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Odamız 1665 sicil numaralı üyemiz Demir ŞEKER, 11933 SİCİL 
numaralı üyemiz Ahmet ÖRS, 4202 sicil numaralı üyemiz Mehmet 
Ömer GÜRCAN, 1097 sicil numaralı üyemiz Nihat YURDAKULOL, 
4238 Sicil No’lu Yılmaz FİDAN vefat etmiştir. Ailelerine, sevenler-

ine ve mühendislik camiasına başsağlığı dileriz.

yitirdiklerimiz...

OHALDE BİZE DİRENMEK VE UMUT ETMEK DÜŞER…  

8 Mart 1857`de Newyork`da tekstil işçisi kadınların, daha iyi çalışma ko-

şulları ve insanca yaşam için başlattıkları mücadele 160. Yılında büyüyerek 

devam etmekte. Günümüzde hâlâ kadınlar kayıt dışı ve ucuz işgücü olarak 

görülmekte, dünya üzerindeki birbirinden farklı birçok coğrafyada kadınla-

rın karşılaştıkları cins ayrımları din, dil, renk, sınıf tanımadan bütün toplum-

larda farklı kılıfl arla karşımıza çıkmakta.

Bugün referandum kıskacında ülkemiz diktatörlüğe sürüklenmek isteniyor. Bir yanda tek adam rejimi , bir yan-

da DEMOKRASİ; kadınların burada tarafı ve tercihi bellidir. Aydınlık bir gelecek, demokratik ve laik bir ülke için 

KADINLAR HAYIR diyor, KADIN MÜHENDİSLER HAYIR DİYOR... Çünkü bu dünyanın,  çünkü yaşamın yarısı ka-

dınlardır. İşçi, işsiz, öğrenci, genç, yaşlı, emekli, her milliyet ve inançtan tüm kadınlar yüzyıllardır başka bir dünya 

yaratma mücadelesi veriyor ve bu mücadele direnerek, birleşerek daha da güçleniyor. Bir Ezidi atasözünde de 

denildiği gibi “Bizim topraklarda önce kadınlar uyanır, sonra güneş doğar; çünkü güneşi kadınlar doğurur.” barı-

şın yeniden yeşereceği, umutlu, özgür günlere olan inancımızla tüm kadınların “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 

Günü”nü kutluyoruz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 23. DÖNEM YÖNETİM KURULU

EMEĞE YÖNELİK SALDIRILAR ARTIYOR, O HAL’DE 1 MAYIS’TA ALANLARA ÇIKALIM!

1 Mayıs İşçilerin Uluslararası Birlik, Mücadele, Dayanışma Günü; bu sene her zamankinden daha kararlı, daha 

güçlü kutlanması için alanlara çıkılmalı; emeğin ve emekçinin üzerindeki sermaye baskısına karşı mücadele 

genişletilerek her alana yayılmalıdır.

Eşitsizliğe ve güvencesizliğe karşı OHAL`de 1 Mayıs`ta alanlara diyoruz ve işçi sınıfının 1 Mayıs Uluslararası Birlik, 

Mücadele, Dayanışma Günü`nü kutluyoruz…

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 23. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Buraya umutlu günler koydum. 

Şimdilik uzak gibi görünüyor, 

ama kimbilir, 

birazdan uzanıp dokunursun.

Birhan Keskin

PROVOKASYONLARA GEÇİT YOK: TMMOB SUSMAYACAK! 

Ülkemizin içinde bulunduğu zor şartlar her geçen gün daha da ağırlaştırılmakta; özgür iradeye yönelik baskılar, 

tehditler, provokasyonlar giderek artmaktadır. OHAL sopası altında Anayasa değişikliği için halkoylamasına gi-

dilmektedir. Anayasa değişikliğini irdeleyen; yaratacağı sorunları ortaya koyan; bu ülkenin kaynaklarına, varlıkla-

rına sahip çıkan; bunun için demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin vazgeçilemez olduğunu söyleyen TMMOB 

hedef alınmıştır. TMMOB örgütlülüğünden aldığı güç ile ayaktadır; ne zorbalıklarla ne de provokasyonlara geçit 

verecektir.

Anayasa değişikliğine yönelik yürütülmeye çalışılan “Hayır” kampanyalarına izin verilmezken, “Hayır” broşürü 

dağıtanlar gözaltına alınırken, siyasetçilerin bile konuşmaları engellenirken, TMMOB`un “Hayır” kampanyasına 

karşı iktidar eliyle bir protesto organize edilmek istenmiştir. İktidarın ikiyüzlü demokrasi oyunu bir kez daha 

sahnelenmiştir. Kendisine ve yandaşlarına demokrat, ama en ufak eleştiriye karşı zorbalık içeren bu anlayışı 

kınıyoruz.

Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak susmayacağız; meslek örgütlerimiz olan odalarımız ve 

TMMOB susmayacaktır! Tüm üyelerimizi ve halkımızı ülkemizin aydınlık geleceği için demokratik kuruluşlara 

sahip çıkmaya, bu kuruluşların sesini kısacak Anayasa değişikliğine geçit vermemeye çağırıyoruz!

TMMOB VE BAĞLI ODALARI

Basın açıklamalarının tam metnine web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

basın açıklamaları...


