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Sunuş

45. Çalışma Dönemi merkezi etkinliklerimizin ço-
ğunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 13–14 Kasım’da 
İstanbul’da Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu ve 
Sergisi’ni, 20–21 Kasım’da Ankara’da Kaynak Tekno-
lojisi IX. Ulusal Kongre ve Sergisi’ni, 11–12 Aralık’ta 
Ankara’da TMMOB Sanayi Kongresi 2015’i düzenledik. 
10 Ekim Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi! Emek, Barış ve 
Demokrasi Mitingi’nin kana bulanması nedeniyle ertele-
nen Endüstri İşletme Mühendisliği Kongresi ve Sergisi de 
25–26 Aralık’ta İstanbul’da yapılacak ve bu çalışma döne-
minin kongre, kurultay, sempozyum şeklindeki merkezi 
etkinlikleri tamamlanmış olacak. 

Bütün Şubelerimizde, her yıl olduğu gibi bu yıl da, Oda-
mızın kuruluş yıldönümü olan Aralık ayında Geleneksel 
Geceler düzenleniyor. Bu gecelerde meslekte belirli 
zamanlar geçiren üyelerimize plaketler/onurluklar ve-
riliyor. Emeğin, mesleğin, geçmişin ve deneyimin takdir 
edilip hep birlikte onurlandırıldığı bu Geleneksel Gece-
ler dolayısıyla, geride bıraktığımız 61 yıllık tarihe tanıklık 
eden, yaşam güçlükleri içinde işinden, ailesinden zaman 
ayırarak Odamızı bugüne taşıyanları ve meslekte 25. yıl, 
40. yıl,  50. yıl onur plaketini alan veya alacak olan bütün 
meslektaşlarımızı yürekten kutluyoruz. 

Ocak ayında, 46. Çalışma Dönemine girişimizi başlatacak 
olan Şube Genel Kurullarımız, Mart ayında da Oda Genel 
Kurulu yapılacak. Bilimi ve tekniği azami kâr hırsı ve ge-
riciliğin karanlığı içinde boğamaya çalışan siyasal iktidara 
karşı umudun kurulacağı yer, birlik içinde kendimizi ye-
nilememiz ve örgütlenmemiz olacaktır. Tamamlamakta 
olduğumuz çalışma dönemi içinde ortaya pek çok başarılı 
çalışma koyduk. Bunları, farkında olarak sürdürme, ek-
sikleri ve hataları görerek giderme özgüvenine sahip olan 
Odamız, yeni çalışma dönemine dönük işlevsel planlama-
ları da söz konusu genel kurul süreçlerinde yapacaktır. 

Genel kurullarda bayrağı devreden arkadaşlarımız, Oda 
emekçisi yöneticilerimiz olacak. Görevde kaldıkları süre 
boyunca yalnızca örgütsel çıkarları, ülke ve halk çıkarları-
nı düşünerek Odamızı ileriye götürme gayretiyle hareket 
eden bütün arkadaşlarımızı içtenlikle tebrik ediyor, Oda 
çalışmalarında genel kurullardan sonra da sorumluluk ala-
caklarına inanıyoruz. Bayrağı devralacak arkadaşlarımıza 
da şimdiden yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. 

GENEL KURULLARIMIZ BİRLİK, MÜCADELE, DEMOKRASİ 
PLATFORMLARI OLACAK

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dün-
dar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, AKP iktidarının Su-
riye’deki şeriatçı-mezhepçi güçleri silahlı destek ile kış-
kırtan politikalarını kanıtlı bir şekilde deşifre ettikleri için 
tutuklandılar. Ardından Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir 
Elçi katledildi. Diyarbakır’daki olayda iki polis memuru da 
yaşamını kaybetti. Bu olaylar ve Güneydoğu’da onlarca 
ilçe ve ilde uygulanan sokağa çıkma yasakları, sıkıyönetim 
ve iç savaş görüntüleri,  ölümler ve göçler,  AKP iktidarı-
nın Taksim Gezi Parkı Direnişi ve 7 Haziran seçimlerin-
den sonra ülkemizi içine soktuğu baskı-şiddet-terör-kat-
liam ağının yeni halkalarıdır. 

AKP iktidarı; Rusya ve Çin ile ABD/Batı arasındaki ge-
rilim; Ukrayna ve Kırım’da karşı karşıya gelen ABD ve 
NATO ittifakı ile Rusya arasındaki gerilim vb. olaylar zin-
ciri içinde su yüzüne çıkan yeni “soğuk savaş” sürecinin 
Ortadoğu ayağında da emperyalizmin yanında yer almak-
tadır.  Rusya uçağının düşürülmesini de bu kapsamda de-
ğerlendirmek mümkündür. 

11 Eylül saldırılarının ardından ABD ve bazı Batı ülke-
lerinde, Paris katliamından sonra Fransa ve birçok Batı 
ülkesinde yaygınlaşan faşizan uygulamalar ile Suriye’ye 
yönelik emperyalist-gerici müdahale ve Ankara katliamı-
nın iç ve dış siyasete yansımaları arasında, her olayın öz-
güllüklerini gözeterek paralellikler kurmak da mümkün-
dür. Kısaca, dünyada ve bölgemizde oluşan kaotik ortam; 
özellikle Suriye ve Irak’a emperyalist müdahalelerin yol 
açtığı kritik durum; Kürt hareketinin Suriye’de elde ettiği 
mevziler ile ülkemizdeki toplumsal muhalefetin gelişme-
sinden duyulan korku; iktidarın iç ve dış siyasetteki savaş-
çı politikalarını daha da anlaşılır kılmaktadır. 

Bu koşullarda toplanacak olan genel kurullarımız em-
peryalizme, faşizme, gericiliğe ve savaşa karşı birlik, mü-
cadele, dayanışma ve demokrasi platformları olacaktır. 
Odamız ve TMMOB’nin demokrat, halkçı, toplumcu çiz-
gisinin korunması ve yeni dönemde sürdürülmesi genel 
kurullarımızın ve her birimizin sorumlulukları arasındadır. 

Esenlik dileklerimizle.
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