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Sayın Üyemiz,

Önemli gelişmelerin yaşandığı 
2014’ün ardından yeni bir yıla gi-
riyoruz. Oda Yönetim Kurulu ola-
rak 2015’in mutluluk, esenlik, barış 
içinde geçmesini diliyor, yeni yılını-
zı kutluyoruz.

Geride bıraktığımız 2014 yılın-
da ekonomik, siyasi, toplumsal ve 
mesleki alanlarda, geleceğimizi et-
kileyecek, önceki yıllardaki geliş-
melerle bağlantılı bir dizi önemli ge-
lişme yaşanmıştır. Hemen her alana 
yayılan sömürü ve rant politikaları; 
işsizlik, güvencesiz çalışma biçim-
leri, iş cinayetleri, kadın cinayetleri 
ve yoksulluk yayılmıştır. Cumhuri-
yetin tarihsel kazanımları ve laik-
lik karşıtı saldırı ve düzenlemeler 
yoğunlaşmıştır. Mezhep ayrımları 
iç ve dış politikada belirleyici hale 
gelmiştir. Ülkemizde, bölgemizde 
ve dünyada barışı dışlayan politika-
lar egemen olmuştur.

Dönüşüm programlarıyla kentsel-
kırsal alanlarda kamunun ve hal-
kın mülksüzleştirilmesi, yandaşlara 
peşkeş çekilmesi, sömürüye ve ran-
ta açılması politikaları tüm hızıyla 
sürmektedir. Diktatörlüklere özgü 
keyfi, hukuk dışı uygulamalar ve 
devlet şiddeti artmıştır.

Ancak biliyoruz ki, özellikle Tak-
sim Gezi Parkı Direnişinden baş-

layıp ülke geneline yayılan halk 
hareketi bu gidişe “artık yeter-dur” 
demiştir. Halk 2014 yılında da dev-
let-polis şiddetine karşı durmuş, 
bütün kamusal-toplumsal alanları, 
Cumhuriyet ve laiklik ile birlikte 
sahiplenmiştir.

Değerli Üyemiz,

İktidarın meslek alanlarımız ve ör-
gütlülüğümüze yönelik saldırıları 
hiç durmadı, sürdü, sürüyor. İkti-
darın 2012 yılı sonundaki TMMOB 
Yasası‘nı değiştirme girişimi, bu yı-
lın sonunda yine gündeme geldi.

İktidar, şeffaf ve ak bir işleyişe sa-
hip olan bizler üzerinde otoriter bir 
vesayet tesis etmek ve Odalarımız 
ile Birliğimiz TMMOB‘nin yapısı-
nı değiştirmek, sömürü, rant, poli-
tikalarının önünde oluşturduğumuz 
engelleri kaldırmak istiyor. İktidar, 
ülke kaynaklarının talanına karşı çı-
kan meslek odalarını ve TMMOB‘yi 
işlevsizleştirmeyi, yapımızı değiş-
tirmeyi, Odaların üyeleriyle ilişkile-
rini zayıflatmayı amaçlıyor.

TMMOB ve bağlı Odaların idari ve 
mesleki yapısına yönelik müdahale-
nin, Türkiye‘nin idari ve sosyoeko-
nomik yapısına, kentsel-kırsal imar 
projeksiyonlarına, deresine, suyuna, 
tüm öz kaynak ve nitelikli insan gü-
cüne yönelik müdahalelerle bağlan-
tılı olduğu açıktır.

İktidarın bütün bu politikalarına 
karşı verilecek en doğru karşılık, 
cumhuriyetçi, laik, demokratik, 
toplumcu bir yanıt olacaktır. Bunun 
için toplumsal muhalefet güçlerinin 
birliği, birlikte mücadele kanalla-
rının oluşturulması ve her alandan 
demokratik toplumsal muhalefetin 
yükseltilmesi gerektiği açıktır. Siz 
ve bütün üyelerimizi, ülkemizi, hal-
kımızı, Odamızı ve TMMOB’mizi 
birlik içinde koruma ve güçlendir-
me görevini paylaşmaya, yeni yıl 
ile birlikte başlayacak etkinliklere 
aktif bir şekilde katılmaya davet 
ediyoruz.

2015, umudun, halkın ve bizlerin 
haklılığının, çıkar ve güç birliği-
mizin, mücadele birliğimizin yılı 
olsun! Bu mümkündür çünkü hak-
lıyız, çünkü halkız.

Oda Yönetim Kurulu olarak, 2015 
yılının üreten, hakça bölüşen, eşit-
likçi, demokratik, barış ve kardeşlik 
içindeki bir Türkiye yürüyüşümüz-
de bizleri özlemlerimize yaklaştıran 
bir yıl olması ve esenlik dilekleriyle 
yeni yılınızı kutluyor, saygılar sunu-
yoruz.
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HALKIZ, HAKLIYIZ, KAZANACAĞIZ!
Oda Yönetim Kurulu, 29 Aralık 2014 tarihinde bir yeni yıl mesajı yayımladı.


