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2013 AKP’nin yıllardır “istikrarlı” bir şekilde sürdürdüğü mevcut devlet ve toplum yapısını değiştirerek, küresel neo liberal 

politikalara uygun bir “muz cumhuriyeti” yaratma sürecinin kesintiye uğradığı bir yıl oldu. Ilımlı islam motifi altında vahşi 

kapitalizmin vurgun, talan ve yağma yöntemleri azgınca uygulanırken kaçınılmaz tarihsel sonun başlangıcı GEZİ ile 

geldi.

Tarih özgürlük ve demokrasi talebiyle başlayan halk isyanlarının yıkamadığı bir iktidar yazmıyor. Gezi AKP için sonun 

başlangıcı idi. Türkiye için ise; Bu güzel ülkenin güzel insanlarının başlattığı özgürlük ve demokrasi yürüyüşü 

idi. Gezi direnişi, siyasetin tanımını ve iklimini değiştirdi; “muhalefet” sözcüğüne bugüne dek bilinenlerden farklı, renkli 

bir anlam yükledi. Muhalefetin sokakta yapılabileceği tarihsel gerçeğini yaşamın tüm zenginliği ve yaratıcılığı ile bir kez 

daha gösterdi.

Özellikle sol siyasetleri “ofsayt”a düşüren, klasik ezberleri bozan, fiyakasını çizen; sebepleri, sonuçları ve etkilerini on 

yıllarca tartışacağımız ve yeniden şekillendirme kalibresine daima hayran kalacağımız Gezi direnişi sadece solu değil; 

17 aralıkta başlayan iktidar kavgasıyla sağı da dağıtmıştır. Ne var ki toplumun tüm dinamiklerini; kadınları, gençleri, 

çocukları, yaşlıları ve engellileri; doğa ve emek ekseninde harekete geçiren gezi ruhunu yaklaşan yerel seçimlerde 

göremediğimizi düşünüyoruz. 

Gezi sürecinin damgasını vurduğu geçen yıl aslında meslek odaları açısından rutin dışına çıkan bir yıldı. 2012 Kasım 

ayında başlayan «İl Odaları» tartışması iktidarın TMMOB ve meslek odalarına yönelik uzun vadeli politikasının başarısız 

bir denemesi idi. Siyasi iktidar rövanşı; Gezi olaylarının ardından bir gece yarısı operasyonu ile çıkartılan torba yasa ile 

almaya çalıştı.

Aynı dönemde mühendisliğin itibarsızlaştırılması çabalarının bir sonucu olarak gündeme gelen teknik öğretmenlerin 

mühendislik tamamlama sınavı ve ardından meslek odalarının bakanlıklara bağlanması operasyonu özünde ülkedeki 

demokratik kurumları yok etmeye yönelik politikaların yansımaları idi.

TMMOB ve meslek odalarının bakanlıklara bağlanmasına ilişkin TMMOB ve odamız görüşlerini içerde bulabileceksiniz.

Talan ve yağmanın asli politika olduğu ülkemizde her sayımızda bir çevre olayı olmaması garip olurdu. Bu defa da 

Kütahya’daki gelişmeleri sizlerle buluşturduk.

Genel kurul süreçleri, Metalurji Genç’ten haberler, TMMOB Öğrenci evi, ve yolsuzluklara karşı mitingden haberler bu 

dergimizdeki diğer yazılar.

Bu sayımızda önemsediğimiz iki konu daha var. LPG sorumlu müdürlüğü konusuyla ilgilenen üyelerimiz için 

bilgilendirici bir yazı koyduk. Meslektaşlarımızın istihdam alanlarını genişletme doğrultusunda çabalarımız sürecek.

Siyasal iktidarın AB ve ILO›nun baskıları sonucu uygulamaya koyduğu e-sendika konusuna; bunca toz duman 

arasında gümbürtüye gitmemesi gereken, emekçilerin örgütlenmesi ve sendikal mücadelenin gelişimi açısından bir 

dönüm noktası olabilecek önemde olduğu inancıyla dergimizde yer verdik.. Mühendis ve mimarların diğer teknik 

elemanlarla birlikte sendikal mücadele içinde aktif olarak yer almalarının hem sendikal mücadeleye hem de 

ülkemizdeki demokrasi, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine ivme kazandıracağına inanıyoruz. 

2014’te özgürlük ve demokrasi rüzgarları altında daha çok mesleki çalışmada birlikte olabilmek dileğiyle.
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