23.Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirgesi
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; gelecek dönem çalışma esasları ve sonuç bildirgesini bir
başlık altında toplayarak, başlıklar altında vermeye çalışacağız.
Dünya emperyalist-kapitalist sistemi, Türkiye üzerinde saldırılarını yoğunlaştırdığı bir
dönemde yaşamaktayız. Bu dönem, dış politikamızda tam bir teslimiyetçiliği, iç politikamızda da
kafatasçı, aydınlanma devrimi karşıtı şeriatçı bir yapılanmayı tam olarak desteklemektedir. Yine bu
yapılanma, özelleştirmelerle, kamu yönetiminde yapılan değişikliklerle çok taraflı yatırım anlaşmaları;
MAI, TAI, tahkim anlaşmalarını uygulayarak Türkiye halkını yoksullaştırmakta, açlığa, işsizliğe ve
sefalete sürüklemektedir. Doğal kaynaklarıyla Türkiye’yi bir talan alanına dönüştürme uygulamaları,
en çok sektörümüzü etkilemektedir.
Önümüzdeki dönem, saldırıların daha da artacağı bilinciyle, büyük sorumlulukla mücadele
etmeliyiz. Bu bilinçle katılımcı, üretken, açık, bilgilendirici bir anlayışla Türkiye demokrasisinin ve
bağımsızlığının yaratılacağı mücadele alanlarını esas alarak çalışmaları değerlendirmeliyiz. Odanın
demokratik kitle örgütü olması nedeniyle, toplumsal demokrasi mücadelesinde, TMMOB bütünselliği
içerisinde diğer kitle örgütleriyle birlikte yer alması; savaşın mühendisliğin önünde bir engel olduğu,
insanlığın geleceğine, tarihi ve kültürel yapısına karşı yıkıcılığı nedeniyle, her nerede olursa olsun,
saldırılara karşı olunması; özelleştirilmelerin sektörümüzü yok ettiği, işsizlik yarattığı, talanı, açlığı ve
yoksulluğu getirdiği bilinciyle özelleştirmelere karşı mücadele içinde olunması; sektörel raporlarla
toplumu aydınlatacak çalışmaların yapılması, meslektaşların mesleki gelişmesine yardımcı olmak
amacıyla çeşitli etkinlikler yapılması, işyeri ve il temsilcilikleriyle birlikte ortak çalışmalara önem
verilmesi; öğrencilerin odayla olan ilişkilerinin özel olarak ele alınması, bağların kuvvetlendirilmesi,
arşiv ve dokümantasyon merkezinin oluşturularak bilgilerin kayıt altına alınması, toplumsal heyecan
ve muhalefeti oluşturmak üzere her alanda her ne ad altında olursa olsun, her türlü işgale karşı
mücadele edilmesi...
Sonuç olarak, son yıllarda gelen hükümetler, Türkiye’yi büyük sermayenin talanına açmış
bulunmaktadır. Bu durum, Türkiye’yi doğal, kültürel ve tarihi çevresiyle birlikte yok etmektedir.
Dolayısıyla sanayi, doğal kaynakları yok olan bir Türkiye, büyük sermaye grubuna ucuz işgücü
olmaya mahkûm edilmektedir. Bu durumdan en çok etkilenenlerden birisi de sektörümüz ve
meslektaşlarımız olmaktadır. Gittikçe açlığa ve yoksulluğa itilen meslektaşlarımız, hem sektör dışında
kalmakta, hem de işsizlikle karşı karşıya kalmaktadır.
Bu dönemde demokratik kitle örgütleri, mücadelenin temel taşları olmak zorundadır. Oda
olarak bu sorumluluğun bilinciyle her türlü saldırı, talan, işgal ve yok etmeye karşı birlikte dayanışma
içinde mücadelede olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

