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Sunuş

Bilindiği üzere Odamızın 46. Olağan Genel Kurulu ve 
seçimleri, 5–6 Mart 2016 tarihlerinde Ankara’da yapıldı. 
Genel Kurul, Odamız ve TMMOB’nin geleneksel çizgisi-
nin sürdürüleceğini, emekten, halktan, kamusal hizmet 
ve denetimden yana mücadelemizin örgütlü bir şekilde 
süreceğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu sonucun 
alınmasında katkısı bulunan bütün delege ve örgütlü üye-
lerimize teşekkür ediyoruz. 

Oda Olağan Genel Kurulu’nda delegelere sunulan, daha 
sonra Şubelerimizin Yönetim Kurullarına sunularak üze-
rine görüşler alınan 46. Dönem Oda Çalışma Programı 
Taslağı, 8 Nisan’da yapılan Sekreterler-Saymanlar top-
lantısı ve 9 Nisan’da yapılan Oda Danışma Kurulu’nda 
görüşülerek önerilerle geliştirildi. Yapılan toplantılar ve 
46. Dönem Çalışma Programı ile yeni dönem çalışmaları-
mız başarılı bir şekilde planlandı. 

Oda Danışma Kurulu’nda, Türkiye’deki genel siyasi du-
rum ve TMMOB mevzuatını değiştirme girişimleri açısın-
dan içinde bulunduğumuz güç dönemde başlıca dayana-
ğımızın örgütsel bütünlüğümüzün tesisi, geliştirilmesi ve 
Oda içinde uygulama birliğinin sağlanması olduğu teyit 
edildi. 

Bu gereklilik, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla 
Erdoğan’ın yaptığı bir konuşma ile daha da anlamlanıyor. 
Zira Cumhurbaşkanlığının internet sitesindeki ilgili habe-
re göre, Cumhurbaşkanı, “barolar başta olmak üzere, 
meslek kuruluşlarının seçim yöntemlerinin değiştirilmesi-
ne ihtiyaç olduğuna inandığını ve bunu zaman zaman ilgili 
kişilerle değerlendirdiklerinde bu konuya ilişkin bir muta-
bakatın da sağlandığını” belirtti. Konuşmanın devamında 
söylenen, “Hükûmetin ve Meclis’in de üzerine düşenleri 
süratle yerine getirmesiyle, bu meselenin, içinde bulun-
duğumuz yıl bitmeden çözüme kavuşturulması mümkün-
dür” sözleri, TBB, TMMOB ve diğer meslek kuruluşları-
nın mevzuatını değiştirme çalışmalarının bu yıl içinde yine 
gündeme geleceğini gösteriyor. 

Oda Yönetim Kurulu olarak, Danışma Kurulu’nda dile ge-
tirdiğimiz üzere; TMMOB ve Odalarımıza karşı düzenle-
necek saldırıları göğüsleyecek, ülkemizdeki olumsuz ge-

YENİ ÇALIŞMA DÖNEMİNİN PLANLAMASI YAPILDI 
MESLEKİ VE TOPLUMSAL SORUMLULUKLARIMIZI BU ZOR 

DÖNEMDE DE YERİNE GETİRECEĞİZ 

lişmelere TMMOB çatısı altında, emek-meslek örgütleri 
ve toplumsal muhalefet ile birlikte duyarlılık gösterecek; 
meslek alanlarımızı koruyup-geliştirecek, meslek alanla-
rımızdan hareketle üyelerimizin toplumsal duyarlılıklarını 
artıran mücadeleci çizgimiz kararlılıkla sürdürülecektir. 

  * * *

“Katliamlar ülkesi” haline getirilen ülkemizde Güneydo-
ğu’daki vahşet ortamı bütün gayri insani yönleriyle sürer-
ken, geçen ay İstanbul ve Ankara’da patlatılan iki bomba 
sonucu yine onlarca insan katledildi, yüzlerce insan yara-
landı. Oda olarak katliamları lanetledik, nefretle kınadık. 
Halkımızı acı, belirsizlik, korku ve kitlesel pasifikasyona 
esir edecek, insana değer vermeyen, Türkiye’yi daha bü-
yük bir kan gölüne çevirecek çok tehlikeli bir gidişin söz 
konusu olduğunu; bu gidişe bir son verilmesi gerektiğini; 
barışın, emeğin, insanın, umudun ve demokrasinin sesi-
nin yükseltilmesi gerektiğini belirttik. 

  * * *

İktidarın yandaşlarını koruma siyaseti, bu kez çocukların 
cinsel istismarıyla gündeme gelen bir vakfı koruma çaba-
sıyla ortaya serildi. Kadınlara yönelik tecavüzler, cinayet-
ler ile çocuklara yönelik istismar/tecavüz olayları ne yazık 
ki artıyor; din kisvesi arkasında saklanıyor, aklanıyor. Bu 
durum ve özellikle eğitim-öğretim sistemindeki uygu-
lamalar, laikliğin ne denli önemli ve yaşamsal olduğunu 
gösteriyor.  

Ülkemiz ve halkımız, bu durumdan çıkış için yeni bir 
yöne gerek duymaktadır. Bu yön, laik, demokratik, cum-
huriyetçi, barış içinde bir arada yaşamın tesis edildiği, 
çocukların, kadınların, emekçilerin, bütün din ve mez-
hepler ile ve etnik topluluklardan insanların kardeşçe ya-
şayacağı, eşitlikçi, özgürlükçü bir başka Türkiye’dir. Bü-
tün çabamız da buna yöneliktir; bu mücadelenin Odamız 
ve TMMOB’mizde, birlik, bütünlük içinde yürütülmesi 
içindir. 

Esenlik dileklerimizle.
	 TMMOB	Makina	Mühendisleri	Odası
	 Yönetim	Kurulu


