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Tekstil Mühendisleri Odası'nın Değerli Yönetici ve Üyeleri, Sevgili Konuklar,
TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum.
Hepiniz biliyorsunuz TMMOB örgütlülüğü açısından genel kurullar süreci basit
anlamıyla yönetim organlarının belirlendiği birer seçim süreci değildir. Bizler için genel
kurullar süreci, iki yıllık çalışma döneminin demokratik ve katılımcı şekilde tartışıldığı,
çalışma programımızın ve mesleki-politik yönelimlerimizin belirlendiği, örgütsel
yapımızın yenilendiği dönemlerdir. Bugün şube genel kurulumuzun da tarihsel
birikimimize ve demokratik değerlerimize yakışır biçimde tamamlanacağına
inanıyorum.

Geçtiğimiz iki yılda ülkemiz açısından gerçek bir tarihsel kırılmaya tanıklık ettik. 24
Haziran'da gerçekleştirilen
Cumhurbaşkanlığı
seçimleriyle birlikte, Türkiye
Cumhuriyeti'nin belirli bir dönemi tümüyle sona erdi. Güçler ayrılığı esasına dayalı

parlamenter rejim kaldırılarak , yasama, yürütme ve
toplandığı yeni bir rejim kuruldu .

yargı

erklerinin

cumhurbaşkanında

Cumhurbaşkanlığı

Kararnameleriyle tümüyle "tek adam"a bağımlı yeni bir idari
Ülkenin adeta omurgası niteliğindeki bakanlıklar, genel
müdürlükler, kurumlar, kuruluşlar, yasalar, yönetmelikler birer kararname ile kaldırıldı.
Cumhuriyet rejiminin temelini oluşturan halk egemenliği anlayışının, rejimin istikrarını
sağlayacak denge-fren mekanizmalarının ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ortadan
kalkmasıyla gerçek anlamda otoriter bir tek adam rejimi yaratıldı.

yapılanma inşa edildi.

Devletin tüm kurumları "parti devleti" anlayışı ile yapılandırıldı. Kamu adına görev
yapan idareciler parti yöneticileri gibi davranır, hukuka bağlılıkla yükümlü mahkemeler
parti çıkarlarına uygun karar verir, atama ve yükselmelerde liyakat yerine partiye
sadakat esas alınır hale geldi. Yapılan değişikliklerle emek ve meslek örgütlerinin,
hatta üniversitelerin kamuya ilişkin politika üreten kurul ve kurumlarda yer alması
engellendi. Kamu adına söz söyleyecek, politika önerecek kurum ve kuruluşların kamu
yönetimiyle bağı kesildi.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında patlak veren ve etkileri hala devam eden
ekonomik kriz enflasyondan işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik durgunluğa kadar
hayatlarımızı her alanda kabusa çevirdi. Yaşanan derin ekonomik kriz, ~zun _y~llard_ır
büyük borçlar altında hayatını sürdürmek zorunda kalan geniş toplum kesımlerı~ı derın
bir çaresizliğe sürüklemiştir. Geçim sıkıntısı nedeniyle, ülke tarihimizde eşıne az
rastlanan aile intiharlarının yaşanması içinden geçtiğimiz krizin toplumsal boyutunu
gözler önüne sermektedir.

Yaşanan kriz nedeniyle toplumsal desteğini iyiden iyiye kaybeden tek adam reJımı,
kendisine karşı büyüyen tepkiyi bastırabilmek için 15 Temmuz Darbe Girişimi
sonrasında ilan edilen Olağanüstü Hal rejimini sürekli hale getirdi. Olağanüstü hal, tek
adam rejiminin olağan yönetme biçimi haline getirildi. Seçilmiş belediye başkanları
yerine atanan kayyumlarla, asılsız suçlamalara dayalı tutuklamalarla, demokratik kitle
örgütlerini hedef alan soruşturmalarla bu rejim pekiştirildi.

Hiçbir biçimde sürdürülebilirliği olmayan bu baskı rejimini sürekli kılabilmek için siyasal
iktidar yıllardan bu yana ülke içinde ve dışında "terör" tehdidi algısını canlı tutmaya
çalışmaktadır. Ülke içinde siyasal iktidarı eleştiren her türden demokratik ve meşru
protesto eylemi kriminalize edilerek polis şiddetinin ve yargının hedefi haline
getirilmektedir. En temel anayasal özgürlükler arasında yer alan basın açıklamaları,
sosyal medya paylaşımları ve eylemler suça dönüştürülmektedir.
Sevgili Arkadaşlar
Geçtiğimiz dönem tek adam rejiminin yarattığı bu karanlık tablo karşısında, geniş halk
kesimlerinin halk egemenliğine, sandık iradesine, madenlerine, ormanlarına,
kentlerine, üniversitelerine ve çocuklarının geleceğine sahip çıkma iradesi bir umut
ışığı gibi parladı. TMMOB örgütlülüğü olarak bu umut ışığının büyümesinde önemli bir

rolümüzün olduğunu biliyor ve bunun kıvancını yaşıyoruz.
döneıiı
boyunca düzenlediğimiz etkinliklerle, yaptığımız açıklamalarla,
yayınladığımız raporlarla ülkemizin sorunlarına ilişkin görüşlerimizi kamuoyuyla
paylaştık. Meslek alanlarımızdaki teknik gelişmeleri üyelerimize aktardık. TMMOB'nin
değerlerini ve birikimini genç mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızla

Bu

paylaştık.

davalar ve yürüttüğümüz hukuki mücadele ile
şehirlerimizin, kıyılarımızın, madenlerimizin, tarihi eserlerimizin, kültürel mirasımızın
yağmalanmasına karşı önemli davalar kazandık . Üyelerimizin haklarını koruma ve
teknik yönetmeliklerin mesleki ilkelere uygunluğu noktasında önemli kazanımlar elde
ettik.

Yine bu dönemde

Sevgili

açtığımız

Arkadaşlar

içinden geçtiği bu karanlık dönemde, ülkemize, mesleğimize ve
sahip çıkmak konusunda en ufak bir tereddüt yaşamadan mücadele
eden tüm arkadaşlarımızı dostlukla kucaklıyorum .
Türkiye'nin

değerlerimize

Genel Kurulunuzun eşit, özgür, demokratik bir Türkiye mücadelemize, üreten,
sanayileşen ve hakça bölüşen bir ülke özlemimize katkı vermesi dileğiyle hepimize
kolaylıklar diliyorum.
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Emin KORAMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

