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Sunuş

AKP iktidarında iç talebe dayalı, dış tasarrufları göze-
terek uluslararası sermayeye bağımlı bir ekonomik 
büyüme modeli izlenmiştir. Ancak bugün AKP’nin 
ekonomik modeli her alanda çökmektedir. Finansal 
alanda yüksek faiz–düşük kur üzerine kurulu model, 
küresel paradigmanın değişimiyle çökmüş, 2013 yı-
lına kadar küresel piyasaları para basarak fonlayan 
ABD’deki politika değişimi, sıcak paraya en bağımlı 
ülkeler arasında bulunan Türkiye’de ekonominin 
kırılganlıklarını artırmıştır. Türkiye’nin 2014 yılı 
büyümesi yüzde 2,9 olarak gerçekleşmiş ve düşük 
büyüme ile birlikte ekonomi durgunluğa girmiş du-
rumdadır. Büyümenin motoru, 2014 yılında kamu 
ağırlıklı inşaat sektöründen hizmetlere geçmiş, in-
şaatta ise durgunluk, yıl sonunda da daralma yaşan-
mıştır. 

AKP iktidarı, iktisadi, finansal politikalar itibarıyla 
olsun, otoriter tek adam yönetiminin yarattığı so-
runlar itibarıyla olsun çelişkilerin yoğunlaştığı bir 
döneme girmiştir. Erdoğan-AKP iktidarının Kürt 
sorununa yaklaşımda “çözüm” söyleminin de ger-
çekte oyalama ve seçim hesaplarına dayalı olduğu, 
Nevroz öncesi ve sonrasındaki gelişmelerle birlikte 
bir kez daha görülmüştür. Kısacası Türkiye kaotik 
süreçlere gebedir. 

Erdoğan-AKP iktidarı, Taksim Gezi Parkı-Haziran 
Direnişinden beri dinmeyen halk hareketlerinin 
iktidarını sarsabileceğini görmüş ve polis terörünü 
artırmıştır. “İç Güvenlik Yasası” adı altında Meclis-
ten geçirilen yasa bu kapsamda gündeme gelmiştir. 
Bütün demokratik hak ve özgürlükleri yok eden, 
polise insan vurma dâhil sınırsız yetki tanıyan; vali-
leri sıkıyönetim komutanlarının olağanüstü yetkile-
riyle donatan; yargısız infazları, olağanüstü halleri, 
sıkıyönetimleri toplumsal yaşamın “olağan halleri” 
arasına sokacak olan bu faşizm yasası, Erdoğan-AKP 
iktidarının “iç savaşı” da göze alan politikalarının bir 
ürünüdür. Polise yurttaşların demokratik toplumsal 
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muhalefetini bastırmak için olağanüstü yetkiler ve-
ren bu yasa, halka karşı uygulanan terörün her alan-
da yoğunlaşacağının açık bir göstergesidir. 

İktidar, ülkeyi yönetmek için polis şiddeti, komplo-
lar ve “iç savaş” yöntemlerinden medet ummakta-
dır. Ancak sınıfsal-toplumsal mücadeleler ile başka 
bir Türkiye özlemlerinin geliştiği de açıkça görüle-
bilmektedir. Tekel direnişi, 2013 Haziran halk ha-
reketi ve irili ufaklı çok sayıda direnişin yaşanması, 
halkın AKP karanlığına teslim olmayacağını göster-
miştir. 

Demokratik toplumsal muhalefetin bir parçası olan 
Odamız, TMMOB çatısı altında, ülkemiz, halkımız, 
meslektaşlarımıza karşı sorumluluklarını yerine ge-
tirmeye devam edecek, AKP karanlığına ve faşizmi-
ne karşı direnecektir. 

Mart ayında, örgütümüzün yenilenme kaynağı olan 
öğrenci üyelerimize yönelik Öğrenci Üye Kurultayı 
2015’i başarıyla gerçekleştirdik. 4 Nisan’da Danış-
ma Kurulu toplantımızı, 8–11 Nisan’da 12. Ulu-
sal Tesisat Mühendisliği Kongresi’ni yaptık. 16–18 
Nisan’da VIII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Kongresi’ni, 14–16 Mayıs’ta Endüstriyel Otomas-
yon Kongresi’ni, 22–23 Mayıs’ta VIII. Uçak Havacı-
lık Uzay Mühendisliği Kongresi’ni yapacağız. Bütün 
üyelerimizi etkinliklerimizi sahiplenmeye ve onları 
aynı zamanda birer örgütlenme platformu olarak 
değerlendirmeye davet ediyoruz. 

Odamız ve TMMOB’nin geleneksel anti-emperya-
list, anti-faşist, emekten, halktan yana demokrat, 
toplumcu çizgisi önümüzdeki zorlu dönemde reh-
berimiz olmaya devam edecektir. 

Esenlik dileklerimizle.
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