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Sunuş

Geçen ay ki sunuş yazımızda, 7 Haziran seçimleriyle 
AKP iktidarının yenilmezliği yanılsamasının aşıldığı-
nı; AKP’nin eskisi gibi tek başına hükümet olama-
yacağının görüldüğünü; Erdoğan’ın “yeni Türkiye” 
kurgusunun yara aldığını; AKP’nin seçim sloganı 
olan “ikinci yarı”nın dezavantajlarla başladığını be-
lirtmiştik. Aynı yazıda, AKP’nin birinci parti konu-
munu koruduğunu; temsili demokrasi/temsili siyaset 
ve parlamentarizmin krizinin yeni bir evresine ge-
çildiğini; uzun zamandan beri iç savaşı bile ufkuna 
yerleştirmiş Erdoğan-AKP iktidarının parlamenter 
demokrasiyi benimseyeceğini ve onun kurumsallaş-
masına hizmet edeceğini düşünmemek gerektiğini 
de belirtmiştik. Nihayetinde mevcut durum da ge-
nel olarak bu çerçeve içindedir.

 Erdoğan-AKP, iktidar durumunu korumak için hü-
kümet kuruluşu çalışmalarını oyalama eksenli olarak 
sürdürmekte; azınlık iktidarı ile  kaos ortamı içinde 
erken seçime gitme yoluyla milliyetçi bir dalga ve 
kan gölü üzerinde iktidarını yenilemeyi arzu etmek-
tedir. Kürt sorununda “çözüm süreci”nin bitirilme-
si; ölümler ve provokasyonların gündelik olaylar 
haline gelmesi; PKK’nin tekrar silah kullanma zemi-
nine çekilmesi; Suruç’ta 32 sosyalist gencin katledil-
mesi; HDP’nin açık hedef haline getirilmesi; CHP ve 
HDP genel başkanları için fezlekeler hazırlanması; 
emperyalizm, bölge gericiliği ve AKP’nin eseri olan 
IŞİD’in Suriye’de ve Türkiye’de Kürtlere karşı kulla-
nılması; İncirlik’teki ABD üssünden askeri uçuşlara 
yeniden izin verilmesi ve IŞİD’e karşı hava saldırıları 
düzenleme eşliğinde esasen PKK hedeflerinin vurul-
ması; iktidarın medet umduğu kaosun çeşitli unsur-
ları olarak ülkemizi karanlık bir sürece sokmuştur. 
Erdoğan-AKP iktidarı Ortadoğu’da ve ülkemizde 
emperyalizmin oyun alanı içindedir ve tek derdi 
iktidarını korumaktır. “Evlatlarımızı feda etmeye 
hazırız” diyen bir başbakan ve “tek derdimiz İslam, 
İslam, İslam” diyen bir cumhurbaşkanının kullandı-
ğı sınırsız inisiyatif, ülkemizi bir iç savaş süreci içine 

sokmuştur. Siyasal iktidar, IŞİD’i, PKK’yi, HDP’yi, 
sosyalist solu ve hatta zaman zaman CHP’yi aynı ke-
feye koyup, “terör” gerekçesiyle bütün toplumsal 
muhalefeti bastırmayı, oyalama taktikleriyle yapılan 
seçimleri hükümsüz kılmayı ve iktidarını böylece 
korumayı önüne koymuştur. Bu toplu duruma karşı 
Odamız, TMMOB çatısı altında, toplumsal muha-
lefetin birliğine katkıda bulunmaya; emperyalizme, 
faşizme, gericiliğe, halkların birbirine kırdırılmasına 
karşı çıkmaya; eşit, özgür, laik, bir arada yaşamın 
hâkim kılınacağı demokratik bir Türkiye mücadele-
sine devam edecek; savaş tamtamlarına karşı barış 
mücalesinin yanında yer alacaktır. 

*  *  *

24 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe giren yeni Asansör İşletme, Bakım ve 
Periyodik Kontrol Yönetmeliği ve ilgili Tebliğin ha-
zırlıkları sürecinde Odamız ile EMO’nun katılımıyla 
TMMOB’de yapılan toplantıda EMO’nun sergilediği 
uzlaşmaz tutum ve bu tutumunu Bakanlık nezdin-
de yapılan toplantılarda da sürdürülmesi nedeniyle 
TMMOB olarak ortak duruş sergilenememiş; alanda  
çalışacak mühendislerin ilgili meslek odaları tarafın-
dan eğitilerek belgelendirilmeleri konusunda başarı 
sağlanamamıştır. Ancak Odamız kamusal hizmet ve 
kamusal yarar açısından söz konusu yönetmelik ve 
tebliğe önemli katkılarda bulunmuştur. 

45. Dönem Çalışma Programında belirlenen et-
kinliklerimiz Eylül ayı başında gerçekleştireceğimiz 
Öğrenci Üye Kampı 2015 ile devam edecek. Ekim, 
Kasım, Aralık ayındaki etkinliklerle Çalışma Prog-
ramında yer alan merkezi etkinlikleri tamamlamış 
olacağız. 

Bir sonraki sayıda buluşmak üzere, esenlik dilekle-
rimizi iletiyoruz.
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EMPERYALİZME, FAŞİZME VE SAVAŞA KARŞI 
KARDEŞLİĞİ, BARIŞI VE BİRARADA YAŞAMI SAVUNUYORUZ


