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Dünyaya egemen olan sistemin yarattığı kaos büyüyerek devam ediyor. 

Bu kötü yöneticilerin eseri olmaktan çok sistemin doğası gereği gerçekleşen bir olgu. 

Kapitalizmin kendi arasında sürdürdüğü nüfuz alanı kavgasının, giderek insandan uzaklaşan, 

ve doğayı tahrip eden karakterinin farklı bir sonuç yaratması olası değil. 

Sistem dünyanın sanayi öncesi dönemine göre ısınmasına neden oluyor. Küresel ısınmanın 

etkilerini şimdiden görmeye başladık: kuraklık ve seller gibi alışkın olmadığımız hava 

olayları, deniz seviyesinde yükselme, buzulların erimesi gibi. Sera gazı salınımları, eğer 

bugünkü haliyle devam ederse, küresel sıcaklık artışı 2030’lu yıllarda etkileri daha somut 

yaşanacak. 

Bu ekolojik krize karşı yapılması gereken net sıfır karbon salınımına ulaşmak. Bu bağlamda, 

başta enerji altyapısı olmak üzere, tarım sanayi -elbette özellikle metalurji, kimya, çimento, 

seramik ve cam-, ulaşım ve kentlerde hızlı, bütüncül ve geniş kapsamlı dönüşümler artık 

zorunlu. 

Demir-çelik, seramik gibi enerji yoğun sektörlerimizde niteliksel dönüşümlerin kaçınılmaz 

olduğu görülmekle birlikte enerji yaşamsal aktiviteler için de kaçınılmaz zorunluluk. 

Paris iklim Anlaşmasının imzalanmasındaki asıl niyetin somut itirafı aslında bu durum. 

Karbon emisyonlarını indirim hedeflerine dair göstermelik adımlar atıp yenilenebilir enerji 

maskesi üzerinden doğa talanına hız verecekler. Yeşil yeni konsept içinde dünyada değişen 

lojistik rotalarda Türkiye yeni roller almak istiyor. Bunun için de petrol, lpg ve doğalgaz 

hatlarını yeniden oluşturuyorlar. Bu hatların önündeki her türlü yasal engelleri ortadan 

kaldırıyor ve sermayeye cazip yeni alanlar sunuyorlar.  

Doğayı biteviye tahrip eden sistem kendi arasındaki nüfuz alanı kavgasını; Dünya genelinde 

bölgesel savaşlar biçiminde uyguluyor, savaşın tüm felaketini sömürdüğü ülke insanlarına 

yaşatıyor. Dünyada her gün; açlıktan, temiz suya ulaşamamaktan ya da yetersiz beslenme 

nedeniyle ortalama 1800 çocuk ve yetişkin ölürken görmezden gelen kapitalizm egemenlerin 

de risk altında olduğunu gördüğünde pandemi ilan edebiliyor. 

Dünyada ki tüm olumsuz gelişmelerin üzerine; rant, yağma, kadın ve çocuklara yönelik taciz, 

öldürme, ekonomik kriz eklediğinizde ülkemizin acı tablosunu görüyoruz. 

Boğaziçi Üniversitesinde sembolleşen akademik onur, İstanbul sözleşmesinde simgeleşen 

Toplumsal Cinsiyet eşitliği mücadelesi, Kanal İstanbul’da sürdürülen son olarak da 



zeytinliklerin madenleşmeye açılma yönetmeliğine karşı açılan davalar ne yazık ki ülkemiz 

açısından olumlu hiçbir işaret vermiyor. 

Bu genel saptamalar ışığında Genel Kurulumuz; 

- Pandeminin fırsata çevrilmesi anlayışına karşı tüm insanların asgari sağlık ve yaşam 

gerekliliklerine koşulsuz kavuşabilmeleri için, 

- Emperyalizme karşı kazanılan ilk kurtuluş savaşının onurunu taşıyan bir ülke olarak; 

emperyalistler arası nüfuz alanı mücadelesi olan bölgesel savaşların son bulması için, 

- Dünyada ve ülkemizde doğanın tahribatına, iklim krizine, yer altı ve yer üstü 

kaynaklarının yağmalanmasına karşı mücadele etmek için, 

- İstanbul Sözleşmesini ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini savunmak için, 

- Özerk ve demokratik üniversite mücadelesi için, 

- Herkesi kendini nasıl kendi hissediyorsa öyle yaşayabilmesi için, 

- Tüm emekçilere ve meslektaşlarımıza insan onuruna yakışır ücret ve çalışma koşulları 

yaratılması için, 

- Mesleğimizin prestijini, meslektaşlarımızın haklarını korumak ve geliştirmek için, 

Mücadele edilmesi gerektiğini kabul ve ilan eder. 

Belki bugün güzel günler vaad edemiyoruz ama motorları maviliklere süreceğimiz güneşli 

güzel günlere inanıyoruz. 

Özgür, eşit ve barış içinde yaşayan bir dünya dileğiyle. 
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