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Sunuş

Oda Yönetim Kurulu olarak, 2016 yılının üreten, hakça 
bölüşen, eşitlikçi, demokratik, barış ve kardeşlik içindeki 
bir Türkiye yürüyüşümüzde bizleri özlemlerimize yaklaş-
tıran bir yıl olması dileğiyle bütün üyelerimizin yeni yılını 
kutluyoruz. 

Aralık ayında 45. Çalışma Dönemi merkezi etkinlikleri-
mizi tamamladık. 11–12 Aralık’ta Ankara’da “Başka Bir 
Sanayileşme Mümkün” ana temalı TMMOB Sanayi Kong-
resi 2015’i; 25–26 Aralık’ta İstanbul’da, 10 Ekim Sava-
şa İnat Barış Hemen Şimdi! Emek, Barış ve Demokrasi 
Mitingi’nin kana bulanması nedeniyle ertelenen, “Yöne-
tim ve Üretim Stratejilerinde Toplumcu Endüstri-İşletme 
Mühendisliği Yaklaşımları” ana temalı Endüstri İşletme 
Mühendisliği Kongresi ve Sergisi’ni başarıyla gerçekleş-
tirdik. 

Yine Aralık ayında, Şubelerimizin, Odamızın kuruluş yıl-
dönümü dolayısıyla düzenlediği ve meslekte 25. yıl, 40. 
yıl,  50. yılını tamamlayan üyelerimize onur plaketlerinin 
verildiği Geleneksel Gecelerimiz, örgütlülük ve kaynaş-
ma atmosferi içinde yapıldı. 

Şimdi sıra Şube Genel Kurullarına geldi. 16–17 Ocak’ta 
yapılacak olan Şube Genel Kurullarımızda Çalışma Ra-
porları sunulacak, dönem içi çalışmalar değerlendirilecek, 
görev değişimleri yapılıp yönetim kurullarımız süreklilik 
içinde yenilenecek. Şube Genel Kurullarının ardından 
5–6 Mart tarihlerinde de Oda Genel Kurulu yapılacak. 

Geçen sayıda belirttiğimiz üzere, genel kurullarda bayrağı 
devreden Oda emekçisi yöneticilerimiz olacak. Görevde 
kaldıkları süre boyunca yalnızca örgütsel çıkarları, ülke ve 
halk çıkarlarını düşünerek Odamızı ileriye götürme gay-
retiyle hareket eden bütün arkadaşlarımızı içtenlikle teb-
rik ve teşekkür ediyor, Oda çalışmalarında bundan sonra 
da sorumluluk alacaklarına inanıyoruz. Ülkemiz zor bir 
döneme girerken bayrağı devralacak arkadaşlarımıza da 
yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. 

Genel Kurullarımızın katılım düzeyi yüksek, örgütlülük 

GENEL KURULLARDA MESLEĞİMİZİN 
DEMOKRATİK MEVZİLERİNİ KORUYACAĞIZ 

ve birliğimizi geliştirici; mesleğimizden, örgütümüzden, 
emekten, demokrasiden, halktan, ülkemizden yana so-
nuçlar vermesi için daha fazla birlik içinde olmamız ge-
reken bir döneme girmiş bulunuyoruz. Zira ülkemiz zor 
bir döneme girmiştir. Bu güç dönemi örgütlü bir tarzda 
karşılayıp aşabilmek için, her zamankinden daha fazla bir-
lik, sorumluluk, örgütlülük nosyonlarına uygun bir şekilde 
davranmamız gerekmektedir. 

Önümüzdeki dönemde gündeme gelecek olan “baş-
kanlık sistemi” ile “yeni anayasa” konusu, hem ülkemizi 
hem de TMMOB Yasası’nı ilgilendirmektedir. Bildiğimiz 
üzere 2014 yılı sonu–2015 yılı başında, İmar Yasası de-
ğişiklik tasarısı içinde TBMM’ye giden TMMOB Yasası 
değişikliği tasarısı, 7 Haziran seçimleri nedeniyle günde-
me alınamamıştı. Ancak bu değişiklik girişimi, yakın bir 
tarihte gündeme gelebilecektir. İktidarın, hedefine giden 
yolda kendisine engel oluşturan yapıları tasfiye etme is-
teği, bildiğimiz üzere, yeni rant alanları yaratma çabasıy-
la doğrudan bir şekilde bağlantılıdır. Fakat TMMOB ve 
Odamızın mücadeleci tarihi ve hep birlikte oluşturup 
sürdürdüğümüz gelenek, bizlere yeni yıl ve önümüzdeki 
yeni dönemde de rehberlik etmeye devam edecek denli 
güçlüdür. Örgütlü üyelerimiz ve çalışanlarımızın Odamız 
ve TMMOB’yi sorumlulukla sahiplenmesi, çalışmalarımı-
zın düzey, nitelik ve etkinlik sahalarının korunması görevi 
önümüzdedir.

Genel Kurullarımız emperyalizme, faşizme, gericiliğe 
ve savaşa karşı birlik, mücadele, dayanışma ve demok-
rasi platformları olacaktır. Genel kurullarımızda mesle-
ğimizin demokratik mevzilerini koruyacağız. Odamız ve 
TMMOB’nin demokrat, halkçı, toplumcu çizgisinin ko-
runması ve yeni dönemde sürdürülmesi genel kurulları-
mızın ve her birimizin sorumlulukları arasındadır. 

Esenlik dileklerimizle.
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