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MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ YAPILDI

MMO 45. Olağan Genel Kurulu ve seçimleri 26-27 Nisan tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

91 bin 115 üyeyi temsilen 932 delegeden 738 delegenin 
katılımıyla Kocatepe Kültür Merkezi’nde toplanan ge-
nel kurulda ilk gün, divanın oluşturulması ile başladı. 
Genel Kurul divan başkanlığına TMMOB`nin önceki 
başkanı Kaya Güvenç oybirliğiyle seçildi.
Açılış konuşmalarının ardından 44. Dönem Yönetim 
Kurulunun çalışma raporu MMO Yönetim Kurulu 
Sekreter Üyesi Ercüment Ş. Çervatoğlu tarafından su-
nuldu. Rapor üzerine tartışmaların yapılması ve yöne-
timin aklanmasının ardından seçime katılacak adaylar 
Divan’a başvurularını yaptılar. Önergelerin oylanma-
sının ardından, sonuç bildirisi taslağının okunması ile 
Genel Kurul çalışmaları sonlandırdı.
Genel kurulda delegelere, 44.dönem çalışma raporu ve 
mali rapor ile birlikte “üye profili araştırması, asansör-
lerde durum, LPG-CNG`ye dönüştürülmüş araçlarda 
denetim uygulamaları, işçi sağlığı ve iş güvenliği, ula-
şım ve trafik politikalarında planlama gerekliliği, ula-
şımda demiryolu gerçeği, orta vadeli program (2014–
2016) değerlendirmesi, Türkiye`nin enerji görünümü, 

enerji ekipmanları yerli üretimi durum değerlendirme-
si” başlıklı meslek alanlarımızla bağlantılı dokuz Oda 
raporu verildi.
Makina Mühendisleri Odası’nın kapsadığı mühendislik 
disiplinleri ve Türkiye`nin sanayi politikaları üzerine 
genel kurulda saptanacak olan sorunlar ve çözüm öne-
rileri, bir sonuç bildirisi ile kamuoyuna ayrıca sunula-
cak.
Genel Kurulun açılış konuşmalarını Makina Mühen-
disleri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar ve 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
yaptı. Konuk konuşmacı olarak Kıbrıs TMMOB MMO 
Başkanı Emir Taşçıoğlu Genel Kurul’u selamlayan ko-
nuşmasıyla yer aldı.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar konuşma-
sında özetle şunları söyledi: 
Yoğun bir çalışma dönemini daha geride bırakıyoruz. 
Biriktirdiğimiz demokratik toplumcu değerler doğrul-
tusunda geleceğe bir adım daha atıyoruz. Dünyada ve 
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ülkemizdeki gelişmeleri, bu gelişmelerin ülkemiz, hal-
kımız, mesleğimiz, meslektaşlarımız üzerindeki etkile-
rini hep birlikte değerlendireceğiz. 
En üst karar organı olan genel kurulumuzda, şube ge-
nel kurulları ve bütün Oda çalışmalarında dile getirilen 
görüşleri harmanlayacağız. Daha güçlü bir Oda; üreten, 
sanayileşen, hakça bölüşen bir Türkiye için söz üstüne 
söz koyacak, önümüzdeki dönemin çalışmalarının çer-
çevesini belirleyeceğiz. Oda ve TMMOB organlarında 
görev alacak kadroları seçeceğiz. 

“Adaletsiz Gelir Dağılımı Politikaları Tüm Dünyada Emekçi 
Halkları Daha Fazla Yoksullaştırmaktadır”

2008 Ekim ayında başlayan küresel ekonomik krizin 
dünya çapında tüm ekonomik, sosyal yaşamı sarsıntıya 
uğrattığı bilinmektedir. Odamız, dünyada yaşanan bu 
gelişmeleri kapitalizmin krizi ve sonuçları olarak de-
ğerlendirmiştir. Yine Odamız, gelir, hukuk ve yaşamın 
hemen her alanına dair adaletsizliklerin egemen sınıf 
lehine genişletilmesinden başka bir amacı olmayan bu 
sistemin gerçekte iflas sürecinin yaşandığını ifade et-
miştir. 
Krizin, silahlanmanın, uluslararası çelişkilerin faturası, 
sömürülen emekçi sınıflara ve halklara çıkarılmaktadır. 
Bu durumun halk kesimlerinin yaşamına etkileri sosyal 
hak kayıpları, ücret düşüşleri, işten çıkarmalar, güven-
cesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaşması, yeni vergi 
paketleri, zamlar, yoksullaşma, kısaca insanlık dışı ya-
şam koşulları olarak yansımaktadır. 
Dünyada, kapitalizmin birçok ülkeyi iflasa götüren bü-
yük ekonomik bunalımı ve onun ürünü olan durgun-
luk eğilimi sürmektedir. G–8 ve G–20 toplantılarına da 
yansıyan, uluslararası ekonomi, siyaset ve hukukta yeni 
yapılanma ve egemenlik çatışmaları sürmektedir. Son 
olarak Ukrayna ve Kırım sorunundan dolayı daha önce 
var olan çelişkiler yüzeye yansıdı ve Rusya G–8`den 
çıkarıldı. Ukrayna bir iç savaş halinde ve Rusya ile Batı 
arasında çelişkilerin arttığı bir döneme girildi. 
Başını ABD`nin çektiği emperyalist ülkeler ile diğer 
küresel aktörler olan, (BRICS ülkeleri diye de adlandı-
rılan) Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve 
Şanghay İşbirliği Örgütü arasındaki çelişkiler derinleş-
mektedir. Avrupa Birliği`nde önemli çatlaklar oluşmak-
tadır. Dünyanın yeni ağırlık merkezi olacağı söylenen 
Çin`in yeni konumu ve uluslararası güçler arasındaki 
yeni diziliş, önümüzdeki yıllarda uluslararası hukukun 

şekillenmesi sürecinde önemli bir rol oynayacaktır. 
Türkiye`nin uluslararası sistem ve çelişkiler içindeki 
yeri de, karmaşık bir süreç içinde yeniden yapılanacak-
tır. Türkiye`deki gelişmeler de bu yöndedir. İç ve dış 
dinamikler ilişkisi, çelişkisi, çatışması veya uyumu en 
genelde bu bağlama oturacaktır. 

“Artık Çok Kutuplu Bir Dünya Sözkonusudur”

Dünyadaki çelişkili durum, doğal olarak sınıfsal, sos-
yal, siyasal çalkantılar da yaratmaktadır. Krizin ve 
sosyal hakların budanmasının yarattığı tahribata karşı 
grevler yaygınlaşmakta, emek eksenli toplumsal hare-
ketler gelişmektedir. Emekçiler dünya genelinde kemer 
sıkma politikalarına karşı alanlara çıkmaktadır. On yıl-
lardır kendisini eleştirel-eylemli tarza kapatmış Ameri-
ka, İngiltere gibi toplumlar dahil olmak üzere Akdeniz 
ve Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamında görülen 
kitle hareketlerinin, "occupy/işgal et–diren" hareket-
lerinin kapitalizmin alternatifini düşünme ve üretme 
konusunda siyasi hareketleri, aydınları, kitleleri cesa-
retlendirdiği bir tarihsel dönem içerisindeyiz.  
Emperyalizm her ne kadar dünyanın egemeni konu-
munda ise de dünya, tek kutuplu olmaktan çıkmıştır. 
Dünya; büyük uluslararası güçlerin aralarındaki çe-
lişkiler ve halk hareketleriyle belirlenecek bir sürece 
girmiştir. Burada üzerinde durulması gereken halk ha-
reketlerinin, egemen kutuplar dışında, sınıfsal, siyasal, 
toplumsal kurtuluş açısından kendilerine yön belirleye-
bilecek durumda olup olmadıklarıdır. 

"Ilımlı İslam" modellemesi çöktü

Emperyalizm, yakın dönemde Yugoslavya`nın par-
çalanması, Afganistan ve Irak`ın işgalinden sonra 
Libya`da başarılı olmuş gibi görünmekle birlikte ken-
disine karşıt dinamiklerin varlığını görmek de önem 
taşımaktadır. Özellikle Mısır, Suriye ve Türkiye`deki 
gelişmeler sonucu Büyük Ortadoğu veya Genişletilmiş 
Ortadoğu Projesinin tamamen çözüldüğünü söylemek 
mümkündür. Yine Mısır, Suriye ve Türkiye`deki geliş-
melerle birlikte, "ılımlı İslam" modellemesinin de çök-
tüğünü, siyasal İslamcı güçlerin önünün eskisi gibi açık 
olmadığını söylemek de mümkündür. Her biri farklı 
süreçler yaşamakla birlikte Afganistan, Irak, Suriye, 
Mısır, Lübnan ve daha birçok ülkenin iktisadi, etnik/
ulusal, dinsel-mezhepsel etkenleri de içeren çatışmalar-
la, yeni süreçlere de kapı aralayacak şekilde toplumsal 

tahribat, yıkım veya iç savaş 
süreçleri yaşadıkları açıktır. 

AKP Gözden Düştü

AKP iktidarı, Türkiye`nin 
yeni liberal dönüşümünü 
kendi muhafazakâr ve İsla-
mi kurgularıyla tepe nokta-
lara çıkararak uygulamanın 
yanında bölgesel bir rol 
de üstlenmişti. BOP-GOP 
macerası, Libya, Suriye, 
İran`a yönelik politikalar 
ve NATO`nun Kürecik füze 
kalkanı projesinde görüldüğü üzere AKP iktidarı Or-
tadoğu ve Kuzey Afrika`da emperyalizmin taşeronu 
olarak önemli roller üstlendi. AKP, iç ve dış politika-
da aşılmaması gereken sınırları hep zorladı. Bölgedeki 
uluslararası aktörler arasında sürekli olarak oluşan yeni, 
çelişkili, dinamik süreçleri gözetmedi. Ülke iç politi-
kasında parlamenter sistemi neredeyse dışlayan tarzda 
bir otoriterleşmeye yöneldi. Bölgede, Mısır`daki yeni 
kaotik kaynaşma durumunu, Suriye, İran ve Rusya`nın 
direncini hesaba katmaksızın kraldan çok kralcı bir po-
litika izledi ama iç ve dış politikada ummadığı gelişme-
ler üzerine belirli ölçülerde ABD ve AB`nin gözünden 
düştü. 
Emperyalizmin bizzat desteklediği, "ılımlı İslamcı-
uyumlu İslamcı" da denilen güçlerin Mısır ve Suriye 
başta olmak üzere bölgede aşırı radikal uçlar vermesi; 
AKP iktidarının ülkede ve bölgede üstlendiği rollerde 
aşırılıklara yönelmesi; ülkedeki mevcut düzeni ve top-
lumsal dengeleri sarsacak denli dizginsiz politikalar iz-
lemesi, belirli odaklar nezdinde gözden düşmesine yol 
açtı. 

Türkiye Yönetim Krizi İçinde

AKP-Cemaat koalisyonu ise, uluslararası güçleri daha 
fazla gözeten taraf olan Cemaatin mevzilerini genişlet-
me çabası ve Haziran halk hareketi üzerine iyice çat-
ladı. Bütün iktidar aygıtları açık bir çatışmanın alanı 
oldu. "Yeni Türkiye" ve yeni rejim oluşumu sürecinin 
sancılarının devlet aygıtına yansımaları ile birlikte bu 
iki güç arasındaki çatışmanın toplam etkisi bir "yöne-
tim krizi", "devlet krizi", "hukuk krizi", "parlamenter 
temsili düzenin krizi" olarak somutlandı. Bu kriz, şu 

anda yürütmenin başında bulunması itibarıyla AKP`nin 
etkinliğinde sürüyor. Ancak bu krizin hem düzen içi 
hem de düzeni sarsarak aşabilecek sınıfsal, siyasal, top-
lumsal yönlerinin bulunduğunu da tespit etmek gerekir.  

AKP-Cemaat Çatışması Çıkar ve Egemenlik Çatışmasıdır

Burada unutmamamız gereken, "AKP iktidarı" diye 
özetlediğimiz yönetsel durum yani yasama-yargı-yü-
rütme güçlerinin otoriter birliği/tekliği durumunun, 
bizzat bu iktidar koalisyonunun iki tarafının güç birliği 
ile oluşturulmuş olmasıdır. 
Değerli Konuklar, Değerli Arkadaşlar,
Emperyalizm tarafından desteklenen bu iki gücü, İsla-
mi köklerinin yanı sıra birleştiren husus; rejimin yeni 
liberal, yeni sağ bir çerçevede dönüştürülmesi süreci 
idi ve bu süreç 24 Ocak 1980`de başlamıştı ve sürüyor-
du. İktidarın her iki kanadı, kamu idari yapısını dönüş-
türme, yeni liberal bir anayasanın benimsenmesi; ser-
bestleştirme, özelleştirme, her şeyi piyasaya açma ve 
yerli-yabancı sermaye hareketlerinin serbestisinin sağ-
lanması sürecinin gereklerini her düzeyde yerine getir-
mede tek bir iktidar gibiydiler. Ta ki, önlerinde engel 
olarak gördükleri devlet-siyaset erklerini tasfiye edip, 
"yeni Türkiye`nin egemeni kim olacak", "yeni egemen 
sermaye bileşimini kimler oluşturacak" rekabeti ortaya 
çıkıncaya kadar. Şimdi her iki kesim de bu kapsamda 
yeni ittifaklar, kendilerine yeni güçler eklemleme ça-
bası içindedir. 
Bu çatışma tek boyutlu değildir. Çatışmanın iktisadi 
boyutu da bulunmaktadır. Bu boyutta başlıca üç ser-
maye kesimi söz konusudur. Bu yönü ile çatışma, en 
genel anlamda sermayenin sermaye ile, daha özel an-
lamda yeni sermaye güçlerinin bir kesiminin eski bü-
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yük sermaye güçleri ile, daha dar anlamda ise, görece 
yeni palazlanan sermaye güçlerinin kendi aralarındaki 
bir rekabet ve çatışmadır. Bu iktisadi paylaşım kavga-
sının daha önce değindiğim siyasi yönünün yanı sıra 
uluslararası boyutları da bulunmaktadır. 
Konu aslında, ülkemizin kaynaklarının, halkımızın alın 
teri ile ürettiklerinin paylaşımı kavgasıdır; sömürü ve 
rant düzeninin kimlerin elinde sürdürüleceği çatışması-
dır. Dolayısıyla bu güçlerin her biri, sömürücüdür, halk 
düşmanıdır, gericidir, kirlidir, bilim ve aydınlanma düş-
manıdır. 

“Odamız ve TMMOB, Ne Dün, Ne Bugün, Ne de Yarın, Hangi 
İktidar Olursa Olsun, İktidar Kanatlarının veya Herhangi Bir 
Siyasi Partinin Arka Bahçesi Olmamıştır, Olmayacaktır”

Önümüzdeki süreçte, iktidarda kim ağırlık oluşturu-
yorsa, kim iktidarda ise, esasen onu hedeflemek üzere 
ama her iki gerici gücün de geriletilmesi; eşit, özgür, 
demokratik bir Türkiye uğruna mücadele güçleri ve 
olanaklarının geliştirilmesiyle belirlenmelidir. Ülkemi-
zin içinde bulunduğu durumdan başka gerçek bir çıkış 
yolu yoktur. 

Haziran Direnişi Türkiye’ye Yeni Bir Yön Çizdi

Siyasal iktidarın "ustalık" döneminde devreye soktuğu 
otoriter düzenlemeler, 4+4+4 aşamalı gerici eğitim sis-
temi, insanların yaşam biçimlerine ve tercihlerine ait 
düzenlemeleri, kaç çocuk yapılacağından 1 Mayıs`ın ne-
rede ve nasıl kutlanacağına varana kadar hayatın her ala-
nını şekillendirme isteğinde somutlanan sayısız dayat-
manın, halkın kaygı ve tepkilerini artırdığını biliyoruz. 
AKP iktidar gücünü, toplumu kuralsızca şekillendir-
mek için kullanmıştır. Meslek alanlarımızı ilgilendi-

ren birçok düzenlemeyi, 
bizleri yok sayarak hayata 
geçirmiştir. Kendisine biat 
etmeyen demokratik kitle 
örgütleri gibi TMMOB`ye 
de, üstelik özel saldırılar 
düzenlemiştir. Ama yakın 
zamanda gördüğümüz gibi 
AKP iktidarı doludizgin 
giderken önemli bir örgüt-
lenme ve mücadele gelene-
ğinin ürünü olan TMMOB 
ve halkımız önemli bir di-
renç göstermiştir. Bu direnç 

sayesinde tarihsel bir başarı sağlanmıştır. Hatta yeni bir 
dönemin başlangıcına imza atılmıştır. Bunu sağlayan 
Haziran isyanının ülkemize yeni bir yön çizdiğini an-
lamamız, bunu işlememiz ve düzen güçleri tarafından 
istismarını önlememiz gerekmektedir. 
17 Aralık rüşvet-yolsuzluk operasyonu ve sonrasında 
sızdırılan bant kayıtlarının, aslında, Haziran Direnişi 
ile halkın önemli bir kesimi nezdinde meşruiyetini yiti-
ren AKP`nin geriletilmesi üzerinden ABD ve Cemaatin 
rant elde etmeyi ve iktidar değişimini amaçladığı açık-
lıkla görülebilmektedir. Düzen içi egemenlik çatışması, 
gerçekte bu düzeni de sorgulayan Haziran kalkışması-
nı, yalnızca AKP`nin ve esasen Erdoğan`ın geriletilme-
si üzerinden istismar etmektedir. Cemaatin yapmaya 
çalıştığı imaj değişikliklerine karşın bugünkü çatışma, 
aynı zamanda, yeni liberal dönüşüm programını önü-
müzdeki dönemde kimin sürdüreceği çatışmasıdır. 
Haziran isyanı ve bugün iktidar kanatları arasında ya-
şanan çatışma ile, uluslararası güçlerin bu çatışmada 
yer alış biçimleri ve yeni oluşan örtülü ya da nispeten 
açık ittifak ilişkileri de göstermektedir ki, AKP tek ba-
şına iktidar döneminin biteceği bir sürece girilmiştir. 
AKP`nin tepesindeki, mutlakiyet veya faşist rejimlere 
özgü bir kişilik sergileyen Erdoğan, her şeyi iktidar 
ömrünü uzatmaya endekslemiştir. 

“Seçimler, Haziran Direnişiyle Sokakta ve Siyasette Yükselen 
Gerilimin Daha da Artmasına Yol Açacak Bir Tabloyu Ortaya 
Çıkarmıştır”

Yerel seçimlere giderken hemen herkesin paylaştığı 
en büyük yanılgı; halkın AKP`ye muhalefeti ve uyanı-
şının, twitter vb. sanal internet ortamlarından yayılan 
bant kayıtları üzerinden geliştirilebileceğini sanmak 

olmuştur. Erdoğan`ın, Haziran Direnişinin istismarı ile 
Cemaatin 17 Aralık rüşvet-yolsuzluk operasyonu ve 
bant kayıtlarının getirileri üzerinden geriletilebileceği 
kurgusunun karşılık bulmadığı, seçim sonuçlarıyla or-
taya çıkmıştır. 
Nihayetinde, iktidar olanaklarının pervasızca kulla-
nılması ve halkta ideolojik karşılığı bulunan yalanlar, 
"uluslararası komplo" ve "paralel yapı" gibi nesnel bir 
temeli de bulunan söylemler, daha büyük iktisadi-sos-
yal sarsıntı istemeyen, düzenin bir tabiriyle "istikrar" 
beklentisi yüksek kesimlerde etkili olmuştur. Mevcut 
durum, Erdoğan`ın kendisine yeni iktidar manevraları 
yapmaya, cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler itibarıy-
la yeni denklemler oluşturmaya yönelik olanaklar da 
sunmuştur. "Nefes alan, soluklanan", Türkiye demok-
ratik kamuoyu değil, AKP ve özellikle Erdoğan olmuş-
tur. 
AKP bu yerel seçimlere, Mecliste grubu bulunan mu-
halefet partilerine göre maddi, ideolojik, kültürel üs-
tünlükler eşliğinde girmiştir. AKP`nin gerek iktidar 
olanakları, gerek iktisadi süreçlerin borç döngüsüyle 
döndürülmesinin yarattığı etkiler, gerekse yoksulluğun 
sürdürülebilirliği-yönetilebilirliği üzerinden oluştur-
duğu denetleme mekanizmaları ve bu girdap içindeki 
yaygın bir kitlenin varlığı söz konusudur. Halkın kuşa-
tılmışlık koşullarında "çıkar" paydası belirlenimi için-
de olması sonuçlara yansımıştır. Küçük esnaf ve küçük 
iş çevrelerinin aflar, borçların yeniden yapılandırılma-
sı, aldatıcı kolaylıkların sağlanması ile içine girdikleri 
"daha fazla sarsılmama", "düze çıkma" ve "istikrar" 
beklentisinin, borç döngüsü içindeki bireyler ve ailele-
re dek etkili olması söz konusudur. 
Bütün bu vb. gerçeklerin yanında, AKP`nin karşısında 
iktisadi-sosyal-kültürel politikalar bütünlüğü sergile-
yen ciddi bir sol seçenek bulunmadığı tespit edilmeli-
dir. Yalnızca rüşvet ve yolsuzlukların olası etkilerine, 
yani ahlaki-moral etkilere itibar eden, bant kayıtlarıyla 
idare eden, sağ adaylara bel bağlayan, sağ çevrelerle 
açık ya da örtük ittifaklarla yetinen, ABD-Cemaat ope-
rasyonlarına açık bir "sol" söz konusu olmuştur. 
Diğer yandan seçim sandığını önemseyen halkın, seçim 
dışı önemli bir tarihsel anda, sandık dışındaki siyasetin 
birçok kanalını keşfettiğini görmemiz ve bu kanallara 
daha çok itibar edeceği süreçlerin yaşanacağını gözet-
memiz gerekiyor. Sandığa sığmayacak, sınırsız, yaygın 
bir demokrasi aranışının ifadesi olan Haziran Direnişi 

kitlelerinin iradesi, örgütlü ya da belirtik tarzda san-
dıklara yansımamış, çeşitli kanallara etkisizce akmış, 
düzen içi kanallarda soğurulma tehlikesine maruz kal-
mıştır. 
Sosyalist sol da, Haziran Direnişinin gerektirdiği, AKP 
iktidarına karşı daha güçlü bir karşı çıkış açısından el-
zem olan birleşik bir muhalefet gerekliliğini ete kemiğe 
büründürememiştir. 
30 Mart seçimleri ve sonuçları; ülkenin demokratikleş-
mesi için mücadele edenlere, işçilere, emekçilere, Ha-
ziran Direnişi boyunca alanları dolduranlara, yıllardır 
bedel ödeyerek kazanımlar elde etmeye çalışan Kürt 
halkına, daha dikkatli, uyanık ve kararlı bir şekilde mü-
cadeleyi sürdürme sorumluluğu yüklemiştir. 

Parlamentarizmin Krizi Artacak

Önümüzde cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler var. 
AKP`nin yerel seçimlerde elde ettiği başarı, biraz önce 
değindiğim üzere görelidir. Bunu en iyi bilecek olan da 
AKP`dir. Yeni yasa düzenlemeleri, bu gerçeğin yansı-
ması olarak gündeme gelmiştir, gelecektir. Dolayısıyla 
AKP ne yapmak isteyecekse, mevcut durumun sundu-
ğu avantajları mutlaklaştırma üzerinden, en kısa sürede 
yapmak isteyecektir. "Dar veya daraltılmış 550 bölgeli 
seçim sistemi" önerisi de bu amaca yöneliktir. Bu sis-
teme göre her bölgeden bir milletvekili çıkacak ve se-
çilemeyen adaya verilen oylar temsil edilemeyecektir. 
Bu durum temsili daraltacak, parlamentarizmin krizini 
artıracaktır. Ama Erdoğan siyasi ömrünü ancak böylece 
uzatabilecek, ancak böylece bazı hukuki güvencelere 
kavuşabilecektir. 

“Odamız ve TMMOB’un Pasif Bir İzleyici Konumunda Olması 
Düşünülemez”

Mevcut durum ve gidişattan rahatsız olanlar, Cema-
atin kuyruğuna takılmayı, liberaller veya eski-yeni 
MHP`lilerden medet ummayı içine sindiremeyenler 
ciddi adımlar atmak zorundadır. Cemaatin koluna ta-
kılarak solculuğu liberaller ve MHP`liler ile harmanla-
yanlar geleceğin Türkiye`sinin mimarı olamazlar. 
Biz, olumsuzluklar ile olumlulukların birlikte var ol-
duklarını, eğer ciddi bir direnç oluşuyor ve gösterili-
yorsa, olumsuzlukların içinden veya yanı başından 
olumlulukların yeşerebildiğini biliyoruz, yaşıyoruz. 
Her ne kadar seçim sonuçlarına yansımıyor ise de ül-
kemiz toplumsal muhalefetinin önemli bir gelişme gös-
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terdiği ve belirli anlarda yeni kitlelerle buluşma olanak-
larına kavuştuğu açıktır. Bu noktada direncimizi diri ve 
güçlü kılmamız; örgütlü emek ve demokrasi güçleriyle 
ilişkilerimizi yoğunlaştırmamız; birleşik bir sol muha-
lefet gerekliliğini öne çıkarmamız; eylem ve etkinlik-
lerin yaygınlığını, Haziran sonrasının sunduğu veri ve 
koşulları gözeterek sağlamamız ve merkezileştirmemiz 
gerekmektedir. 
Önümüzdeki sürecin örgütümüze önemli yansımaları 
olabileceğini ve önlemli olmamız gerektiğini de özel-
likle belirtmek istiyorum. Yakın dönemde AKP`yi zor-
layan iki güç olmuştur. Bu güçlerden biri Haziran Dire-
nişinin özneleri, kitleleri; diğeri de ondan cesaret bulan 
ABD-AB-Cemaat çevrelerinin yaptığı çıkıştır. Tuzu 
kuru liberallerin yaptığı çıkış ise bu iki farklı ve uzlaş-
maz öbeğin çıkışlarından beslenmektedir. Hangi oran-
larda ve nasıl olacağını şu an bilemeyiz ancak, bu ayrı 
ve gerçekte birbiriyle uzlaşmaz iki gücün bastırılması, 
Erdoğan-AKP açısından yaşamsaldır. Önceliğin Cema-
atte olacağı açıktır ancak eşitsizlik ve adaletsizliğe karşı 
alanlara çıkan siyasal ve toplumsal muhalefet örgütleri 
ile TMMOB için hazırlık yapılmayacağı anlamına gel-
meyecektir. İktidarın rant aşkı ile TMMOB`nin varlığı-
nın ne denli uyuşmaz olduğunu biliyoruz. Bu nedenle 
örgütlülüğümüz, direncimiz, birliğimiz, iç uyumumuz, 
Oda çalışmalarını disiplinle yürütmemiz ve olası du-
rumlar karşısında geliştireceğimiz refleksler oldukça 
önem taşımaktadır. 
Yeni çalışma dönemimizin bütün yönetim kurulları, 
bütün örgütlü üyelerimiz ve çalışanlarımızla birlikte, 
içinde bulunduğumuz süreci paylaşarak, tartışarak, 
Oda çalışma programı ve ilkelerini önümüze koyarak, 
birliğimizi ve çalışmalarımızı daha disiplinli kılmak, 
mesleki uygulama ve kamusal hizmet niteliğimizi yük-
seltmek ve siyasi açıdan uyanık ve diri olmak durumun-
dayız. Genel kurul sorumluluklarımızı, Oda çalışmala-
rımızı, önlemlerimizi bu çerçevede değerlendirmemiz, 
önerilerimizi bu çerçeveye uygun olarak geliştirmemiz 
ve uygulamamız gerekiyor. 

Kürt Sorununun Eşitlikçi, Demokratik Koşullarda Birarada, 
Kardeşçe Yaşam Yönünde Olması Gerekmektedir

Değerli Konuklar, Değerli Arkadaşlar,
Bulunduğumuz coğrafyadaki gelişmelerle Kürt sorunu-
nun ölçeğinin büyüdüğünü, bölgeye yönelik emperya-
list emellerle birlikte daha fazla uluslararası bir sorun 

haline geldiğini de tespit etmek gerekir. Irak, İran Su-
riye ve ülkemizdeki Kürt sorununun emperyalist çıkar-
ların ilgi alanında olduğu açıktır. AKP iktidarının bölge 
ülkelerinin içişlerine karışması ve Kürt sorununda oya-
layıcı, politikalar izlemesi, sorunu daha da karmaşık-
laştırmaktadır. Kürt sorununa dair bakışı yeni liberal 
ve fetihçi geleneğin bir türevi olan AKP, aradan geçen 
zamanda sorunu eski karmaşıklığına yakın bir nokta ile 
"açılımcılığın" ilginç bir bileşimine döndürmüştür. İk-
tidarın vizyonunda Kürt feodalleri, sermayedarları ve 
dindarlarının desteklenmesi ile muhafazakâr-liberal, 
Kürt-İslam sentezci, Barzanici bir güç yaratılması ve 
konunun "Büyük Türkiye" gibi ulusalcı kesimlerin 
yaklaşımlarıyla da çakışan bir amaç bulunmaktadır. 
Türkiye özgülünde sınıf mücadelesinin, emek ve de-
mokrasi güçlerinin hem genelde hem de bu sorun özgü-
lünde ağırlığının artması gerekmektedir. Odamızın bu 
konuda bugüne kadar izlediği çizgi titizlikle korunmalı 
ve yeni koşullarda da sürdürülmelidir. 

TMMOB İktidarın Hedefinde Olmaya Devam Ediyor

İlk döneminde kamu birikimlerini hızla özelleştiren 
iktidar, "ustalık" evresinde toplumsal yaşamda, kamu 
yönetiminde, kamusal görev ve işbölümünde, kamu 
açısından hayati önem taşıyan kurumlarda ve meslek 
alanlarında köklü değişiklikler yaptı. İktidar, bunların 
yanı sıra kentsel-kırsal dönüşüm süreçlerine, derelerin, 
ormanların satışına yöneldi, doğayı piyasalaştırma ve 
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerini 
devre dışı bırakmaya yönelik adımlar attı. 
Biliyorsunuz, özellikle 2007 yılından bu yana iktidar; 
Odalarımız ve TMMOB`ye yönelik çeşitli girişimlerde 
bulunmaktadır. 2009 yılında Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Denetleme Kurulu Raporu ile başlayan süreç; Başba-
kan, Bakanlar ve bazı belediye başkanlarının Odaları-
mızı hedefe koyan açıklamaları,  2011 yılındaki kanun 
hükmünde kararname düzenlemeleriyle kamu idari ya-
pısı ve TMMOB`yi otoriter vesayet altına alınma giri-
şimleri, 
Aynı KHK`lerle bütün ülkenin imara açılması, bütün 
yetkilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığında toplanma-
sı, Odalar ve belediyelerin yetkilerinin sınırlanması, 
İmar yasası ve bazı yönetmelik değişiklikleriyle mesle-
ki denetimlerimizin sınırlanmaya çalışılması, TMMOB 
Yasası`nı değiştirme girişimleri ve Odalarımızın idari 
ve mali denetimlerinin çeşitli bakanlıklarca yapılması 
gibi girişimlerle sürmüştür. 

Başarılı Çalışmalarımız Sürecek

Bu dönem düzenlediğimiz etkinliklerle meslek çıkarla-
rı ve ülkemizin demokratikleşmesi ve kalkınması için 
somut çalışmalar yaptık. Barışa, umuda, emeğe, sana-
yileşmeye ve bilime inancımız doğrultusunda çalıştık, 
mücadele ettik.  
Bundan sonraki işleyişimizi, bize dayatılan koşullar 
içinde ama TMMOB ve Oda çalışma programları-ilke-
leri doğrultusunda gerçekleştirmek durumundayız. Bu 
nedenle bizi zorunlu kıldıkları, attığımız ve atacağımız 
adımlar, bu düzenin ticari faaliyet, kârlılık gibi kıstas 
ve kavramları eşliğinde değil, yine meslek-meslek-
taş-meslek örgütü çıkarları temelinde, kamusal teknik 
hizmet gereklilikleriyle belirlenecektir. Bizim için te-
mel ölçüt, yaptığımız-yapacağımız hizmetlerin kalite-
sini-niteliğini artırmak, hizmetlerin kamusal-toplum-
sal-mesleki yarar doğrultusunda olmasını sağlamak, 
gelir-gider dengelerini kurmak ve örgütsel yapımızın 
sürekliliğini sağlamak vb. olmalıdır. 

1 Mayıs Mücadelede Yeni Bir Evrenin Başlangıcı

Son olarak 1 Mayıs`ımızı, emeğin birlik, müca-
dele, dayanışma bayramını şimdiden kutluyorum. 
Taksim`in yasaklanmasına ve Erdoğan diktatörlüğü-
ne karşı beş gün sonra İstanbul`da ve Türkiye`de so-
kaklara çıkanlar, emeğin, halkın, bu ülkenin sahipsiz 
olmadığını gösterecektir. Bizler de, bulunduğumuz 
bütün illerde en kitlesel bir şekilde 1 Mayıs kortejle-
ri içinde yer alacağız, almalıyız. Her 1 Mayıs`ın özel 
anlam kazandığı ülkemizde bu 1 Mayıs belki de en 
önemlilerinden biri olacak. Haziran`da milyonlar ola-
rak "bu daha başlangıç mücadeleye devam" demiştik, 
şimdi bu 1 Mayıs ile mücadelemizin yeni bir evresine 
başlayacağımız açıktır. 

Örgüte Teşekkür

Sözlerime son verirken, bütün bu çalışmaları birlikte 
ördüğümüz Şube Yönetim Kurulu üyelerimize, il, ilçe 
temsilcilerimize, komisyon üyelerimize, işyeri temsil-
cilerimize; Danışma, Denetleme ve Onur Kurulu üye-
lerimize; TMMOB ve Odamızın üst kurullarında gö-
rev alan yöneticilerimize; Oda çalışmalarına özveriyle 
katkı koyan tüm bilinçli ve örgütlü üyelerimize; görev-
lerinden ayrılan Oda ve Şubelerimizin kurullarındaki 
mesai arkadaşlarımıza; çalışma grubu başkanlarımız 
Yavuz Bayülken ve Oğuz Türkyılmaz`ın şahsında, pek 
çok Oda raporumuzun hazırlanmasında emeği geçen 
enerji, sanayi, işçi sağlığı ve güvenliği, ulaşım ve trafik 
çalışma gruplarımız ve komisyon üyelerine; her şeyi-
miz ve Odamızın görünmez kahramanları olan teknik 
görevlilerimiz ve Oda çalışanlarına; mesleki demokra-
tik mücadelemizde bizlerle omuz omuza-kol kola yü-
rüyen dost örgütlere ve sevgili basın emekçilerine Oda 
Yönetim Kurulu adına içtenlikle teşekkür ediyorum."

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı konuş-
masında özetle şunları söyledi:
Bugün geride bıraktığımız MMO 44. Çalışma Dönemi 
Türkiye`nin her alanda neo-liberalizmin yönlendiricili-
ğinde dönüşümden geçirildiği, tüm kamusal hizmetleri-
nin sermayeye devredilip, kamunun adeta yok edildiği; 
ormanların, kıyıların, suyumuzun, toprağımızın birile-
rine peşkeş çekildiği; kentlerin "dönüşüm" adı altında 
ranta tahvil edildiği; yolsuzluğun, rüşvetin, her türlü 
pisliğin ortaya apaçık döküldüğü; baskının, zor kullanı-
mının, zorbalığın tavan yaptığı; torba yasalar, torba da-
valarla adeta bir toz bulutu ardında ülkemizin yeniden 
şekillendirildiği bir döneminde yaşandı. 
Genel Kurulumuz, iktidarın lime lime dökülen, hepimi-
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zin aslında çok iyi bildiği, ama şimdi görünür olduğu 
yapısının açığa çıktığı bu günlerde yapılıyor.

TMMOB Üzerindeki Baskılar Devam Ediyor

Bu dönemde, tüm yaşam alanlarımızın yanı sıra mü-
hendislik, mimarlık, şehir plancılığı uygulamaları ve 
Örgütümüz TMMOB de olumsuz yönde etkilendi. AKP 
iktidarının ülkeyi baştan sona kuşatan baskıcı politika-
larından TMMOB de nasibini aldı. Örgütümüzün yakın 
tarihinde gördüğü en zorlu saldırılara uğradığı ve tam 
da bu saldırılara karşı mücadelemizin en yoğun sürdü-
ğü iki yıllık bir çalışma dönemini şimdi geride bırakı-
yoruz.
TMMOB`yi işlevsizleştirip etkisizleştirmeye yönelik 
olarak TMMOB Yasası değişikliği girişimlerinden, 
mecliste gece yarısı operasyonuyla 3194 Sayılı İmar 
Kanunu`na eklenen bir maddeyle mesleki denetimi-
mizi yok etmeye yönelik düzenlemeye; Birliğimiz 
ve odalarımızın çalışma alanlarını kısıtlayan onlarca 
ikincil mevzuatta yapılan değişikliklerden, odalarımız 
üzerinde bakanlıkların idari ve mali denetimi kurmaya 
yönelik düzenlemeye kadar arka arkaya yapılan onlar-
ca saldırıyı yaşadığımız bir dönemi geride bırakıyoruz. 
İstanbul birimlerimizde görev alan yönetici arkadaşla-
rımızın gözaltına alınmaları, TMMOB Başkanı, İKK 
sekreterlerimiz ve yöneticilerimiz için açılan onlarca 
dava da bu dönemde yaşadığımız baskının göstergeleri 
oldu.
Saldırı sadece TMMOB`ye değildi tabii ki. Bu saldırı; 
kim bu ülkenin havasına, suyuna, taşına, toprağına, de-
resine, ormanına, en önemlisi insanına sahip çıktıysa; 
herkese, her örgütlülüğe yönelik oldu. 
Bunlar, engerekler ve çıyanlardır.
Bunlar, aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır.
Tanı bunları, tanı da büyü...
TMMOB direndi, "Mesleğimize, örgütümüze, halkımı-
za, ülkemize sahip çıkıyoruz" dedi
Tüm yaşananlara karşı TMMOB; 42. döneminde de, 
emperyalizmin günümüzdeki uygulamalarına kar-
şı, kapitalizmin dünyasına karşı, başka bir dünyanın 
ve başka bir Türkiye`nin mümkün olduğunu bilimsel 
bir gerçek olarak savundu. Sömürü ve baskının tavan 
yaptığı, sınıfın siyasal belirleyiciliğinin silikleştiği bir 
dönemde TMMOB, aklın ve bilimin, özgürlüğün ve 

eşitliğin yol göstericiliğinde "başka bir yaşam müm-
kün" dedi. Tarihsel serüveninde bu çizgimizi koruyan 
ve sürekli güncelleyerek güçlendiren arkadaşlarımızın 
cesaretlerini ve kararlılıklarını, inanıyorum ki tarih de 
not etmiştir.
TMMOB; 42. döneminde de, özgürlüğü, adaleti, de-
mokrasiyi gerçek manada eşitlik ile harmanlayarak sa-
vundu. İktidar gücünün baskısı karşısında düşünce ve 
ifade özgürlüğünün sağlanması için mücadele etti, üze-
rine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Yeri geldiğinde 
karanlığın karşısında aydınlığı temsil etmekten asla 
geri durmadı. TMMOB`nin kadrolarının sorumlulukla-
rını yerine getirerek güzel günlerin hâkim kılındığı bir 
ülkenin yaratılması için harcadığı çabanın büyüklüğü-
nün herkesçe bilindiğinin çok farkındayız. 
TMMOB; 42. döneminde de, "Mesleğimize, örgütü-
müze, halkımıza, ülkemize sahip çıkıyoruz" sözünü her 
yerde söyledi. Örgütlülüğümüze karşı girişilen saldırı-
ları boşa çıkaracağını sokaklarda, alanlarda haykırdı. 
Üyelerinden aldığı güçle, demokratik mesleki bir kitle 
örgütü olmanın gereklerini, bilimin ve tekniğin halkın 
hizmetine sunulması temelinde üretmeye ve yerine ge-
tirmeye çalıştı. Bu çabaları her türlü baltalama girişim-
lerine karşı da omuz omuza direneceğini dosta düşma-
na tüm örgütlü üyeleri ile birlikte gösterdi. 
Mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülke-
mizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarını temsil 
eden TMMOB; 42. döneminde de, üyelerinin hak ve 
çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve 
geliştirmek, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini 
sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum yararına kul-
lanmalarının zeminini yaratmak çabasını ısrarla sürdür-
dü. Özellikle ücretli çalışan üyelere yönelik olarak as-
gari ücretin uygulanması yolunda bu dönemde anlamlı 
kazanımlar elde edildi. "Kurtuluş yok tek başına, ya 
hep beraber, ya hiç birimiz" sözümüz mühendis, mi-
mar, şehir plancısı asgari ücretine yönelik mücadele-
mizde örgütümüze rehberlik etti.
Meslek alanları üzerinden Türkiye gerçeklerini oku-
mak ve toplumu bilgilendirmek, merkezi ve yerel ik-
tidarların uygulamalarının toplum yararına yapılması 
için öneriler geliştirmek ve bunların yaşama geçiril-
mesi için mücadele etmek zorunda olan TMMOB; 42. 
dönemde de bağlı odaları ile birlikte "siyaset" yapmayı 
sürdürdü. Sevgili başkanımız Teoman Öztürk`ün sözle-

ri ile; Bilimi ve teknolojiyi emperyalistlerin ve sömür-
genlerin değil emekçi halkımızın hizmetine sunmak 
için kararlı olan örgütümüz, iki yüzü aşkın panel, sem-
pozyum, kongre, kurultay vb. etkinlikleri ile kamuoyu 
önüne çıktı. Onlarca görüş yayımlandı, yüzlerce açık-
lama yapıldı. 
Meslek alanları ile ilgili gelişen ya da gelişebilecek her 
türlü konuda görüş oluşturma, oluşan görüşleri geliş-
tirme ve bunları kamuoyu ile paylaşma çalışmalarını 
eleştirel olduğu kadar yeni açılımlar sağlayacak şekil-
de sürdüren TMMOB; 42. döneminde merkezi olarak, 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresini, Engelli Mühendis 
Mimar Şehir Plancıları Sempozyumunu, Kadın Kurul-
tayını, Enerji Sempozyumunu, Sanayi Kongresini ger-
çekleştirdi. "Neoliberal politikaların en çok vurduğu 
yerler kentlerimizdir" sözünden hareketle bu dönemde 
de şimdi sayısı kırka ulaşan kent sempozyumları ger-
çekleştirilmeye devam edildi. Etkinliklerimizin sonuç 
bildirileri örgütümüzün manifestolarıdır. 
TMMOB; 42. döneminde de bağlı odaları ile birlikte, 
insanımıza, halkımıza, mesleğimize, örgütümüze karşı 
yanlış yapıldığını düşündüğü her konuda hukuk mü-
cadelesini yürüttü. Kazandığımız davalar aslında bu 
ülkeyi yönetme iddiasında olanların yüzünü de açıkça 
ortaya koydu.

Hepimizin Hayali TMMOB Öğrenci Evi Tamamlandı

"Gençlik geleceğimizdir" sözümüzden hareketle, kısa 
bir süre içerisinde tamamlanan ve ülkemizin bu günün-
de bir "meydan okuma" projesi olarak tarihimizdeki 
yerini alan Öğrenci Evi, gelecekte örgütümüzü yönete-
cek gençlerimiz arasındaki dayanışmayı da sağlayacak-
tır. Öte yandan, Öğrenci Evinin çok amaçlı salonunda 
düzenlenecek etkinliklerin sonucunda geliştirilecek 
TMMOB görüşlerinin altı bir kez daha kalın çizgilerle 
donatılmış olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. Teoman 
Öztürk Öğrenci evi ve sosyal tesislerinin bitirilmesinde 
gerek maddi gerekse manevi desteği büyük olan oda-
mıza da TMMOB Yönetim Kurulu adına Yönetim Ku-
rulumuz şahsında teşekkür ediyorum.

TMMOB Gezi Direnişinin Merkezindeydi

Ve GEZİ. TMMOB`nin 42. döneminde; Türkiye de-
mokrasi mücadelesi tarihinin en önemli halkalarından 
biri olarak şimdiden yerini alan Gezi Direnişi hepimi-

zin içini ısıttı. Aslında herkes biliyor ki, gerek Taksim 
Dayanışmasının oluşmasında, gerekse Gezi`den çıkan 
sesin tüm ülkede "Artık yeter! Her yer Taksim, her 
yer direniş" çığlığına dönüşmesinde;  TMMOB, bağ-
lı odaları, İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve örgütlü 
üyelerimiz Gezi direnişinin ne önünde, ne arkasında, 
ne sağında, ne solundaydı. Direnişin tam ortasında, 
tam merkezindeydi. Bu direnişte hepimize direnmenin 
ve dayanışmanın güzelliğini gösteren ve yaşları anca 
yirmili olan bizim çocuklarımız; Ethem Sarısülük, Ali 
İsmail Korkmaz, Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalı-
taş, Medeni Yıldırım, Ahmet Atakan ve kara boncuk 
gözleri ile Berkin şimdi bize bakıyor. TMMOB’nin 
42. döneminde görev alan hepimizin gençlerimize 
"eşit, özgür, demokratik bir Türkiye" sözü var. İsimle-
ri TMMOB`nin önümüzdeki dönemki çalışmalarının 
şüphesiz yol göstericisi olacaktır.

TMMOB’ye İhtiyaç Var

Bu ülkenin, bu ülke insanının TMMOB’ye ihtiyacı var. 
Bu ülkenin kulakların sağır edildiği, gözlere mil çekil-
diği, konuşanın dilinin kesildiği bu döneminde görebi-
len gözlere, duyabilen kulaklara, daha da önemlisi ko-
nuşabilen ağızlara, ihtiyacı var. "Kral çıplak" diyenlere 
ihtiyacı var. Yani kısaca, TMMOB’ye ihtiyacı var. 
TMMOB’nin de; geleneğimizi oluşturan anlayışın yö-
netimler de dâhil her kademede vücut bulabilmesine 
ihtiyacı var. Yani kısaca, devrimci, demokrat, ilerici, 
yurtsever, çağdaş mühendis, mimar ve şehir plancıla-
rının omuzları arasındaki mesafenin azaltılmasına ve 
ortak aklımızın, kolektif yapımızın kendisini yeniden 
üretmesine ve daha fazla güçlenmesine ihtiyaç var. 
TMMOB’yi TMMOB yapan, şimdiye kadar ayakta tu-
tan, savrulmasına ve diz çökmesine asla izin vermeyen 
arkadaşlarımızın çalışma tarzına, inançlarına ve karar-
lılıklarına şimdi bir kez daha ve yeniden ihtiyaç var. 
Bu ihtiyacın gereklerinin yerine getirileceğine inancım 
tamdır. TMMOB; bu ülkenin vicdanıdır
Genel Kurullar sürecimiz ülkemizin geleceğini de de-
ğiştirecek bir güce sahiptir. Çünkü emeğin, eşitliğin, 
özgürlüğün, barışın, adaletin yani insandan yana olan 
her fikrin ve fiilin içinde ve özünde olan bir TMMOB; 
bu ülkenin vicdanıdır.
Gelecek güzel günler için, 
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Masmavi gökyüzü altında birikmiş kara bulutların da-
ğılması için, 
Gökyüzünün ve yeryüzünün bütün renklerinin özgür-
lüğü için, 
Bilim ve teknolojinin halkımızın hizmetine sunulma-
sı, mesleğimizin tüm güzelliklerinin hayatı yaşanabilir 
kılması için, 
Gericiliğe ve karanlığa karşı aydınlığın yaratılması 
için,
Emperyalizme ve neoliberal politikalara karşı insanca 
bir yaşam, özgür, demokratik, eşit ve bağımsız bir Tür-
kiye için,
Şimdi bize düşen görev; örgütümüze sahip çıkmak, ör-
gütümüzü güçlendirmek, inanç, kararlılık ve emek ile 
TMMOB`yi geçmişin ayak izlerinden geleceğe doğru 
omuzlarımızda taşımaktır.
Gün o gün değil,
Derlenip dürülmesin bayraklar.
Duyduğunuz çakalların ulumasıdır.
Safları sıklaştırın çocuklar...

Örgüte Teşekkür

TMMOB`nin 42. dönemi içerisinde örgütümüzün il-
keleri doğrultusunda görevini gereği gibi yapan oda 
yönetim, onur ve denetleme kurullarında görev yapan 
arkadaşlarıma, şube yönetim kurullarında ve temsil-
ciliklerde görev alan arkadaşlarıma, işyeri temsilcile-
rimize, omuz omuza emek harcadığımız odalarımızın 
örgütlü üyelerine, çalışma gruplarında, kongre, sem-
pozyum ve kurultaylarımızın düzenleme ve yürütme 
kurullarında görev alan arkadaşlarıma, Birlik ve oda 
ortamında çalışan arkadaşlarıma, TMMOB çalışmala-
rında bize destek olan bilim insanlarına ve uzmanlara; 
büyük bir inanç ve özveri ile örgütümüze verdikleri 
katkılardan dolayı Yönetim Kurulumuz adına teşekkür 
ediyorum.
Önümüzdeki dönem zorlu mücadele günlerinde görev 
alacak tüm arkadaşlarımı cesaretlerinden ötürü kutlu-
yor, şimdiden kolaylıklar diliyorum.
İnanın güzel günler göreceğiz çocuklar,
güneşli günler göreceğiz... 
Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, 
ışıklı maviliklere süreceğiz...

Yaşasın Makina Mühendisleri Odası ve TMMOB Ör-
gütlülüğü"

2. GÜN SEÇİM YAPILDI
27 Nisan 2014 tarihinde Oda genel merkez binasında 
yapılan seçimlerde Odanın yeni dönem Yönetim, Onur 
ve Denetleme kurulları ile Odayı TMMOB Genel Ku-
rulu, Yönetim Kurulu, Yüksek Onur ve Denetleme ku-
rullarında temsil edecek 100 delege seçildi.
Demokrat Mühendisler, MMO ve TMMOB organla-
rının tümü için blok liste ile seçime katıldı. Seçimler 
sonucunda Oda organları ve TMMOB Genel Kurul de-
legeleri Demokrat Mühendisler listesinden oluştu. 
Seçimler sonucunda, 
Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu asıl üye-
liklerine Ali Ekber Çakar, Yunus Yener, Ercüment Şa-
hin Çervatoğlu, Tahsin Akbaba, Abdullah Selçuk Soy-
lu, Osman Tezgiden, Bedri Tekin; yedek üyeliklere Elif 
Öztürk, Şayende Yılmaz, Çağdaş Akar, Harun Erpolat, 
Barış Levent, Satılmış Göktaş, Banu Akın, 
MMO Denetleme Kurulu asıl üyeliklerine Haydar Şa-
hin, Ali Özdemir, Osman Çakıl, Semiha Özbey, Murat 
Korkut, Kahraman Dağdeviren, Abdullah Tekin, Meh-
met Simavi Bakır, Osman Serter, Seyfettin Avcı, Remzi 
Çakmaklı, Necdet Kahraman, Selda Ünver, Hasan Yi-
tim ve Gürsel Yayla; yedek üyeliklere Hüseyin Kaya, 
Hüseyin Dinçer, Tarık Akmanlar, Erkut Yavuz, Özcan 
Altınay, Muharrem Tanju Sarıca, M. Emin Tümür, Oğuz 
Kepez, İsmail Şahin, Fikret Palabıyık, Leyla Bahçeci, 
Haluk Altay, Ali Doğan Coşgun, Levent Tanrısever, 
Mustafa Ferruh Nemut, 
MMO Onur Kurulu asıl üyeliklerine Ahmet Turan 
Dörtdemir, Mehmet Selçuk Göndermez, Rıza Erhan 
Kutlu, Turgut Bozkurt, Nusret Doğan Albayrak; yedek 
üyeliklere Mustafa Yazıcı, Serhat Temel, Cumhur Pek-
demir, Ali Haydar Karaçam, Nedim Kara, 
MMO’yu TMMOB Yönetim Kurulunda temsil etmek 
üzere Mehmet Soğancı, S. Melih Şahin, Tevfik Peker,
TMMOB Yüksek Onur Kurulu’na İlter Çelik, 
TMMOB Denetleme Kurulu’na Ahmet Kirami Kılınç 
seçildiler.

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
45. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİSİ AÇIKLANDI

ması, yeni vergi paketleri, zamlar, yoksullaşma, kısaca 
insanlık dışı yaşam koşulları olarak yansımaktadır. 

Genel kurulumuz, dünyada yaşanan bu gelişmeleri 
kapitalizmin krizi ve sonuçları olarak değerlendirmiş; 
gelir, hukuk ve yaşamın hemen her alanına dair ada-
letsizliklerin egemen sınıf lehine genişletilmesinden 
başka bir amacı olmayan bu sistemin gerçekte çözülüş 
sürecinin yaşandığını ifade etmiştir. Bu düzeni resto-
re etme çabaları birçok açmazla yüz yüzedir. Aradan 
geçen beş buçuk yılda, dünya genelinde “büyüme”nin 
düşmesi, işsizliğin artması, yoksullaşma, kamu borç-
larının tırmanması ve dünya ekonomisinin durgunluğa 
girmesi, başat göstergeler arasındadır. Yaşanan geliş-
meler, önümüzdeki dönemde ekonomik, siyasi, sosyal 
çok boyutlu sorunların kızışacağının işaretidir. Ancak 
dünyanın mevcut sorunlarına kalıcı çözümün, iktidar-
ların sınıfsal yapısının değişimi ve bir düzen değişikli-
ği ile sağlanabileceği yönündeki tezlerin güçlendiği bir 
tarihsel döneme girmekte olduğumuz açıktır. 

Türkiye, son 34 yılda iç pazara yönelik sanayileşmeye 
dayalı sermaye birikimi rejiminden küresel rekabete 
endeksli serbest mal, hizmet ve sermaye hareketlerine 
dayalı yeni liberal bir sermaye birikimi rejimine geçmiş 
ve sanayisizleşme ile yüz yüze kalmıştır. İmalat sana-
yinin GSYH içindeki payı dünya liginde küme düşmüş 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) 
45. Olağan Genel Kurulu, 26 Nisan 2014 tari-
hinde Ankara Kocatepe Kültür Merkezi’nde 

712 delegenin katılımıyla toplanmıştır. 91 
bin üyesi, 19 bin öğrenci üyesi, 18 Şube, 99 

il-ilçe temsilciliği, 7 mesleki denetim bürosu, 
işyeri temsilcilikleri ile örgütlü Odamızın 45. 

Olağan Genel Kurulu’nda aşağıdaki görüş 
ve önerilerin kamuoyuna duyurulması 

kararlaştırılmıştır.

2008 Ekim ayında başlayan küresel ekonomik kriz, 
dünya çapında tüm ekonomik, sosyal yaşamı sarsıntıya 
uğratmıştır. Bugün bu krizin ekonomik, siyasi, sosyal 
sonuçları derinleşmektedir. Adaletsiz gelir dağılımı 
politikaları tüm dünyada emekçi halkları daha fazla 
yoksullaştırmaktadır. Kriz, “küreselleşme” kavramı ve 
gerçeklerine uygun bir coğrafi yayılım göstermektedir. 
ABD’den başlayan kriz Avro bölgesine de sıçramıştır 
ve ekonomik durgunluğun süreceği belirgindir. Krizin, 
silahlanmanın, kapitalizmin uluslararası soygununun 
faturası sömürülen emekçi sınıflara, emekçi halklara 
çıkarılmaktadır. Bu durumun halk kesimlerinin yaşa-
mına etkileri sosyal hak kayıpları, ücret düşüşleri, işten 
çıkarmalar, güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaş-
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durumdadır. Sanayinin istihdam içindeki payı yüzde 
19,2’ye gerilemiştir. 

Bu hükümet döneminde, yeni liberal programlar doğ-
rultusunda, ülke, halk, emek, mühendislik aleyhine 
olan ekonomi, sanayi, istihdam politikaları hız kazan-
mıştır. Orta Vadeli Programlar, yıllık programlar, stra-
tejik planlar, torba yasalarla yapılan düzenlemeler hep 
sermaye ve rant çevrelerini gözetmektedir. Serbestleş-
tirme ve özelleştirmeler hemen her alanı sarmıştır. Ser-
mayenin kâr oranları azamileşmiştir. Sendikaları zayıf-
latıcı girişimler, güvencesiz, taşeron çalışma biçimleri 
ile sefalet ücretleri yaygınlaşmıştır. İşsizlik ve yoksul-
luk yapısal boyutlarıyla artmaktadır. İşsizlikte gerçek 
rakam yüzde 17 dolayındadır. Kamu yönetimini, ülke 
imarını, otoriter rant düzenlemeleri sarmıştır. Bunlara 
paralel olarak mühendisliğin işlev ve iradesi minimize 
edilmiştir. 

Dünyanın oransal olarak en yüksek cari açığını Türkiye 
vermektedir. AKP döneminde cari açık 104 kat artmış-
tır. Dış borçlar, gerçekte şişirilmiş olan ve halka yan-
sımayan ulusal gelir artışından daha hızlı seyretmiştir. 
Büyüme söylemlerinin ardında, sermaye hareketleri, 
inşaat-hizmet sektörleri ve borçlanmaya dayalı tüketim 
artışı bulunmaktadır. Tüketimin finansmanı dış borçlan-
maya dayalıdır. Hükümet IMF’ye 22 milyar dolar borç 
ödemekle övünürken toplam brüt dış borç tutarının 372 
milyar dolar olduğunu göz ardı etmektedir. AKP döne-
minin faiz ödemesi 367 milyar dolara ulaşmıştır. AKP 
hükümetinin 11 yılda kullandığı 1 trilyon 697 milyar 
dolar, önceki 56 yılın 42 iktidarının kullandığı paranın 
iki katından fazladır.

Türkiye, yabancı sermaye hareketlerinin manevrala-
rıyla her an kırılganlık ve kaos tehlikesi ile karşı kar-
şıyadır. Türkiye ekonomisi istihdam, yatırım, üretim, 
ihracat ve ithalatın yapısı, teknoloji düzeyi, dış talep 
bağımlılığı, sermaye hareketlerinin serbest giriş-çıkışı 
ve aşırı borçlanma ile bir hayli örselenmiş ve kırılgan 
bir durumdadır. 

Bilindiği üzere AKP iktidarı, Türkiye’nin yeni liberal 
dönüşümünü kendi muhafazakâr ve İslami kurgularıy-
la tepe noktalara çıkararak uygulama yanında bölgesel 
bir rol de üstlenmişti. BOP-GOP macerası, Libya, Su-
riye, İran’a yönelik politikalar ve NATO’nun Kürecik 
füze kalkanı projesinde görüldüğü üzere AKP iktidarı 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da emperyalizmin taşero-
nu olarak önemli roller üstlendi. Ancak AKP, iç ve dış 
politikada sınırları hep zorladı. Bölgedeki uluslararası 

aktörler arasında sürekli olarak oluşan yeni, çelişkili, 
dinamik süreçleri gözetmedi. Ülke iç politikasında par-
lamenter sistemi neredeyse dışlayan tarzda bir otoriter-
leşmeye yöneldi. Bölgede, Mısır’daki yeni kaotik kay-
naşma durumunu, Suriye, İran ve Rusya’nın direncini 
hesaba katmaksızın kraldan çok kralcı bir politika izle-
di ama iç ve dış politikada ummadığı gelişmeler üze-
rine belirli ölçülerde ABD ve AB’nin gözünden düştü. 
Emperyalizmin bizzat desteklediği, “ılımlı İslamcı-
uyumlu İslamcı” da denilen güçlerin Mısır ve Suriye 
başta olmak üzere bölgede aşırı radikal uçlar vermesi; 
AKP iktidarının ülkede ve bölgede üstlendiği rollerde 
aşırılıklara yönelmesi; ülkedeki mevcut düzeni ve top-
lumsal dengeleri sarsacak denli dizginsiz politikalar iz-
lemesi, belirli odaklar nezdinde gözden düşmesine yol 
açtı. 

Bir cemaatler koalisyonu olan AKP iktidarının en güç-
lü bileşenlerinden Fethullah Gülen cemaatiyle başlayan 
kriz, Haziran halk hareketi sürecinde derinleşmiş ve  
bütün iktidar aygıtları açık bir çatışmanın alanı olmuş-
tur. “Yeni Türkiye” ve yeni rejim oluşumu sürecinin 
sancılarının yansımaları ile birlikte bu iki güç arasında-
ki çatışmanın toplam etkisi bir “yönetim krizi”, “dev-
let krizi”, “hukuk krizi”, “parlamenter temsili düzenin 
krizi” olarak somutlandı. Bu kriz, şu anda yürütmenin 
başında bulunması itibarıyla AKP’nin etkinliğinde sü-
rüyor. Ancak bu krizin hem düzen içi hem de düzeni 
sarsarak aşabilecek sınıfsal, siyasal, toplumsal yönleri-
nin bulunduğunu da tespit etmek gerekir. Burada tespit 
edilmesi gereken, “AKP iktidarı” diye özetlediğimiz 
yönetsel durum yani yasama-yargı-yürütme güçlerinin 
otoriter birliği/tekliği durumunun, bizzat bu iktidar ko-
alisyonunun iki tarafının güç birliği ile oluşturulmuş 
olmasıdır. Emperyalizm tarafından desteklenen bu iki 
gücü, İslami köklerinin yanı sıra birleştiren bir husus 
olan, rejimin yeni liberal, yeni sağ bir çerçevede dö-
nüştürülmesi süreci, 24 Ocak 1980’de başlamıştı ve 
sürüyordu. İktidarın her iki kanadı, kamu idari yapısını 
dönüştürme, yeni liberal bir anayasanın benimsenmesi; 
serbestleştirme, özelleştirme, her şeyi piyasaya açma ve 
yerli-yabancı sermaye hareketlerinin serbestisinin sağ-
lanması sürecinin gereklerini her düzeyde yerine getir-
mede tek bir iktidar gibiydiler. Ta ki, önlerinde engel 
olarak gördükleri devlet-siyaset erklerini tasfiye edip, 
“yeni Türkiye’nin egemeni kim olacak”, “yeni egemen 
sermaye bileşimini kimler oluşturacak” rekabeti ortaya 
çıkıncaya kadar. Şimdi her iki kesim de bu kapsamda 
yeni ittifaklar, kendilerine yeni güçler eklemleme ça-
bası içindedir. 

Konu aslında, ülkemizin kaynaklarının, halkımızın alın 
teri ile ürettiklerinin paylaşımı kavgasıdır; sömürü ve 
rant düzeninin kimlerin elinde sürdürüleceği çatışma-
sıdır. Dolayısıyla bu güçlerin her biri, sömürücüdür, 
halk düşmanıdır, gericidir, kirlidir, bilim ve aydınlanma 
düşmanıdır. Her iki kanadı ile bu iktidar, gücünü toplu-
mu kuralsızca şekillendirmek için kullanmıştır. Meslek 
alanlarımızı ilgilendiren birçok düzenlemeyi, bizleri 
yok sayarak hayata geçirmiştir. Kendisine biat etmeyen 
demokratik kitle örgütleri gibi TMMOB’ye de, üstelik 
özel saldırılar düzenlemiştir. Ama yakın zamanda gör-
düğümüz gibi AKP iktidarı doludizgin giderken önem-
li bir örgütlenme ve mücadele geleneğinin ürünü olan 
TMMOB ve halkımız önemli bir direnç göstermiştir. 
Bu direnç sayesinde tarihsel bir başarı sağlanmıştır. 
Hatta yeni bir dönemin başlangıcına imza atılmıştır. 
Bunu sağlayan Haziran isyanı ülkemize yeni bir yön 
çizmiştir. Bunu anlamak, anlatmak, düzen güçleri tara-
fından istismarını önlemek gerekir. 

Halk, seçim dışı önemli bir tarihsel anda sandık dı-
şındaki siyasetin birçok kanalını keşfetmiştir. Sandığa 
sığmayacak, sınırsız, yaygın bir demokrasi aranışının 
ifadesi olan Haziran Direnişi kitlelerinin iradesi, bu-
gün düzen içi kanallarda soğurulma tehlikesine maruz 
kalmıştır. Sosyalist sol da, Haziran Direnişinin gerek-
tirdiği, AKP iktidarına karşı daha güçlü bir karşı çıkış 
açısından elzem olan birleşik bir muhalefet gerekliliği-
ni ete kemiğe büründürememiştir. Bu toplu durumun 
sunduğu avantajlı koşullarda AKP iktidarı, seçim ön-
cesi devreye soktuğu HSYK ve internet yasalarında 
yeniden somutlanan otoriter-faşist yönelimi, twitter, 
youtube yasakları ve yeni MİT yasası ile sürdürmüştür. 
Bundan sonra birçok yeni düzenleme de yapılacaktır. 
“Dar veya daraltılmış 550 bölgeli seçim sistemi” öneri-
si de bu amaca yöneliktir. Bu sisteme göre her bölgeden 
bir milletvekili çıkacak ve seçilemeyen adaya verilen 
oylar temsil edilemeyecektir. Bu durum temsili daralta-
cak, parlamentarizmin krizini artıracaktır. 

Ülkemizdeki en önemli sorunlardan biri Kürt sorunu-
dur. İçinde bulunduğumuz coğrafyadaki gelişmelerle 
Kürt sorununun ölçeği büyümüş, daha fazla uluslarara-
sı bir sorun haline gelmiştir. Irak, İran Suriye ve ülke-
mizdeki Kürt sorununun, emperyalistlerin ve bölgesel 
statükocu güçlerin ilgi alanında olduğu açıktır. AKP ik-
tidarının bölge ülkelerinin içişlerine karışması ve Kürt 
sorununda oyalayıcı politikalar izlemesi, sorunu daha 
da karmaşıklaştırmaktadır. Kürt sorununa dair bakışı 
yeni liberal ve fetihçi geleneğin bir türevi olan AKP, ara-

dan geçen zamanda sorunu eski karmaşıklığına yakın 
bir nokta ile “açılımcılığın” ilginç bir bileşimine dön-
dürmüştür. İktidarın vizyonunda Kürt feodalleri, ser-
mayedarlarının desteklenmesi ile muhafazakâr-liberal, 
Kürt-İslam sentezci, Barzanici bir güç yaratılması ve 
konunun “Büyük Türkiye” gibi ulusalcı kesimlerin 
yaklaşımlarıyla da çakışan bir amaç bulunmaktadır. 
Diğer yandan izlenen ekonomik politikalar bölgeyi ser-
maye çıkarlarına daha fazla açmayı hedeflemektedir. 
Teşvik politikalarında Doğu ve Güneydoğu’yu kapsa-
yan 5. ve 6. bölgeler pratikte en düşük payı almaktadır. 
Esnek yönetim ve serbest yerel dinamikler anlayışına 
dayandırılan sözel “bölgesel kalkınma” yaklaşımı, 
kamu öncülüğündeki merkezi–bölgesel kalkınma pers-
pektifini dışlamakta, dahası, bu bölgeler ucuz işgücü 
itibarıyla “Türkiye’nin Çin’i” yapılmak istenmektedir. 
Piyasacı ve İslamcı yaklaşımların bu yarayı kanırtaca-
ğı açıktır. Konu, oyalayıcı, yedekleyici yaklaşımlarla 
çözülemeyecek kadar boyutludur. Gerçekte bir arada 
kardeşçe yaşam yönünde demokratik hassasiyetlerin 
egemen olması gerekmektedir. Bölgedeki her ülkenin 
bağımsızlığının ön koşulsuz bir şekilde tanınması, içiş-
lerine hiçbir şekilde müdahale edilmemesi, Kürt soru-
nunun eşitlikçi, demokratik koşullarda, bir arada yaşam 
çerçevesi içine yerleşmesi, Türkiye özgülünde sınıf 
mücadelesinin, emek ve demokrasi güçlerinin hem ge-
nelde hem de bu sorun özgülünde ağırlığının artması 
gerekmektedir. Genel Kurulumuz, savaşsız sömürüsüz 
barıştan, halkların kardeşliğinden, emekten ve halktan 
yana güçlerin kararlılığını, mücadele azmini, birlik ve 
dayanışma bayrağını yükseltme iradesinin önemini bir 
kez daha dile getirmektedir. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 45. Olağan Ge-
nel Kurulu,

• Kapitalizme, onun neoliberal dönem uygulamala-
rına, AKP diktatörlüğüne, sömürü-rant, yolsuzluk-
rüşvet, baskı, zulüm düzenine karşı direnenlere, 

• Kütahya Seyitömer Termik Santrali’nde direnen; 
Muğla Yatağan ve Milas’taki üç termik santral ile 
kömür sahalarının özelleştirme kapsamına alınma-
sına karşı greve giden, işyerlerini işgal eden (ve şu 
anda Ankara’da bulunan) Yatağan’daki enerji ve 
maden işçilerine,  

• Greif’te 44 ayrı taşeron firma üzerinden çalıştırılan, 
taşeron sistemi ve sefalet ücretine karşı direnişteki 
işçilere, 
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• Grevli toplu sözleşmeli sendikal hakları için müca-
dele eden bütün emekçilere, 

• Toprağına, suyuna, deresine, ormanına, ülkemizin 
doğal kaynaklarına sahip çıkan köylülere, 

• Kentsel-kırsal bütün kamusal alanlara sahip çıkan, 
“kentsel dönüşüm” görünümündeki rant yağmasına 
direnen herkese, 

• Sağlığın herkes için eşit ve ücretsiz olması için mü-
cadele eden sağlık emekçilerine,

• Halkın haber alma hakkının ve bağımsız habercili-
ğin sesi olan basın emekçilerine, 

• Sömürü, şiddet ve ayrımcılığa karşı mücadeleyi 
yükselten kadınlara, 

• Gerici, piyasacı eğitim sistemine karşı direnen 
kamu çalışanları, akademisyenler, liseli ve üniver-
siteli öğrencilere, 

• Eşit yurttaşlar olarak tanınmak isteyerek direnen 
Kürt halkına, 

• Sömürüye karşı sınıf kardeşleriyle birlikte mücade-
le eden Türk ve Kürt emekçilerine, 

• Türkiye’nin ve dünyanın geleceğini düşünen ve 
mücadele eden bütün aydınlık insanlara, 

• İktidarın Taksim’de yapmak istediği düzenleme-
yi durduran davaları açan ve Haziran Direnişinin 
meşru organı olan Taksim Dayanışması’nın te-
mellerini atan Odalarımıza; bizleri Taksim Daya-
nışması içinde temsil eden bütün arkadaşlarımıza; 
Taksim Dayanışması’nı oluşturmaları nedeniyle 
haklarında dava açılan, aralarında Odamızın İs-
tanbul Şube Başkanvekili ve TMMOB İstanbul 
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Sol-
maz arkadaşımızın da bulunduğu 26 arkadaşımıza, 
dayanışma selamlarını iletme ve kurumsal destek 
sunma kararı almıştır. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 45. Olağan Ge-
nel Kurulu, aşağıda belirtilen çalışma ilkeleri eşliğinde 
ülkemiz sanayisi ve toplumsal sorunlarına dair çözüm 
önerilerini kamuoyu ile paylaşmaktadır.

4 Makina Mühendisleri Odası, yeni çalışma döne-
minde de ana yönetmelik ve yönetmelikleri, çalış-
ma anlayış ve ilkeleri ile üyelerinden aldığı güçle, 
emekten, barıştan, eşitlikten, özgürlükten, demok-
rasiden yana; her türlü gericiliğe, nefret suçlarına, 

ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı “bir arada yaşamı” sa-
vunacak, örgütsüzlüğe, tüm baskı ve dayatmalara 
karşı direnmesini sürdürecektir.

4 Odamız çalışma program ve ilkeleri doğrultusun-
da gerçekleştirdiği etkinliklerle oluşturulan plat-
formlarda, meslek ve meslektaş sorunlarının ülke 
sorunlarından bağımsız olamayacağı anlayışıyla, 
katılımcılığın temel alınarak yürütüldüğü çalışma-
larına ve ülkemizin temel sorunlarına ilişkin görüş-
lerin ortaya konulmasına devam edecektir.

4 Hep daha fazla üretim ve aşırı tüketim odaklı eko-
nomi anlayışının insanca yaşamın sürdürülebilirliği 
üzerindeki olumsuz etkileri görülmektedir. İnsan-
ca bir yaşam ve hakça paylaşım odaklı yeni bir 
anlayışa olan ihtiyaç kendisini bütün yakıcılığıyla 
hissettirmektedir. Odamız planlı bir kalkınma ve is-
tihdam odaklı sanayileşmeden, etkin ve yatırım ka-
rarları ile bütünleşmiş; mühendisten, bilim, AR-GE 
ve teknolojik gelişmeden yana bir ülke ile kendi 
kaynaklarına, birikimlerine dayalı bir ekonominin 
mümkün olduğu inancını taşımaya kararlılıkla de-
vam edecektir.

4 Küreselleşme süreç ve politikalarının, ekonomik, 
toplumsal, politik ve kültürel vb. tüm alanlardaki 
yıkım ve tahribatlarına karşı, öncelikle stratejik 
öneme haiz tüm sektörlerde emekten yana politika-
lar oluşturulmalıdır.

4 Dünya Bankası, IMF ve benzeri kuruluşların dayat-
tıkları ekonomik ve sosyal politikalarla üretimi, ya-
tırımı, sanayileşmeyi, bilim ve teknolojiyi saptıran, 
mühendisi ve çalışanı ile halkı dışlayan uygulama-
lar terk edilmeli, kamu yararı ve toplumu gözeten 
bir planlama esas alınmalıdır.

4 Tam üyelik müzakere süreçleri tamamlanıncaya 
kadar Gümrük Birliği anlaşması mutlaka askı-
ya alınmalı, aynı yanlış politikalar AB’ye üyelik 
müzakere süreçlerinde sürdürülmemelidir. İçinde 
bulunduğumuz bilgi kirliliği ve yönlendirme orta-
mına ivedilikle son verilerek, tarama konusu olan 
başlıklarda müktesebat değişikliklerinin ülkemiz 
geleceğine etkileri tüm alanlarda ve tüm sektörler-
de tartışmaya açılmalı ve bağımsız politikalar oluş-
turulmalıdır. 

4 Halktan yana bilim ve teknoloji politikalarının ger-
çekleştirilmesi için ilgili tüm kurumların eşgüdü-
münü sağlayacak çalışmalar yapılmalı, sanayide 

AR-GE ve inovasyona ilişkin altyapının kurulması 
bu çerçeve içinde ele alınmalıdır.

4 Kayıt dışı ekonomi, ulaştığı boyutları, ekonomik, 
sosyal yaşamda yol açtığı büyük kayıplar ve sorun-
lar dikkate alınarak sınırlanmalı, kayıt içine çekil-
meli, bu yönde denetim mekanizmaları işletilmeli-
dir. 

4 Rüşvet ve yolsuzluğa dayalı ilişkiler açığa çıkarı-
larak cezalandırılmalı, bu ilişkileri engelleyecek 
netlikle düzenlemeler yapılmalıdır.

4 İşsizliği, yoksulluğu ve borçlarımızı artıran, ülke-
mizin talanına yol açan IMF, Dünya Bankası pa-
tentli ekonomi yerine, sanayinin öncelikle toplum 
yararını hedeflemesini sağlayacak şekilde, planlı 
olarak kalkınma ve refahı sağlayacak biçimde ge-
liştirilmesi, istihdam odaklı olması, yatırımların 
özellikle imalat sanayinde ve yüksek katma değerli 
üretim alanlarında yoğunlaştırılması teşvik edilme-
lidir.

4 Toplumsal iş bölümü herkese iş verilmesini sağ-
lamalı, iş verilemeyene asgari bir yaşam ücreti iş 
verilene kadar garanti edilmelidir.

4 Dış ticaret açığı ve dışa bağımlılığı artıran ithalat 
politikasını önleyecek, özellikle ara malı ve yatırım 
mallarını üretecek yatırımlara öncelik verecek bir 
planlama yapılmalı ve teşvik edilmelidir. 

4 Kamu planlamasına, kamu yatırım, üretim ve kay-
nak kullanımına karşı çıkan, yatırımların gecikme-
sine, aksamasına ve kamusal hizmetlerde gerileme 
ve ticarileşmeye neden olan özelleştirme ve taşe-
ronlaştırma uygulamalarından vazgeçilmeli, özel-
leştirilen yerler tekrar kamulaştırılmalıdır.

4 “Kentsel dönüşüm” adı altında kentlerimizin, kamu 
varlıkları ve halkın mülk ve yaşam alanlarının talan 
edilmesi, denetimsizliğin yaygınlaşması, merkezi 
yönetim kararlarıyla kent dinamikleri ve potansi-
yellerinin sömürülmesi halkın barınma hakkının 
elinden alınmasına yönelik uygulamalardan derhal 
vazgeçilmelidir.

4 Sağlık ve eğitimin temel insan hakları olduğu esas 
alınarak, her türlü özelleştirmeye son verilmelidir. 
Sağlıkta piyasalaştırma ve özelleştirme projesin-
den, eğitimin metalaştırılmasından vazgeçilmeli-
dir.

4 Standart dışı, enerji yoğun teknolojilerin ithal edil-
mesi önlenmeli, mevcut tesislerde enerji verimlili-
ğini artıracak modernizasyonlar yapılmalı; bu bağ-
lamda çevreyi koruyacak, çevre dostu teknolojiler 
uygulanmalıdır.

4 Ülkemize dayatılan ve fosil kaynak yakıtları esas 
alan dışa bağımlı enerji politikaları terk edilmeli, 
yenilenebilir kaynaklara, yerli enerji santrallerine 
öncelik verilmelidir. Yeniden gündeme gelen nük-
leer enerji santral ihaleleri durdurulmalı, enerjide 
dışa bağımlılığı pekiştirecek bu uygulamadan vaz-
geçilmelidir.

4 Doğada varlığı sınırsız olmayan kaynakların aşırı 
kâr hırsıyla tüketilmesi, insanlığın geleceğini ciddi 
boyutlarda tehdit etmekte ve dünya küresel felake-
te doğru hızla sürüklenmektedir. Daha fazla üretim 
ve tüketim odaklı, ekolojik dengeyi bozan, doğa-
yı tahrip eden ve yöre halklarının rızası olmayan 
HES, termik santral, nükleer santral vb. uygulama-
lar yerine yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yatırımlar teşvik edilmeli, temiz ve güvenilir enerji 
kaynakları kamu politikası haline getirilmelidir.

4 Ülkemizin tarihi, kültürel ve doğal varlıklarını yok 
etme pahasına yapılmak istenen maden ve enerji 
tesislerine dur denilmelidir. Kazdağları, Bergama, 
Fırtına Vadisi, Alianoi, Munzur, Hasankeyf, Kara-
deniz Bölgesi ve diğer bütün değerlerimiz korun-
malıdır.

4 Planlama politikalarını merkezine oturtan bir Ulu-
sal Ulaşım Master Planı hazırlanmalı, karayolu 
yerine demir yolu ve deniz yolu taşımacılığının 
geliştirilmesi için çaba gösterilmeli, ulaşım modla-
rı arasında bir denge kurulmalı; toplu taşımacılık 
benimsenmelidir.

4 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri kamusal bir 
hizmet olarak algılanmalı, bu alanda çalışma ko-
şulları arasındaki nedensel ilişkileri bilimsel tarzda 
araştıracak kurumlar oluşturulmalıdır. İşçi sağlığı 
ve iş güvenliğine gereken önem verilmeli ve eği-
timlerde ilgili meslek örgütleri yetkilendirilmelidir. 
Meslek hastalıklarına ilişkin çalışmalar geliştiril-
meli meslek hastalıkları hastaneleri işlevlerine uy-
gun olarak yapılandırılmalı ve yaygınlaştırılmalı-
dır. 

4 12 Eylül anayasası ve AKP’nin tekelci otoriter bir 
rejim oluşturma yönünde sunduğu bütün öneriler 
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reddedilmeli, tüm toplumsal ve siyasi oluşumların 
katılımının sağlandığı, eşitlikçi, özgürlükçü, top-
lumcu ve demokratik yeni bir Anayasa yapılmalı-
dır. Seçim barajı kaldırılmalı; antidemokratik siyasi 
partiler ve seçim yasaları değiştirilmeli, dokunul-
mazlıklar kaldırılmalıdır. Tüm çalışanların örgüt-
lenme ve sendikalaşma hakları yeniden düzenlen-
melidir.

4 Etnik kökenlerine göre insanları ayırıp birbirine 
kırdıracak her türlü uygulamaya, şiddete yönelik 
faaliyetlere, tüm şoven yaklaşımlara, barış, demok-
rasi ve halkların kardeşliğini sabote edecek davra-
nışlara karşı çıkılmalıdır. Ülkemizin etnik milliyet-
çilik temelinde kamplaştırılmasına karşı çıkmak, 
etnik ayrım ve düşmanlıklara prim vermeyerek bir 
arada kardeşçe ve eşit yurttaşlar olarak yaşamı sa-
vunmak, her türlü şiddeti ve provokasyonu lanet-
lemek, operasyonların durdurulmasını ve silahla-
rın bırakılmasını isteyerek, sağduyulu demokratik 
yaklaşımları egemen kılmak sorumluluğuyla dav-
ranılmalıdır. 

4 Komşumuz Suriye başta olmak üzere Ortadoğu’da 
yaşanan gelişmeler kaygı verici boyutlardadır. AKP 
hükümeti komşumuz Suriye ve Ortadoğu’da uygu-
ladığı dış politikadaki savaş, din, mezhep kışkırtıcı-
lığından vazgeçmelidir. Suriye’de barış; Suriye’de 
yaşayan halkların kendi çözümleriyle sağlanacağı 
bilinciyle, barışın sesinin yükseltilmesi için mücade-
le edilmelidir.

4 12 Eylül askeri faşizminin ürünü olan YÖK bütün 
kurumlarıyla kaldırılmalı, ilköğretimden üniversi-
teye kadar eğitim herkese anadilinde, parasız, eşit, 
bilimsel, demokratik ve fırsat eşitliğine uygun ol-
malıdır. Mühendislik eğitim ve öğretim programla-
rı çağdaş teknolojiye ve bilim politikalarına uygun 
olarak yeniden düzenlenmelidir. Teknoloji fakülte-
leri, “uzaktan mühendislik eğitimleri” gibi bilimsel 
olmayan düzenlemelere derhal son verilmeli, yeni 
mühendislik fakültelerinin oluşturulmasından daha 
çok mevcutların fiziki ve akademik yapıları iyileş-
tirilmeli, mezun mühendislerin istihdamı planlan-
malıdır.

4 12 Eylül anayasası ile uygulamaya konulan ve 
meslektaşlar arasında ayrımcılığa yol açan, kamu-
da çalışan mühendis, mimar, şehir plancılarının 
meslek odalarına üyelik zorunluluğunu kaldıran 
düzenleme sona erdirilmelidir.

4 Meslek yaşamında kadın mühendislere ve bütün 
kadınlara yönelik her türlü cinsiyet ayrımcılığına 
karşı çıkılmalıdır. Kadın istihdamının ve eğitiminin 
artırılması sağlanmalıdır. Kadına yönelik din, töre 
ve feodal kültürden kaynaklanan her türlü maddi 
ve manevi şiddetin son bulması için etkin çalışma-
lar yapılmalıdır. Kadın üyelerin oda çalışmalarına 
daha aktif katılımı sağlanmalı ve kadın mühendis-
ler komisyonlarının etkinleştirilmesi görev edinil-
melidir.

4 Birçok kurum çalışanlarına yönelik uygulamalar-
la yayılan kamu personel rejimi düzenlemelerine 
ve bütün çalışma yaşamında güvencesiz, sendika-
sız ve taşeron çalışma sistemine son verilmelidir. 
Kamu çalışanlarının özlük hakları korunarak geliş-
tirilmeli, grevli toplu sözleşmeli sendika hakkının 
önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır. Kriz ba-
hane edilerek yaygınlaştırılan mühendis, mimar ve 
şehir plancıları dâhil bütün emekçilerin düşük üc-
retlerle, esnek, güvencesiz istihdam modeli/biçim-
leri kapsamında çalıştırılmasına karşı çıkılmalıdır.

Yukarıda sıralanan sorunlara ilişkin gerekliliklerin 
gerçekleşmesi için Odamız kararlı tavrını sürdürecek; 
örgüt birimlerimizle gerekli çalışmaları yapacak; emek 
ve demokratik kitle örgütleri ile ilişkilerimiz bu yönde 
geliştirilecektir. Amacımız çağdaş, eşitlikçi, özgür, de-
mokratik, laik, sanayileşmiş, kalkınmış, tam bağımsız 
bir Türkiye’ye ulaşma yolunda birlikte üretmek ve bir-
likte paylaşmak anlayışı ile daha etkin ve daha güçlü 
bir Makina Mühendisleri Odası olmaktır.

Haziran’da milyonlar olarak “bu daha başlangıç müca-
deleye devam” demiştik, şimdi mücadelemizin yeni bir 
evresine başlayacağız. 

Gün, birlik, mücadele ve dayanışma azmi ile hareket et-
menin ve halkımıza, emeğimize, mesleğimize, meslek 
örgütlerimize; emekçilere, kadınlara, gençlere, çocuk-
lara, yaşlılara yönelik bütün saldırılara karşı hazırlıklı 
olma günüdür. Gün safları sıklaştırıp, örgütlülüğümüzü 
güçlendirerek öfkemizi özgür, eşit, demokratik Türkiye 
mücadelemizde umuda dönüştürmenin günüdür.

Yaşasın MMO Örgütlülüğü!
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
45. Olağan Genel Kurulu


