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Yönetimin Mesajı

Merhaba Değerli Meslektaşlarımız,

Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Toplumun tüm 
muhalif kesimlerinin susturulmaya çalışıldığı, gazete-
cilerin, akademisyenlerin cezaevlerine atıldığı ve hatta 
adliye önlerinde “kurşunlatıldığı” bir ülkede mesleki 
demokratik kitle örgütü olarak demokrasi mücadelemi-
zi her zamankinden daha yüksek sesle dile getirmemiz 
gerektiği ortadadır. 

AKP’nin 14 yıllık iktidarı boyunca demokrasi, özgür 
düşünce ve bilimin yok sayılarak getirildiğimiz Ortaçağ 
karanlığında çocuklara yönelik cinsel saldırı ve tecavüz 
olayları da hızla artmıştır. Bu karanlığın en büyük nede-
ni laik eğitim sisteminin AKP tarafından tasfiye edilerek 
çocuklarımızın tarikat ve cemaatler eline bırakılmasıdır. 
En son Ensar Vakfı’na bağlı ev ve yurtlarda bir öğretmen 
tarafından 45 çocuğa tecavüz edilmesi ve yaşananların 
dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı tarafından 
“bir defadan bir şey olmaz” diyerek değerlendirilmiş ol-
ması, adım adım nasıl bir karanlığa sürüklendiğimizin 
göstergesi olmuştur.

Ülkemizde yaşanan antidemokratik uygulamalar günden 
güne artarken, emek alanına ilişkin saldırılar da tüm hı-
zıyla devam ediyor. İş güvencesizliği ve sendikasızlaş-
tırma politikalarıyla sermayeye hizmet etmekten bir an 
olsun geri durmayan AKP iktidarı, uzun zamandır yap-
maya çalıştığı özel istihdam bürolarının kuruluşu ile ilgi-
li yasalaşma süreci ile işçilerin taşeronlaştırılma ve köle 
gibi alınıp satılma sürecini de başlatmış oldu.

İşçilerin köleleştirilmesi süreci devam ederken işçi sağ-
lığı ve iş güvenliğine ilişkin veriler de oldukça kaygı 
verici. Nisan ayında yayınlanan ve resmi verileri yorum-
layan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Oda Raporu’na göre, 
2014–2015 yıllarına ait iş kazası sayısı ile iş kazası ve 
meslek hastalığı sonucu ölüm vakaları 1996 sonrasının 
en üst seviyesine ulaşmıştır. Şubemiz, emekçilerin can 
güvenliğini hiçe sayan iktidar yaklaşımlarına karşı, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği alanına dair çalışmalar yürütmeye 
devam edecektir.

Yaşanan bütün bu olumsuzluklara rağmen, 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma gününde başta İstanbul olmak üze-
re tüm Türkiye’de alana çıkan on binlerce emekçi baskı 
ve yıldırma politikalarına teslim olmayacağını göster-
miştir. Şubemiz ve TMMOB örgütlülüğü de her zaman 
olduğu gibi emek ve demokrasi güçleri ile birlikte güçlü 
bir katılımla alanlardaki yerini almıştır.

Değerli Meslektaşlarım,

Bildiğiniz gibi TMMOB ve bağlı Odalarına yönelik 

sistemli bir saldırı politikası yürütü-
lüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın TMMOB’yi hedef gös-
teren açıklamalarının yanı sıra, İkti-
darın yayın organı gibi çalışan çeşitli 
gazeteler de saldırıdan geri durmadı. 
Son olarak TMMOB ile Odalarımı-
zın onurla paylaştığı Gezi direnişinin 
yıldönümü olan 31 Mayıs’ta Mimar-
lar Odası’na baskın yapılarak arkadaşlarımızın hukuk-
suz bir şekilde gözaltına alınması, intikamcı ve nefret 
dolu bir anlayışla karşı karşıya olduğumuzu bir kez 
daha göstermiştir. Yaşanan bütün bu saldırılar karşısın-
da TMMOB çatısı altında, bilime, tekniğe, aydınlanma 
değerlerine sımsıkı sarılmaya, eşit, özgür, demokratik ve 
laik sosyal hukuk devletini, tam bağımsız, barış içinde 
bir Türkiye’yi savunmaya devam edeceğiz.

Değerli Meslektaşlarım,

“Birlikte Üretme, Birlikte Yönetme” anlayışıyla devam 
ettiğimiz 32. Dönemde meslek alanlarımıza yönelik ça-
lışmalarımız artarak sürüyor. Şube Merkezimiz, 8 İlçe 
Temsilciliğimiz, 1 Mesleki Denetim Büromuz, akredite 
olmuş A Tipi Muayene Kuruluşumuz, Personel Belge-
lendirme Kuruluşumuz, Anadolu Yakası Meslek İçi Eği-
tim Merkezimiz, çok sayıda kurul ve komisyonlarımızla 
güçlü ve yaygın bir örgütlenme ağına sahip MMO İstan-
bul Şubesi olarak üyelerimizle birlikte üretmeye devam 
ediyoruz. 32. Dönem’de de kongre, kurultay, sempoz-
yum, meslek içi eğitimlerimiz planlanmakta, üyelerimi-
zin katılımı, komisyonlarımızın önerileri ve üretimleri 
ile şekillenmektedir. Ayrıca hazırlanan raporları, mesleki 
ve örgütsel birikimlerimizi üyelerimizle, sektörel kuru-
luşlarla paylaşmaya, basının ve kamuoyunun ilgisine 
sunmaya devam ediyoruz.

Son söz olarak üyelerimizden ve meslektaşlarımızdan 
şubemizin çalışmalarına daha fazla katkı koymalarını, 
şube ve temsilcilik çalışmalarında söz sahibi olmalarını, 
örgütlerine sahip çıkmalarını bekliyor ve istiyoruz. 

Şube Yönetim Kurulu olarak ülkemize, mesleğimize ve 
meslektaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun bilinciyle 
yürüttüğümüz çalışmalarımızı, siz üyelerimizden aldığı-
mız güç ve destekle sürdürdüğümüzü bir kez daha yine-
lemek isteriz. 

Saygılarımızla.

Makina Mühendisleri Odası
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Adına

Battal KILIÇ
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