu düşünüyoruz. 

Yasa rafa kalktı ama mücadeleye devam
TMMOB olarak da baharı mücadele ile karşıladık 
ve ciddi bir sınavdan geçtik. Kamuoyunda TMMOB 
yasası olarak bilinen ve odalarımızı etkisizleştirmeyi 
ve birçok alanda yağmanın önünü açmayı amaçlayan 
yasa, verilen mücadele sonucunda şimdilik rafa 
kaldırıldı. Bu gelişme bizlere bir kez daha gösterdi 
ki, haklarımızı korumak ve ülkemizin yağma ve ranta 
açılmasını engellemek, ancak kararlı bir duruş ve 
etkin bir mücadele ile mümkündür. AKP iktidarı 
TMMOB yasasının şimdilik rafa kaldırdığını söylese 
de, torba yasanın içerisindeki birçok madde ile doğa 
ve çevreyi ranta açan uygulamalarda ve kentsel 
dönüşümde ısrar edecektir. En son Kaz Dağları’nda 
çevrecilerin zehirlenmesiyle ortaya çıkan fütursuzluk 
daha çok yolumuz olduğunu göstermektedir. Bundan 
sonraki süreçte TMMOB yasasına karşı verdiğimiz 
mücadelenin ivmesiyle, ülkemize, geleceğimize, 
doğamıza sahip çıkmak bizim en önemli görevimizdir.

Özelleştirme, Yağma tam gaz
AKP iktidarı elektrik dağıtım şirketlerinin 

EMEĞİMİZ, MESLEĞİMİZ,  
ONURUMUZ İÇİN 1 MAYIS'A
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özelleştirmelerini neredeyse tamamladı. En son 
yapılan İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım 
AŞ, Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ, Vangölü Elektrik 
Dağıtım AŞ, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ’nin ihale 
süreçlerinin tamamlanmasıyla, enerji üretim 
tesislerinin özelleştirilmesine ağırlık verileceği ilan 
ediliyor. İktidar, önümüzdeki süreçte Türkiye’deki 
elektrik enerjisi kurulu gücünün yüzde 39’unu 
özelleştirmek niyetinde. Mayıs ayına girerken 
devri tamamlanması hedeflenen BEDAŞ merkez 
binasındaki milyon dolarlık tadilatlar, güvence 
bedellerinin ve tahsilatlarının şimdiden şirketin 
kasasına aktarılması, tıpkı Fırat ve Meram Elektrik 
Dağıtım özelleştirmelerindeki yağmanın habercisi. 
EMO olarak özelleştirmelere karşı hukuki ve fiili 
mücadelemizi yürüteceğimizi ve tıpkı elektrik 
fiyatlarındaki düşüşü vatandaşa yansıtmayanların 
oyunlarını açıkladığımız gibi özelleştirme sürecinde 
de kamuoyunu bilgilendireceğimizi, dağıtım 
şirketlerinde çalışan üyelerimizin haklarının takipçisi 
olduğumuzu ilan ediyoruz.

Sadece dağıtım şirketlerinde değil her alanda 
yağma devam ediyor. Özelleştirmelerde “durmak 
yok yola devam” diyen iktidar, PTT ve TCDD'yi 
de özelleştirme kapsamına almış ve somut 
adımlar atmaya başlamıştır. Stratejik önemde olan 
haberleşme alanında özelleştirmelerin nasıl bir yıkım 
getirdiğini, Telekom özelleştirmesin de somut olarak 
yaşamamıza rağmen ikinci adım olarak AKP iktidarı 
PTT’nin özelleştirilmesi gündeme almıştır. 

Sevgili Meslektaşlarımız,
Emeğin Bayramı 1 Mayıs yaklaşıyor. İşçi sınıfının 
ve tüm emekçilerin Birlik, Mücadele, Dayanışma 
Günü’ne yaklaşırken, biz mühendislerin sorunlarının 
işçi ve emekçilerin sorunlarından bağımsız olmadığını 
biliyor ve kendimizi sınıfın dışında tutmuyoruz.

Her alanda sendikaların ve meslek örgütlerinin 
tutumunu kendine sorun olarak gören iktidar bir 
yandan talan yasalarını ve özelleştirmeleri hayata 
geçirirken bir yandan da mesleki ve sendikal 
örgütlenmeleri itibarsızlaştırma ve yok etme gayreti 
içerisindedir. 

Temelsiz gerekçelerle, sık sık sendika binalarını 
basan AKP iktidarı, son olarak Genel-İş ve Liman-İş 
sendikalarına, kapılarını kırarak girmiş ve belgelere el 
koymuştur. Yöneticileri ve üyeleri göz önünde olan, 
istendiği zaman denetlenebilen, istenilen belgeye 
kolayca ulaşılan sendikaların bu tarzda basılması 
kabul edilmez. Burada amaçlanan sendikaların 
itibarsızlaştırılması ve yıldırılmasıdır.

Herkes iki sendikaya birden üye olabilir denilen 
ülkemizde, sendika üyesi oldukları için halen DHL, 
Yurtiçi ve MNG Kargo çalışanları, Tuzla’da deri 
işçileri, Ambarlı'da liman işçileri ve daha birçok yerde 
çalışanlar işten atılmaktadır. Yine sendikal haklarını 
kullandığı için işten atılan 305 havayolu işçisine 
halen iş başı yaptırılmamış, 150.000 metal işçisini 
ilgilendiren TİS süreci tıkanmış, sendikaların talepleri 
yanıtsız bırakılmıştır. Yeni YÖK yasa tasarısına ve 
güvencesizleştirilmeye karşı, İTÜ’de asistanlar 

direnmektedir. Tüm bunlar odalarımız karşısında 
alınan tutumun sendikalarda da benzer bir hatta 
ilerlediğini göstermektedir. 

Oysa,sınıf bilinci ile hareket eden sendikaların 
olmadığı ya da itibarsızlaştırıldığı bir ülkede iş 
cinayetlerinin önü alınamaz. Sendikal örgütlenmenin 
engellendiği koşullarda çıkarılan İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yasası tamamen bir aldatmacadır. 
4+4+4’ler ile çocuk işçiliğinin önündeki 
engelleri kaldıran iktidar, mevcut yasaları dahi 
uygulamamakta, kanımızı donduran, insanlığımızı 
sorgulatan iş cinayetleri yaşanmaktadır. 13 yaşındaki 
Ahmet Yıldız’ın Adana’da bir plastik fabrikasında 
kafası prese sıkışarak can vermesi ve sorumluların 
sadece 6 yıl ceza ile yargılanması, çocuk katili 
sermayenin ve işbirlikçilerinin gerçek yüzünü açığa 
çıkarmaktadır. Kuralsızlık, düzensizlik, denetimsizlik 
bir yana, 13 yaşında bir çocuğun okuyabilmek için 
çalışmak zorunda olduğu bir ülkede bizlere çok iş 
düşmektedir. 

Tüm bu hak gasplarının yaşandığı çalışma 
yaşamında biz mühendisler de gün geçtikçe 
güvencesizleşiyoruz. Sendikal örgütlenmeden 
mahrum, emeğimizin karşılığını alamadan, fazla 
mesai ücreti talep etmeden, mobbinge maruz 
kalarak çalışıyoruz. Oy kaygısıyla, hiçbir planlama 
ve yeterli altyapı çalışması yapılmadan, ardı ardına 
açılan mühendislik fakülteleri, işsizliğin ve hak 
gasplarının daha da artacağını gösteriyor. Özellikle 
genç mühendisler, çalışma yaşamlarının ilk yıllarında 
çok düşük ücretlere, sigorta primleri eksik yatırılarak 
çalışmaya mecbur ediliyor.

Bildiğiniz gibi, TMMOB’nin SGK ile yapmış olduğu 
Mühendis Asgari Ücret Protokolü, 1 Mayıs’a giderken 
bizlerin önemli çalışma alanlarından bir tanesi 
olacak. Kurduğumuz örgütlenme birimimiz ile bu 
alanda hak gaspına maruz kalan meslektaşlarımızın 
sorunlarına çözüm arayacak, hukuk danışmanlığı 
desteği vereceğiz.

Değerli Üyemiz,
Toplumsal çıkarları, eşitlik ilkesini ve bilime 
uygun kararları saygın görmeyen yönetimlerin 
elinde, nasıl kullanılacağı ve neye hizmet edeceği 
sorgulanmaksızın üretilen politika ve yasaların; 
insanlar üzerinde sindirici, yıkıcı ve tektipleştirici 
etkilerini silmek ancak bizlerin mücadelesiyle 
gerçekleşecektir.

Çalışma yaşamındaki kuralsızlıklara, güvencesizliğe, 
doğanın talanına, yağma ve ranta, nükleer 
santrallara, özelleştirmelere, cinsiyet ayrımcılığına 
karşı insanca bir yaşam için, 
 
Emeğimiz, Mesleğimiz Onurumuz İçin sizleri 
1 Mayıs’ta EMO kortejinde görmek istiyoruz…

SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ

38. Dönem Yönetim Kurulu adına
Yönetim Kurulu Başkanı

Beyza Metin


