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VARIZ, HEP OLACAĞIZ!

Doğanın, barışın, umudun ve mücadelenin içinde;  
yılmadan yol alanlara...

TMMOB örgütlülüğüne ve ülkemizin eşitlik, özgür-
lük, demokrasi mücadelesine büyük çaba har-
cayan değerli Şehir Plancısı Ümit Nevzat Uğurel’i 

kaybetmenin üzüntüsü ile saygıyla anıyorum. Karan-
lığa ışık tutanlara, karanlığa inat bu yolda mücadele 
edenlere selam olsun.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi 25. 
Dönemi’nde görev süremizin yarısı bitmişken ve pan-
demi koşulları normalleşme sürecine girmemişken; 
dijitalleşen dünyaya ayak uydurma 
süreci her birimize farklı bakış açı-
ları katarak hız kazanmıştır. Çalış-
malarımızı çevrimiçi platformlarda 
gerçekleştirme gereksinimi ışığın-
da; İlk Bildiriler Konferansı (İBK) ve 
Elektrik Dağıtım Şirketleri (EDAŞ) 
Çalıştayı düzenlenmekte, komisyon 
çalışmalarını, eğitim ve webinarları 
ise üyelerimizin talepleri doğrultu-
sunda hazırlayarak çevrimiçi ger-
çekleştirmeye devam etmekteyiz. 

Gerçekleştirdiğimiz tüm eğitim, 
webinar, ziyaret ve toplantıda top-
lumsa cinsiyet eşitliğini ön planda 
tutarak kadınların, elektronik mü-
hendislerinin, biyomedikal mühen-
dislerinin ve Odamıza bağlı tüm 
meslek disiplinlerinin ve öğrencilerin de sesi olmaya 
gayret ediyoruz. Yaptığımız webinarların diğer şubele-
re ve Odalara da örnek olarak gösterilmesi 25. Dönem 
Yönetim Kurulumuzun, komisyonlarımızın, çalışmalara 
katkı veren üyelerimizin ve çalışanlarımızın ortak gu-
rurudur. Bir kez daha emek veren herkese teşekkür 
ederiz.

2021 yılının 1. Bülten sayısının Mart ayı içerisinde 
yayınlanması nedeniyle “Kadın Mühendisler” konusu 
ile yayınlanması kararı alınmıştır. Öneri kararları için 
Yayın Kurulu üyelerine, karar aşamasında destekleyen 
Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarıma ve bülten sayısı 
için çalışan EMO Ankara Şubesi Kadın Mühendisler 
Komisyonu üyesi kadın arkadaşlarıma emekleri ve ça-
lışmaları için teşekkür ederim.

Ülkemizde siyasal düzen ve toplumsal baskılar ne-

deniyle kadın olmak bu kadar zor iken; mühendislik 
gibi erk yoğunluğun çoğunlukta olduğu bir meslekte 
tutunmaya çalışmak büyük bir emek ve fedakârlık ge-
rektirmektedir. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB) bağlı Odalarına kayıtlı olan üye sayıları veri-
lerine göre 31.12.2020 tarihi itibariyle; EMO’da 67.343 
üye içerisinde %12,11 oranla 8.154 kadın üyemiz bu-
lunmakta iken meslekte ve mesleğin içerisinde müca-
dele eden kadın sayısı Meslek Odaları içerisinde düşük 
yüzdelerde kalmıştır.

Geçmişten günümüze; coğraf-
yamızda insanca yaşama talebi 
dahi karşılık bulamıyorken, kadın 
mücadelesi içerisinde sadece sayı, 
isim ve istatistik olmadığımızı ka-
nıtlamaya ve duyurmaya çalışma 
mücadelemize devam ediyoruz. 8 
Mart 1857’de New York’ da başla-
yan yangından bu yana küllerimiz-
den doğma mücadelemiz devam 
ederken; cinsiyet eşitliği haykırışı 
ile “eşit iş, eşit ücret“ söylemleri-
mizi son nefesimize kadar haykı-
rıyoruz. Haykırmalarımıza sessiz 
kalan, duymazlıktan gelen, tacize/
tecavüze uğrayıp cinayete kurban 
edilen kadınları duymayan iktida-
ra karşı mücadelemiz; sadece eşit 

iş, eşit ücret hattında kalmayıp “var olma” haykırışına 
bürünmüştür. 

“Anne, eş, kardeş” yakıştırmalarının ve kalıplarının 
dışında yer edinmeyi seçen kadınlar; kendi istekleri, 
düşünceleri ve arzuları doğrultusunda toplumdaki 
yerlerini belirlemek için mücadele ederken; toplumsal 
baskılar ile toplumdan soyutlanmış, yok sayılmış ve 
dışlanmıştır. Küllerinden doğan kadın hareketi; yıllar-
ca görülmemenin, duyulmamanın ve yok sayılmanın 
omuzlarına yüklediği ağırlıkla her geçen gün büyümek-
te ve haklarımız için çalışmaktadır. 

2021/1 bülteninde kadınların sesi olmak için çalışan, 
yazan tüm kadın arkadaşlarıma emekleri için ayrıca 
teşekkür ederim.  

Hayatta kalabilmiş ve vahşice hayattan koparılmış,  
Erk düzende mücadele eden kadınlara! 
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