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HER KOŞULDA MÜCADELE EDECEĞİZ!
Kardelen KAMİŞLİ - EMO Ankara Şubesi 25. Dönem YK Başkanı
  kardelen.kamisli@emo.org.tr

24 Haziran günü, EMO 31. Dönem Yönetim Kuru-
lu Üyesi, EMO Ankara Şubesi 7. Dönem Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Odamız eski müdürlerinden 7257 
sicil numaralı üyemiz Kadri Durgun’u kaybetmenin 
derin üzüntüsünü yaşadık. Bu vesile ile Kadri abinin 
yol arkadaşı, güzel insan Necati İpek abimizi, Şakir 
Aydoğan abimizi, Tahsin Yılmaz abimizi, Ertan Say-
gınar abimizi de saygıyla minnetle ve bize bıraktığı 
hoşgörü mirası ile bir kez daha anıyorum. TMMOB 
ve Odamıza yaptıkları, hayal ettikleri ve katkıları ile 
karanlığa ışık tutanlara, karanlığa inat bu yolda mü-
cadele edenlere selam olsun. 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi 25. 
Dönemi’ nde görev süremizin sonuna doğru emin 
ve kararlı adımlarla ilerlerken; webinar raporumuz 
ve bir yıllık faaliyet raporumuz ile şeffaf, katılımcı ve 
kapsayıcı yönetim anlayışımızı pekiştirdik. Pandemi 
etkisi ile eğitim hayatının kısıtlılığı, eğitimin ve içeri-
ğin yetersizliğinin daha da fark edilir boyuta geldiği 
dönemde geleceğin meslektaşlarına; “Online Staj 
Programı” ile staj yeri bulamamış arkadaşlarımıza 
destek olmaya devam ettik. Staj programında katkı 
veren, bilgilerini paylaşan tüm üyelerimize teşekkür 
ederim.

10 – 11 Temmuz 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak 
gerçekleştirdiğimiz İlk Bildiriler Konferansı (İBK) yo-
ğun ilgiyle karşılanırken bildirilerini sunan mesleğin 
başında genç arkadaşlarıma, kariyerinde emin adım-
larla ilerlerken destek olmayı benimseyip katkıları, 
konuşmaları ile emek veren değerli akademisyen ho-
calarıma ve davetimizi kırmayarak okyanus aşırı ve 
yurtiçi konuşmalarını sunan davetli konuşmacılarımı-
za, deneyimlerini paylaşarak yol göstermeyi hedefle-
yen panel konuşmacılarımıza EMO Ankara Şubesi 25. 
Dönem Yönetim Kurulu adına teşekkür ederim. 

Kolektif çalışmanın bu denli güzellikleri ortaya çıkart-
tığını her gün deneyimleyerek hatırlarken; barış ve 
kardeşlik için her koşulda demokratik bir Anayasaya 
vurgu yapacağız. MKE ile başlayan ve TEİAŞ ile devam 
eden özelleştirmeler ile yaşanan yoksulluklara, işsiz-

liğe,  sendikal hak gasplarına ve taşeronlaşmaya, işçi 
cinayetlerine, cinsiyet ayrımcılığına, kadın bedeninin 
ve emeğinin sömürülmesine,  kentsel dönüşüm adı 
altında tarihsel ve kültürel yıkımlara, doğa ve çevre 
felaketlerine dönen rant ilişkilerine, eğitimin geri-
cileştirilmesine, üniversitelerin ticarileştirilmesine, 
bilim karşıtı yasaklamalara, öğretim elemanlarının 
baskı altına alınmasına, özgür basının susturulması-
na, keyfi yargılama ve tutukluluk süreçlerine,  sosyal 
yaşamın dinsel gericilik ile kuşatılmasına, Cumhu-
riyet değerleri ve kazanımlarının yok sayılmasına  
“Hayır” demeye devam edeceğiz.

Çete liderinin gazeteci, gazetecinin komisyoncu, eski 
milletvekillerinin ve bakanların aracı, adaletin izleyici, 
polisin mafya liderlerine eskortluk yaptığı bir ülkede 
nefes almaya, akıl sağlığımızı korumaya çalışıyoruz. 
Akıl sağlığımızı koruyamazken rant uğruna talan 
edilen, her gün yangınlar(!) çıkan ve sonrasında otel-
lerin kondurulduğu ülkenin her bir yanında ekolojik 
dengenin sistematik şekilde mahvedildiği bugünler-
de; İkizdere’de gece gündüz taş ocağına kamyonlar 
ulaşırken, Rize ve Artvin’de sel meydana gelirken, 
Türkiye Avrupa’nın çöplüğü haline gelmişken, iklim 
krizi ile her gün başkaca sorunları yaşıyorken yaşa-
ma, üretme ve nefes alma hakkımızı savunmamız 
gerekiyor. 

“Ekolojik felaketler politiktir! “ diyerek haykırmaya 
devam etsek de maalesef siyasal iktidar yıllardır 
süregelen TMMOB ve bağlı Odaları etkisizleştirme, 
mesleğimizi değersizleştirme çabalarına harcadıkları 
enerji ve zamanın küçük bir bölümünü dahi ayırma-
maktadır. Yaşamın bütünü olan ekosistem her geçen 
gün daha da çıkmaza girerken, doğayı yok edip canlı-
ları ve yaşamı yok sayarken zamanımız ve kaynakları-
mızın azaldığını hatırlamak gerektiğine inanıyorum. 

Her koşulda mücadele eden, 
Dünyayı evi olarak benimseyen ve  
Yaşama değer verip anlam katanlara sevgi ve 
saygılarımla. 

 "Her eylem, başka her şeyden önce, tini güçlendirmekle işe başlar."

Clarissa P. Estes
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