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SUNUŞ

15-16 Şubat 2020 tarihlerinde yapılan EMO Ankara 
Şubesi 25. Dönem Genel Kurulu’nun ardından 2 yıla 
yakın bir süre geçti. Bu 2 yıllık süreçte hem Odamız, 
hem ülkemiz, hem de dünya bambaşka bir gündem 
yığını içinde devinimde kaldı. Bugünlerde dövizin 
sürekli artmasını ve ekonomiyi konuştuğumuz gibi 
2020 yılının başında ise Çin'in Wuhan kentinde orta-
ya çıkan yeni tip koronavirüs Covid-19'un bu ülkede 
ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor-
du. Bu izleme önce yayılmaya, sonra kapanmaya, 
sonra yasaklara, sonra aşının umut olmasına ve 
sonra ülkemizde ekonomik krize, ekonomik krizin 
son safhasında ise yurttaşın sırtına bindirilen zamla-
ra dönüştü. 

İlk Genel Kurulu‘nu 26 Aralık 1954 tarihinde gerçek-
leştiren Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), kurulu-
şunun 67. yılını mesleki ve toplumsal mücadelesini 
sürdürme kararlılığı içinde kutluyor. Mühendislik 
mesleğinin gelişimi ve bilimin kamu yararına kul-
lanılmasında öncülük yapan EMO, önümüzdeki yıl-
larda da TMMOB ve bağlı odaları ile kamu yararını 
temel alarak bilimsel özgürlüğü rehber edinen bir 
anlayış içerisinde, onurlu yürüyüşüne ve dik duruşu-
na devam edecektir. 

Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Haberleşme, 
Kontrol ve Biyomedikal mühendislerinden oluşan 80 
bini aşkın üyesi, 14 şubesi, 112 il ve ilçe temsilciliği, 

250 işyeri temsilciliği, yüzlerce bilimsel yayını ve 160 
çalışanı ile EMO, ülkenin her yerinde 1954‘den beri 
emek, demokrasi ve mesleki mücadelesini sürdür-
mektedir. 

2022 yılı itibariyle 67 yaşına giren EMO örgütlülü-
ğümüz, Türkiye‘nin toplumsal - siyasal yapısı ele 
alındığında azımsanmayacak değerde tarihsel bir 
süreci ve birikimi ifade etmektedir. 67 yıllık onurlu 
yürüyüşümüzün kilometre taşlarını ören değerleri-
mizi, kaybettiğimiz tüm mücadele arkadaşlarımızı 
saygıyla anıyoruz. EMO Örgütlülüğünün bugünlere 
gelmesinde sevgili yol arkadaşlarımız her dönem 
anılacaklar ve yolumuza ışık tutmaya devam ede-
ceklerdir.

Kendi içerisinde oluşan yeni uzmanlık alanları ile 
giderek genişleyen örgütsel yapımızın, meslek 
alanlarımızın ve üyelerimizin sorunlarına yaklaşımda 
ortak bir aklı harekete geçirmesi için, sadece seçilen 
Yönetim Kurulları ile sınırlı olmayan demokratik bir 
çalışma anlayışını sürdürüyoruz.

EMO olarak inanıyoruz ki; geçmişten bugüne ve 
geleceğe üretim ve sanayileşmeyi çevreye ve doğa-
ya karşı sorumluluk bilinciyle kavramak, insanların 
enerjiye erişim, haberleşme, ulaşım, barınma ve 
beslenme olanaklarını ortak bir fayda, sosyal bir 
hak, toplumsal hukuk ile çözülmesini talep etmek 

Değerli Meslektaşlarım,
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ideolojik bir tercihtir.  Bilimi, teknolojiyi bu anlayış ile 
kavramaktır. Odamız önümüzdeki dönemde de daha 
çok politika yapmaya, bilimi ve tekniği halkın hizme-
tine daha çok sunmak için kendi meslek alanlarımız-
dan çalışmaya devam edecektir.

Bu çalışmaları yürütürken; son 20 yılda TMMOB‘yi 
ve meslek odamızı etkisizleştirmek, üye ile bağlarını 
kopararak mevcut örgütlülüğümüzü dağıtmak üzere 
sistematik bir saldırı ile karşı karşıyayız. Bu saldırıyı 
göğüslemeye, üyemiz ile bütünleşmeye hazırız.

Bu egemenlerin dünyası için tarif edilen "istikrar, kar 
ve tüketim" onların olsun. Biz eşit ve özgür bir ülkede 
yaşamak için barış ve adaleti savunmaya devam 
edecek, Yüzümüzü topraklarımıza, derelerimize, 
madenlerimize, fabrikalarımıza, santrallarımıza, yani 
ortak yaşamın olduğu her yere çevirmeyi sürdürece-
ğiz.

67. kuruluş yılında mühendislik mesleğinin gelişimi 
ve bilimin kamu yararına kullanılmasında öncülük 
yapan EMO‘nun ve 44. Kuruluş yılında EMO Ankara 
Şubesi’nin önümüzdeki yıllarda da TMMOB ve bağlı 
odaları ile birlikte toplumsal muhalefetin odağın-
da yer alarak, onurlu yürüyüşüne ve dik duruşuna 
devam edecektir. 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi 25. 
Dönemi’nde görev süremizin sonuna doğru emin ve 
kararlı adımlarla ilerlerken; siyasi ve toplumsal düze-
nin tüm karanlığı ile de mücadelemiz devam etmiş-
tir. Geçinemiyoruz diyen mühendis, mimar ve şehir 
plancılar ile ortak seste buluşarak daha güçlü olmak, 
nükleer lobilerine hizmet ve rant uğruna nükleer 
sevdasına kapılanlara karşı durmak ile mücadelemiz 
akılcı, bilim ve teknikten uzak her söylem ve eyleme 
karşı devam etmektedir. 

Çalışma programımızda da belirttiğimiz gibi çalış-
malarını; odağına "insanı" alarak emekten, barıştan, 
eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden yana, toplum-
sal cinsiyet eşitliğine inanan ve her türlü şiddete, ge-

riciliğe, ırkçılığa, ayrımcılığa karşı bir arada yaşamı 
savunan bir anlayışla yürüterek Elektrik Mühendisle-
ri Odası tabelası olan tüm il ve ilçe temsilciliklerimizi 
modern ve düzenli yapıda olan alanlara kavuşturup 
üyelerimizin geldiklerinde rahat edebilecekleri ve en 
önemlisi gelmek isteyecekleri temsilcilikler haline 
getirerek Şubemiz 17.290 üyesinin katkıları ile yöne-
tilebileceğini de göstermiş olacağız.

SMM Üyelerimizin üzerine yüklenen maddi yüküm-
lülüklerin bilincinde sürdürülebilir bir sistem oluştur-
mak amacıyla çalışmalarımızı, kurum ziyaretlerini, 
iş birliği çalışmalarının temellerini attığımız, ücretli 
çalışan meslektaşlarımızın yaşadığı başkaca sorunla-
ra da çözüm üretme aşamasında bulunduğumuz 25. 
Dönem’in; EMO ve EMO-Genç Üyesi tüm meslektaş 
ve meslektaş adayı arkadaşlarımız için katkı sunar 
şekilde ilerlediğini duymak bizleri onore etmiştir.

Şube Yönetim Kurulumuz TMMOB’nin 1970’lerde 
oluşturduğu toplumsal mücadelesinin izinde, güncel 
teknolojik ve bilimsel gelişmelerin ışığında, özgür, 
demokratik ve tam bağımsız bir Türkiye özlemi çalış-
malarını yürütmüştür. 

Üniversitelerde eğitimlerini devam ettiren EMO-
Genç arkadaşlarımıza staj programı gerçekleştirerek 
tecrübeli meslektaşları ile buluşmalarını, teknik 
geziler ile mesleki gelişimlere katkı sunmalarını 
sağladık,  teorik eğitimlerin yanı sıra pratik eğitim-
lerin de gerçekleştirilmesi için EMO Ankara Şubesi 
Eğitim Merkezi’ni açtık, Mart 2020’den itibaren 94 
webinar eğitimi gerçekleştirerek 15.519 katılımcı 
ile meslek alanlarımızın farklı konularında mesleki 
gelişime destek sunduk, eğitim taleplerini EMO ve 
EMO-Genç Üyesi meslektaşlarımızın taleplerine göre 
gerçekleştirmek amacıyla; görev süremiz boyunca 
anket çalışması sonuçlarını topladık ve değerlendi-
rerek eğitimlerimize yön verdik, EMO Ankara Şubesi 
sınırları içerisinde bulunan 6 Elektrik Dağıtım Şirketi 
(EDAŞ) bölgesi içerisinde faaliyetlerini, çalışmala-
rını sürdüren Serbest Müşavir Mühendis (SMM) ile 
dağıtım şirketi personeli olarak çalışan meslektaşla-
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rımızın yaşadıkları sorunlarının irdelenmesi amacıyla 
EDAŞ (Elektrik Dağıtım Şirketleri) Çalıştayı’nı ger-
çekleştirdik, Üniversitelerde mesleğe adım atacak 
genç arkadaşlarımızı desteklemek ve emeklerini 
pandemi koşullarında dahi olsak onore etmek ama-
cıyla; Hacettepe Üniversitesi, TED Üniversitesi ve 
EMO Ankara Şubesi sınırlarında  bulunan 39 Bölüm 
Başkanlığı’ndan katılımcı olan Düzenleme Kurulu ile 
İlk Bildiriler Konferansı’nı (İBK) gerçekleştirdik. Bu 
çalışmaların tamamında emeği geçen, katkı sunan-
lara teşekkür ederim.

Bu nedenle demokrasiyi bir araç değil yaşam felse-
fesi olarak ele alan Yönetim Kurulumuz; Sandığa, 
üyenin iradesine saygı duymaya hazırdır. Kimseyi 
ötekileştirmeden ama Cumhuriyetimizin kurucu de-
ğerlerine sahip çıkarak yoluna devam edecektir.

Dönem içinde durmadan çalışan Şube Denetçilerimi-
ze, çalışmalarımıza katkı sunan komisyon üyelerine, 
emekleri için Şube personeline, Şube Yönetim Ku-
rulu’nda dönem boyunca görev alan çalışma arka-
daşlarıma ve özel olarak Şubemizin Yeniden EMO, 
Yeniden Emek Mücadelesi demesine katkı sunan 
tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Şimdi EMO’yu yeniden kurmak üzere 2022-2024 
döneminde görev alacak meslektaşlarıma başarılar 
diliyor, Genel Kurulumuzun mesleğimize, ülkemize 
ve üyelerimize faydalı ve demokratik bir şekilde 
geçmesini diliyorum. Nazım’ın dediği gibi; “Yaşamak 
bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşce-
sine!” diyerek yıllardır demokrasi şöleni olan Genel 
Kurulumuzda bir araya gelmeyi temenni ediyorum. 

Yaşasın EMO ve TMMOB örgütlülüğü, Yaşasın eşit, 
özgür ve demokratik Türkiye mücadelemiz!

Saygılarımla…

Kardelen KAMİŞLİ 
TMMOB EMO Ankara Şubesi 25. Dönem  

Yönetim Kurulu Başkanı


