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TMMOB METALURJ İ VE MALZEME MÜHEND İSLERİ ODASI 

29. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ B İLD İRGESİ 

Emperyalizmin tüm dünya halklarına dayattığı neo-liberal politikalar daha fazla sömürü, daha 

fazla savaş, daha fazla açlık ve sefalet getirmektedir. Vahşi sömürü düzenlerini sürdürebilmek 

için bölgesel savaşları körükleyen emperyalist güçler böylece daha fazla sömürünün de 

yolunu açarak adeta bir taşla iki kuş vurmaktadırlar. Bu süreç sömürge ülkelere iç savaş, 

mülteci akınları, işsizlik, daha çok yoksullaşma olarak yansımaktadır. 

Tüm ülkeyi emperyalizmin neo-liberal politikalarının açık pazarı haline getirerek iktidarını 

sürdüren AKP bu süreci temsili demokrasiyi rafa kaldırmak, gerici faşist baskı rejiminin 

pekiştirmek, kürt halklarının en doğal taleplerinin bile şiddetle bastırmak için kullanmaktadır. 

Ortadoğu bataklığında saplandığı açmazın faturasını da canlı bombaların kurbanı olan masum 

insanlar ödemektedir. 

AKP iktidarı tam bir katliamlar tarihine dönüşmüştür. Reyhanlı'dan başlayarak, Suruç, 

Ankara, Sultanahmet, Merasim sokak, Kızılay, Beyoğlu katliamları iktidarın yanlış 

politikalarının bedelinin halk düşmanı örgütler eliyle masum insanlara ödetilmesidir. 

AKP vurgun, talan, baskı ve zulüm politikaları önünde engel gördüğü TMMOB ve Meslek 

Odalarına yönelik baskılarını da giderek artırmış; meslek alanlarının denetimini meslek 

odalarının elinden alarak etkisizleştirmeye ve hatta yasa değişikli ği ile bakanlıkların 

emrindeki bürolar haline dönüştürmeye çalışmaktadır. 

Özgür, eşit kadın imajını yok ederek, kadını erkeğin kölesi yapmak isteyen, altı yaşında kız 

çocuklarıyla evlenen, erkek çocuklara tecavüz eden bir ahlaksızlıklar kült ünü ülkemize 

dayatan gerici, faşist, dinci yaşam biçimi ve toplumsal düzenin şimdiki gündemi başkanlık ve 
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anayasa değişikli ğidir. Emek barış ve demokrasiden yana güçlerin geçmişteki hatalardan da 

ders alarak ülkemizi daha derin bir karanlığa sürükleyecek bu hamle karşısında en geniş anti 

faşist cepheyi oluşturmaları gerekmektedir. 

Bu doğrultuda  

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası 29. Olağan Genel Kurulu, tam bir görüş 

birliği içinde; 

� Soma'da, Mecidiyeköy'de, Ermenek'te ve daha nice yerlerde yaşanan işçi cinayetlerini, 

taşeron çalışma sistemini, özel istihdam büroları, kiralık işçilik ve güvencesiz, esnek 

çalışmayı, 

� Düşünce, toplanma, örgütlenme, basın özgürlüğü ve barajsız siyaset yapma hakkını 

engelleyen bütün anti-demokratik uygulamaları, 

� Kürt sorununda oyalamacı, aldatmacı, katliamcı, tasfiyeci ve faşizan savaş 

politikalarını, ve güney doğuda uygulanan vahşeti, 

� En basit demokratik talebe karşı öğrencilere, emekçi halka yönelik tanklı-TOMAlı-

gazlı-coplu-mermili devlet terörünü, 

� Kadınlar ve çocuklara yönelik taciz, tecavüz ve kadın cinayetlerini, 

� Eğitimi tamamen gericileştiren, piyasaya açan uygulamaları, 

� Sağlığın ticarileşmesini, 

� Bütün toplumsal yaşamda dinselleştirme, mezhepçilik, gericilik, şeriatçı ideoloji ve 

kültüre uygun fetvalar, açıklamalar ve uygulamaları, 

� Cumhuriyet, demokrasi, laiklik ve barış düşmanlığını, 

� Masum halka yönelik bütün katliamları 

kınamaktadır. 
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TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası 29. Olağan Genel Kurulu, tam bir görüş 

birliği içinde; 

� Kapitalizme, onun neoliberal dönem uygulamalarına, Erdoğan-AKP diktatörlüğüne, 

sömürü, rant, yolsuzluk, rüşvet, baskı, zulüm, katliam düzenine karşı direnenlere, 

� Grevli toplu sözleşmeli sendikal hakları için mücadele eden emekçilere, 

� Toprağına, suyuna, deresine, ormanına, ülkesinin doğal kaynaklarına sahip çıkan 

köylülere, 

� Gezi Parkı ruhunu Artvin Cerattepe‘de yaşatan halkımız ve onunla dayanışan 

kardeşlerimize, 

� Sömürü, şiddet ve ayrımcılığa karşı mücadeleyi yükselten kadınlara, 

� Emperyalist işgal ve müdahalelere karşı direnen tüm halklara, 

� Barış isteyen akademisyenlere, 

� Tüm insanların kendini nasıl hissediyorsa öyle yaşama hakkına saygı duyanlara, 

dayanışma selamlarımızı ve kurumsal desteğimizi iletmeyi karar altına almıştır. 

Odamız, yeni çalışma döneminde, sınıf bilinci temelinde emperyalizme karşı mücadele 

edenlerle birlikte en geniş anti-faşist cepheyi oluşturarak; "motorları maviliklere 

sürebileceğimiz" gelecek güzel günler uğruna mücadeleye devam edecektir.  


