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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. 

Genel Kurulun ardından Oda Yönetim Kurulu içi görev 
dağılımı da yapıldı ve yeni dönem çalışmalarımıza yönelik 
ilk adımlar atıldı. Şimdi, bir yandan yürüttüğümüz mesleki 
hizmetleri, diğer yandan yeni dönemin Çalışma Progra-
mına son halini verme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ge-
nel Kurulda delegelere sunulan Demokrat Mühendisler 
46. Dönem Oda Çalışma Programı Taslağı, Şubelerimiz-
den görüşler alınmasının ardından Oda Yönetim Kurulu 
ile Danışma Kurulunda görüşülerek nihai haline kavuşa-
cak ve yeni dönem çalışmalarımız programlı bir şekilde 
başlayacak. 

  * * *

Son zamanlarda hep belirtiyoruz; Gezi Parkı Direnişi,  
7 Haziran seçimleri ve 1 Kasım seçimlerinden bu yana 
Türkiye, adeta “katliamlar ülkesi” haline getirildi. 13 
Mart’ta Ankara Kızılay’da 37 yurttaşımızın öldüğü, 
200’den fazla yurttaşımızın yaralandığı saldırı, katliamlar 
zincirine eklenen yeni bir halka oldu. Oda Yönetim Ku-
rulu olarak bu saldırıyı bir kez daha kınıyor, lanetliyoruz. 
Olay üzerine yaptığımız açıklamada belirttiğimiz üze-
re, “Türkiye’yi bir savaş alanı olarak görmek, terörden 
medet ummak, halklar arası düşmanlıklar yaratmak ve 
milliyetçiliği pekiştirmek asla benimsenemez. Terör ne-
reden, kimden gelirse gelsin terördür, benimsenemez”. 
Yinelemek istiyoruz: “Ölümlerin olmadığı, hiç kimsenin 
burnunun kanamadığı bir ülkede yaşamak, bütün yurttaş-
larımızın, hepimizin hakkıdır ve bu husus siyasi iktidarın 
sorumlulukları arasındadır.” Ayrıca yine belirtmek isteriz: 
“Halkımızı acı, belirsizlik, korku ve kitlesel pasifikasyona 
esir edecek, insana değer vermeyen, Türkiye’yi daha bü-
yük bir kan gölüne çevirecek çok tehlikeli bir gidiş söz 

ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMIZ SÜRÜYOR, SÜRECEK 
“ALIŞMAYACAĞIZ, UNUTMAYACAĞIZ, HESAP SORACAĞIZ!”

konusudur. Bu gidişe bir son verilmeli, barışın, emeğin, 
insanın, demokrasinin sesi yükseltilmelidir. Türkiye halk-
ları, emek ve demokrasi güçleri bu gidişe bir son verecek 
duyarlılık ve refleksleri göstermelidir.” 

Bu lanet saldırı üzerine dile getirilen “terörle yaşamaya 
alışmalıyız” yaklaşımına kesin olarak “hayır” diyoruz. Bu 
yaklaşım, terörün kaynaklarını ele vermektedir. İnsanla-
rımız ve ülkemiz, terörle yaşamaya mahkûm edilemez. 
Diğer yandan yine iktidar yandaşı çevrelerin dile getir-
diği “ya başkanlık ya kaos” ikilemine de mahkum olma-
yacağımızı belirtmek isteriz. Oda Genel Kurulu Sonuç 
Bildirisinde belirtildiği üzere; “Ülke gündemine dayatılan 
ve AKP’nin ‘yeni Türkiye’sini tamamlayıcı öneme sahip 
‘başkanlık sistemi’ ile ‘dayatmacı yeni anayasa’ konusu, 
hem Türkiye’nin bütününü hem de Birliğimizi, TMMOB 
Yasası’nı ilgilendirmektedir. Genel Kurulumuz, AKP’nin 
kamusal üretim, kamusal hizmet, kamusal denetim olgu-
larını tamamen ortadan kaldıracak; neoliberal programı 
totaliter, İslamcı faşist bir kurguyla tamamlayacak olan 
yeni anayasa ve başkanlık sistemi girişimlerine tam bir 
görüş birliği içinde ‘hayır’” diyoruz. 

Ülkemiz çok zor, kanlı bir sürece girmiştir. Bu süreçten 
çıkış, ancak ve ancak, emek ve demokrasi güçlerinin bir-
liği ve mücadelesi ile; cesareti ve demokratik tepkileri, 
korkunun yerine umut dinamiklerini, belirsizlik ve umut-
suzluğun yerine geçirmek ile; yaşamı, kahredici koşulların 
ve ölümün/katliamların yerine geçirecek şekilde birlik ol-
mamızla mümkün olacaktır. Bunun için mücadele etme-
liyiz. TMMOB’nin belirttiği üzere, “alışmayacağız, unut-
mayacağız, hesap soracağız” diyebilmeliyiz. DİSK, KESK, 
TMMOB, TTB’nin belirttiği üzere, “alışmayacağız, teslim 
olmayacağız, susmayacağız” diyebilmeliyiz. Gün, bu ka-
rarlılığın, mücadeleciliğin, geri adım atmamanın günüdür. 

Yaşasın MMO Örgütlülüğü! 

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü! 
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