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Sunuş

Odamızın bütün Şubelerinin Genel Kurulları 16–17 
Ocak’ta yapıldı. Genel Kurullarımız, anti-demokratik 
iktidarın Odalarımız ve TMMOB’ye yönelik saldırılarına 
karşı bilimin, tekniğin, aydınlanmanın, kamucu yaklaşım-
ların birer yanıtı oldu. Genel kurul seçimlerine demokrat, 
çağdaş, katılımcı mühendisler vb. liste adları ile katılan 
meslektaşlarımız, ülke genelinde yeniden yönetimlere 
gelmiş, Odamız ve TMMOB’nin geleneksel çizgisinin 
sürdürüleceğini göstermişlerdir. Bu sonucun alınmasında 
emek ve katkısı bulunan bütün sorumlu, örgütlü üyeleri-
mize teşekkür ediyor, kutluyoruz. 

Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü, 5-6 Mart tarih-
lerindeki Oda Genel Kurulu’na; onun ardından da Mayıs 
ayında yapılacak olan TMMOB Genel Kurulu’na, Şube-
Oda genel kurullarından aldığı güçle katılacak ve ülke, 
kamu, halk yararlarını esas alan demokratik, bağımsız 
çizgisini güçlendirecektir.  

  * * *

Geçtiğimiz ay, ODTÜ Kampusunda yaşanan ve yandaş 
medya tarafından çarpıtılan olayların ardından ODTÜ’ye 
yönelik saldırılar, ilerici geleneğiyle yıllardır bilimsel eği-
timden taviz vermeyen ODTÜ’de kendini var edemeyen 
AKP rejiminin provokasyonlarla üniversiteye dışarıdan 
müdahale etmesine yol açmış ancak demokratik ka-
muoyu ve Odamız ODTÜ’ye sahip çıkmış, “ODTÜ ve 
ODTÜ’lüler yalnız değildir” demiştir. Söz konusu olay-
ların ardından bir AKP Ankara milletvekilinin “Cizre’ye, 
Silopi’ye nasıl girdiysek ODTÜ’ye de öyle gireriz” açık-
laması, AKP’nin üniversitelere olan yaklaşımının, iktidarın 
iç ve dış siyasette izlediği şiddete dayalı politikalarla para-
lelliğini gözler önüne sermiştir. 

Bu durum “akademisyenler bildirisi” üzerine tekrar gün-
deme gelmiştir. Güneydoğu’da yaşanan olaylar üzerine 
bin 128 akademisyenin “Bu suça ortak olmayacağız” baş-
lıklı barış istemli bir metni kamuoyuyla paylaşmalarının 
ardından söz konusu metni imzalayan akademisyenler 

AKP FAŞİZMİNE KARŞI DEMOKRATİK MEVZİLERİMİZİ 
KORUYACAĞIZ 

hakkında adeta bir cadı avı başlatılmış; akademisyenle-
rin “kanı ile duş almaktan” söz eden çeteciler boy gös-
terir olmuştur. Odamız, “İstenen, tamamen suskun bir 
toplumdur. İstenen, akan kan gölüne seyirci ve yabancı 
kalınmasıdır. İstenen, insanlığımızın reddedilmesidir. Bu 
durum kabul edilemez” diyerek emek, demokrasi, bilim-
akademi ve barış güçleri ile dayanışma içinde olduğumu-
zu kamuoyuna açıklamıştır. 

Ülkemiz, geçen ay yine toplu bir katliama sahne oldu. 
Yine bir “canlı bomba” eylemi sonucunda, İstanbul Sul-
tanahmet Meydanı’nda 10 Alman yurttaş yaşamlarını 
kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştır. Son yıllarda 
yapılan Uludere, Reyhanlı, Diyarbakır, Suruç, Ankara 
katliamları ile Güneydoğu’da her gün birçok insanımızın 
öldürülmesi, halkın göçe zorlanması ve en son gerçek-
leşen Sultanahmet katliamı, siyasi iktidarın izlediği yanlış 
iç ve dış siyasetle doğrudan bağlantılıdır. İktidar bütün 
Türkiye’yi terör alanı haline getirmiş, altından kalkama-
yacağı bölgesel ve uluslararası sorunlar yumağı içine sok-
muştur. 

  * * *

Oda Genel Kurulumuz böylesi çok yönlü iç ve dış soru-
nun ülkemize kan kaybettirdiği bir ortamda toplanacak-
tır. Genel Kurulumuz emperyalizme, faşizme, gericiliğe 
ve savaş kışkırtıcılığına karşı birlik, mücadele, dayanışma 
ve demokrasi platformu olacaktır. Genel Kurulumuz, 
AKP faşizmine ve onun rant düzenine karşı mesleğimizin 
demokratik mevzilerini birlik içinde koruyacaktır. Ge-
nel kurulumuz, eşitlikçi, özgür, demokratik, barış içinde 
birarada yaşanılacak başka bir Türkiye mücadelemizde 
yeni bir eşik olacaktır.  

Yaşasın MMO Örgütlülüğü! 
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