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Sunuş

DİKTATÖRLÜĞE DİRENECEK, DEMOKRASİYİ SAVUNACAĞIZ
SAVAŞA HAYIR, BARIŞ HEMEN ŞİMDİ!

Türkiye, Erdoğan-AKP iktidarının iktidar gaspı uğ-
runa birçok önemli sorunu yoğunlaşmış olarak ya-
şıyor. 7 Haziran seçim sonuçlarının gerekleri yerine 
getirilmiyor, hükümet kuruluş sürecindeki oyalama-
lardan sonra Erdoğan-AKP iktidarı sözde bir seçim 
hükümetiyle sürdürülüyor ve böylece parlamenter 
temsili demokrasinin gerekleri ile parlamento iradesi 
yadsınıyor. Erdoğan-AKP iktidarı, mezhepçi, ayrım-
cı ve Kürt sorununu kangrenleştiren politikalarının 
dozajını artırarak sürdürüyor. Ülkemizi ve özellikle 
Güneydoğu’yu kan gölüne çeviren bu iktidar, 7 Ha-
ziran seçimlerinden itibaren Türkiye’yi büyük bir ge-
rilim ve şiddet ortamına sokmuş; “çözüm süreci”ni 
bitirerek yüzlerce ölünün, binlerce yaralının yanı sıra 
bombalanmış, kurşunlanmış, yanmış, yıkılmış, köy-
ler, ilçeler ve kentlerden oluşan bir Güneydoğu tablo-
sunun yeniden oluşmasına neden olmuştur. 

Hükümetin Suriye ve Irak topraklarına müdahale içe-
rikli tezkeresi de böylece gündeme gelmiştir. Seçim-
iktidar-saltanat hesapları üzerine kurgulanan savaş 
politikaları ve PKK saldırıları sonucu ülkemiz tekrar 
bir kan gölü haline gelmiştir. Son Dağlıca, Iğdır, Ciz-
re katliamları ve ülkemizin hemen birçok köşesinde 
yaşanan çatışma ve gerilimler bu sürecin bir parçası 
olarak gündeme gelmiş; ülkemiz tekrar acılar, ölümler 
ve kışkırtmalarla yüz yüze kalmıştır.

Odamız bu süreçteki tüm saldırıları kınamakta, yaşa-
mını kaybeden ve yaralanan kardeşlerimiz ile yakınla-
rının acısını yürekten paylaşarak, aileleri, yakınları ve 
duyarlı kamuoyuna başsağlığı dilemektedir. Odamız, 
barış içinde bir dünya ve Türkiye’nin mümkün olduğu 
inancıyla meslektaşlarımızı, halkımızı ve kamuoyu-
nu, silahların susturulması, ölümlerin durdurulması, 
adil bir barış, emperyalizm ve AKP’nin kirli elleri-

ni Suriye’den çekmesi, savaş yuvaları olan İncirlik, 
ABD, NATO üslerinin kapatılması, bağımsız, eşit-
likçi, özgürlükçü bir Türkiye için aktif tutum almaya 
çağırmaktadır. 

12 Eylül tarihinde yapılan TMMOB Danışma Kuru-
lu Sonuç Bildirisi’nde belirtildiği üzere, TMMOB ve 
Odalarımız, komşularımızla, halklarla kardeşlik, her 
ülkenin bağımsızlığının ön koşulsuz bir şekilde tanın-
ması, iç işlerine hiçbir şekilde müdahale edilmemesi 
gerekmektedir.  Kürt sorununun şiddetten uzak, barış-
çı, eşitlikçi, demokratik koşullarda ve bir arada yaşam 
felsefesine uygun şekilde çözülmesi elzemdir. Sınıf 
mücadelesinin, emek ve demokrasi güçlerinin birliği-
nin sağlanmasının yanı sıra, hem genelde hem de bu 
sorun özgülünde ağırlığının artması gerekmektedir. 
Odamız da TMMOB çatısı altında ve her koşulda, de-
mokrasiyi savunacak, diktatörlüğe direnecek, savaşa 
hayır barış hemen şimdi diyecektir. 

  * * *

45. Dönem Çalışma Programında belirlenen etkin-
liklerimiz, 29 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde başarıyla 
gerçekleştirilen Öğrenci Üye Kampı 2015 ile sürdü. 
Şimdi sırada Ekim, Kasım, Aralık aylarında yapılacak 
olan Bakım Teknolojileri Kongresi, Endüstri İşletme 
Mühendisliği Kurultayı, Makina İmalat Teknolojileri 
Kongresi, Kaynak Teknolojisi Kongresi ve TMMOB 
Sanayi Kongresi var. Meslektaşlarımızı ve örgütlü 
üyelerimizi, bu etkinlikleri aynı zamanda birer örgüt-
lenme ve mücadele platformu olarak değerlendirmeye 
çağırıyoruz.  

Esenlik dileklerimizle.

             TMMOB Makina Mühendisleri Odası
      Yönetim Kurulu


