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Sunuş

7 Haziran seçimleri sonrası hükümet-iktidar gaspı yapan, 

iktidarını tek başına sürdürmek için her şeyi yapabilece-

ğini gösteren, bunun için ülkemizi kan gölüne çevirmeyi 

göze alan AKP iktidarı, 1 Kasım seçimlerinden oyunu ar-

tırarak çıktı ve beş ay önceki 7 Haziran seçim sonuçları-

nın aksine tek başına iktidar olmayı başardı. 

AKP iktidarının seçim zaferine yol açan etkenlerin başın-

da, iktidar olanaklarının sınırsızca kullanımının sunduğu 

avantajlar, 7 Haziran seçimleri sonrasında PKK’nin ikti-

darın arzu ettiği şekilde silahlı eylemlere tekrar başlaması 

ve IŞİD’in maşa olarak kullanıldığı katliamların yol açtığı 

“terör-güvenlik” kaygısının toplumsal ölçekte oluşması, 

dinsel düşünce ve duyguları yoğun Kürt seçmenin oyları-

nın AKP’ye dönmesi, küskün AKP oylarının geri dönüşü, 

milliyetçi seçmenin bir kısmının daha AKP’ye kayması ve 

iktisadi bağlamda “popülist” vaatler bulunmaktadır. 

1 Kasım seçimlerinin sonuçları, siyasal-toplumsal kutup-

laşma sürecinin yeni bir evresine geçildiğine, parlamen-

ter-temsili demokrasinin tıkanıklığının süreceğine, açık 

faşizm ve onun kitle tabanının oluşumuna, yeni zorlu dö-

neme, AKP’nin “yeni Türkiye”sine dair birçok emareyi 

barındırmaktadır. 

Yeni dönemin başat konuları arasında AKP’nin “yeni 

Türkiye”sini taçlandıracak ve tamamlayıcı nitelikteki baş-

kanlık sistemi ve yeni anayasa konusu bulunmaktadır. 

Odamız, Odalarımız ve TMMOB, yaptığımız açıkla-

malardan, aldığımız tutumlardan da anlaşılacağı üzere 

AKP’nin sömürü, rant, zulüm, diktatörlük, faşizm kokan 

“yeni Türkiye”sine direnecek, başka bir Türkiye özlem 

ve umudumuz sürecek, mücadeleye hep birlikte devam 

edilecektir. 

Odamız, TMMOB çatısı altında, emperyalizme, faşizme, 

gericiliğe, halkların birbirine kırdırılmasına karşı çıkmaya; 

eşit, özgür, laik, bir arada yaşamın hâkim kılınacağı de-

mokratik bir Türkiye mücadelesine devam edecek; savaş 

tamtamlarına karşı her zaman barışın yanında yer alacak, 

toplumsal muhalefetin birliği gerekliliğini vurgulamaya 

devam edecektir. 

  * * *

13-14 Kasım’da İstanbul’da yapılacak olan Otomotiv ve 

Yan Sanayi Sempozyumu ve Sergisi’ni, 20-21 Kasım’da 

Ankara’da yapılacak olan Kaynak Teknolojisi IX. Ulusal 

Kongre ve Sergisi izleyecek. TMMOB Sanayi Kongresi 

2015 ise 11-12 Aralık’ta Ankara’da yapılacak. 10 Ekim 

Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi! Emek, Barış ve Demok-

rasi Mitingi’nin kana bulanması nedeniyle ertelenen En-

düstri İşletme Mühendisliği Kongresi ve Sergisi ise 25-26 

Aralık’ta İstanbul’da yapılacak ve böylece 45. Dönem 

merkezi etkinliklerimiz tamamlanmış olacak. Meslektaş-

larımızı ve bütün örgütlü üyelerimizi bu etkinlikleri birer 

örgütlenme platformu olarak değerlendirmeye yönelik 

çağrımızı yineliyoruz. 

Esenlik dileklerimizle.
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