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Sunuş

HAZİRAN DİRENİŞİ VE TMMOB ÜLKEMİZİ AYDINLATIYOR

45. Dönem Çalışma Programımızdan yer alan etkinlik-
lerin ilk kısmını Mayıs ayında tamamladık. Endüstriyel 
Otomasyon Kongresi ile VIII. Ulusal Uçak, Havacılık ve 
Uzay Mühendisliği Kurultayı’nı yaptık. Ayrıca yine çalışma 
programımızda olan Oda-Üniversite buluşmasını Anka-
ra Şubemizin yürütücülüğünde Şube etkinlik alanındaki 
mühendislik fakültelerinin dekan ve bölüm başkanları ile; 
Oda-Sektör Dernekleri-Birlikleri buluşmasını da İstanbul 
Şubemizin yürütücülüğünde gerçekleştirdik. 301 emek-
çinin yaşamını kaybettiği Soma toplu iş cinayetinin birinci 
yılı nedeniyle KESK, DİSK, TMMOB, TTB tarafından dü-
zenlenen 13 Mayıs günü ülke genelindeki basın açıklama-
larında 16 Mayıs’ta Soma’da gerçekleştirilen mitingle yer 
aldık. Mayıs ayında TMMOB’nin düzenlediği “TMMOB İş 
Güvenliği Uzmanları Kurultayı’na aktif bir şekilde katıldık. 

  * * *

Taksim Gezi Parkından başlayıp bütün Türkiye’ye ya-
yılan halk hareketinin ikinci yıldönümü 31 Mayıs ve 1 
Haziran’da bütün Türkiye’de parklarda, mahallelerde, 
alanlarda kutlandı. TMMOB Seçim Bildirgesi 2015’te 
belirtildiği üzere Haziran Direnişi ve TMMOB ülkemizi 
aydınlatmıştır. Bilindiği üzere AKP iktidarının ekonomik, 
ideolojik, siyasi politikaları arasındaki bağlar son yıllar-
da daha fazla görünür olmuş ve kitlelerde iktidara kar-
şı önemli bir memnuniyetsizlik ve tepki birikimi süreci 
yaşanmıştır. Bu kendiliğinden birikim süreci ile çakışan 
iradi bir etken ise TMMOB’nin yürüttüğü mücadeledir. 

Zira TMMOB ve örgütleri, Taksim Platformu ile Taksim 
Dayanışması’nın temellerinde, Taksim Gezi Parkı Direni-
şinin oluşum sürecinde aktif bir şekilde yer almıştır. AKP 
iktidarı doludizgin giderken önemli bir örgütlenme ve 
mücadele geleneğinin ürünü olan TMMOB ve halkımız 
önemli bir direnç göstermiş ve tarihsel bir başarı sağlan-
mış; halk gücünün farkına varmış; yeni bir dönemin baş-
langıcına imza atılmıştır. Ocak ayından beri dalga dalga 
yayılan büyük işçi direnişleri ve metal işçilerinin uyanışını 
da hem kendi özgüllükleri içinde hem de bu kapsamda 
değerlendirmek mümkündür. 

  * * *

Bültenimiz çıktıktan birkaç gün sonra milletvekili genel 
seçimleri yapılmış olacak. Seçimlerin AKP iktidarının ge-
rilemesinde bir rol oynamasını diliyoruz. Ancak son yıllar-
da birçok örnekte görüldüğü üzere, bu iktidarın iktidarda 
kalmak için başvurduğu yöntemler, pervasızlıklar, usul-
süzlükler, hukuk dışılık ve devlet şiddeti de göstermekte-
dir ki Türkiye seçimlerden sonra, içinde bulunduğu zorlu 
ve bunalımlı sürecin yeni bir evresine girecektir. Şimdi 
görev, Haziran 2013’te ayağa kalkan halkın ve örgütleri-
mizin hareketliliğinin topluma yaydığı özgüvenin seçim-
lerden sonra da sürdürülmesi ve halkın birleşik mücadele 
kanallarının oluşturulması ve güçlendirilmesidir. 

Esenlik dileklerimizle.
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