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Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nin 
44. Kuruluş yılında, 1970’lerin son çeyreğinin ka-
ranlığına ışık tutanlara selam olsun. Güney Gö-

nenç’lerden, Necati İpek’e, Nazif Tepedelenlioğlu’dan, 
Ahmet Altay Varol’a tüm değerlerimizi saygıyla anıyo-
rum.

Odalarımız; Mesleğimizi uygulayarak bilimi ve tek-
nolojiyi halkımızın hizmetine sunmak ve emeğimizin 
karşılığında insanca bir yaşam düzeyine kavuşmak 
isteyen biz mühendislerin, sorunlarımızın üstesinden 
gelmek için gereksinim duyduğu umut ve birlik orta-
mının yaratılmasına, örgütlülüğümüzün gelişmesine 
ve güçlenmesine katkıda bulunmaktadır.

Ülkemizde yaşadığımız ortak sıkıntı ve sorunlar bizim 
gibi meslek örgütlerine çok daha fazla görev yükle-
mekte, sorumluluklarımızın artmasına neden olmak-
tadır. Şimdi bize düşen görev, yeni döneme ilişkin po-
litikalarımızı belirlemek ve örgütlenmemizi daha da 
güçlendirmektir.

Bizler biliyoruz ki mesleğimizin temellerini oluşturan 
bilim ve teknoloji ideolojiden bağımsız soyut kavram-
lar değildir. Bizlerin bakışını oluşturan temel yaklaşımı 
bundan 40 yıl önce Sevgili Hocamız Güney Gönenç’in 
Elektrik Mühendisliği Dergisinin 1970 yılı Mart’ında 
yayınlanan 159. Sayısında Yazı İşleri Müdürü olarak 
kaleme aldığı satırlarda gizlidir.

Aynen şunları söylüyor 1970’de kaleme alınan dergi-
miz baş yazısında Güney Gönenç; “Soyut olarak bilim 
ve teknoloji, iyi ya da kötü olarak nitelendirilemez. Bi-
limsel bulgular, ya da bunların teknolojik uygulamala-
rı, hizmet ettikleri amaçlara göre iyi ya da kötü olurlar. 
Eğer teknoloji köye elektrik götürüyor, depreme da-
yanıklı ev yapıyorsa iyidir. Yok eğer yine aynı teknoloji, 
Vietnam’da köylü katliamı için kullanılıyor, bazı ülkele-
rin dünyada imparatorluklar kurmalarını sağlıyor ise 
kötüdür.”

İşte 1970 yılından bugüne bize seslenen Güney Gö-
nenç Hoca’nın söyledikleriyle yani üretim ve sanayi-
leşmeyi çevreye ve doğaya karşı sorumluluk bilinciy-
le kavramak, insanların enerjiye erişim, haberleşme, 

ulaşım, barınma ve beslenme olanaklarını ortak bir 
fayda, sosyal bir hak, toplumsal hukuk ile çözülmesini 
talep etmek ideolojik bir tercihtir ve bilimi, teknolojiyi 
bu anlayış ile kavramaktır. Bu nedenle gönül ferahlı-
ğıyla bir kez daha belirtmek isterim ki biz önümüzde-
ki dönemde de daha çok politika yapmaya, bilimi ve 
tekniği halkın hizmetine daha çok sunmak için kendi 
meslek alanlarımızdan çalışmaya devam edeceğiz. 

Bu egemenlerin dünyası için tarif edilen “istikrar, kâr 
ve tüketim” onların olsun arkadaşlar. Biz eşit ve özgür 
bir ülkede barış ve adaleti savunmaya devam edece-
ğiz. Yüzümüzü topraklarımıza, madenlerimize, fabri-
kalarımıza, santrallarımıza, yani ortak yaşamın oldu-
ğu her yere çevirmeyi sürdüreceğiz.

Şimdi bize düşen şey; Şubemizin 44. Kuruluş yıldö-
nümümüzde mühendislik mesleğinin gelişimi ve bi-
limin 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 de-
vam etmesi olacaktır.

Şubemizin Olağan Genel Kurulu’nu 17.02.2020 tarih-
lerinde yaptık ve tam genel kurul sonrasında bir pan-
demi süreciyle çalışmalarımız kesintiye uğradı. Ancak 
bu süreçte 23 MİSEM eğitimi, 35 webinar, 3464 adet 
mesleki denetim gerçekleştirirken yapılan komisyon 
toplantıları ile de çalışmalarımızı sürdürmeye gayret 
ediyoruz.

25. Dönem Çalışma Programımızı da bültenimizle bir-
likte sizlere sunuyoruz. Bu çalışma programı ile temel 
gayemiz yine ülke, meslek ve meslektaş çıkarları ola-
caktır.

Bu vesile ile çalışmalara katkı sunan üyelerimize, pan-
demi döneminde ekonomik olarak zorlansalar da ça-
lışmalarına devam eden Şube personelimize ve her 
daim yanımızda olan İl ve İlçe Temsilcilerimize teşek-
kür ederiz.

Karanlık zamanlarda şarkı söylemeye devam edece-
ğiz.

Yeniden EMO,  
Yeniden Örgütlü Mücadelemiz

Bugün yarına, dünle beslenerek yol alır
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