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SUNUÞ

Merhaba Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Yönetim kurulumuz çalýþmalarýnda ilk beþ ayý tamamlamýþ 
bulunmaktadýr. Bu süre içerisinde geleceðe dair toplumsal ve mesleki 
anlamdaki yükümlülüklerimizi nasýl daha etkin ve verimli 
yapabileceðimize dair çalýþmalar içerisinde olduk. Bu kapsamda yýllar 
içerisinde oda örgütlülüðümüzde emeði geçen meslektaþlarýmýza 
çaðrýda bulunarak görüþ ve önerilerini aldýk. Yapýlan tüm 
deðerlendirmeleri, ön yargýsýz irdeleyip faydalanmaya çalýþtýk. 
Elbetteki oda örgütlülüðüne katký içerisinde olan üyelerimizin 
düþünceleri bizim için deðerli, hatta baðlayýcýdýr. Ancak takdir 
edersiniz ki örgütlü olduðumuz bir kurumu eleþtirirken mutlaka o 
kurumu geliþtirmeye dönük bir çabanýn da içerisinde olmak gerekir. 
Böyle bir anlayýþ içersinde; ortak aklý buluþturup yanlýþlarýmýzdan 
ders çýkartýp, yarýnýn ihtiyacýný karþýlayacak MMO'nun kurgusunu 
yapabiliriz. Bu anlamda mücadelemize katký sunan üyelerimizin 
varlýðý aslýnda odamýzýn var olma nedenidir. 

Kendi içsel sorunlarýmýz, aslýnda yaþadýðýmýz ülkenin kendine 
has ve hiç bitmek bilmeyen rutinden oluþan sorunlarýndan baðýmsýz 
deðil. Örgütlenme ve seçim yasasýndaki anti demokratik uygulamalar 
aynen korunmakta. Buna karþýn sadece üniversitelerde yapýlacak kýlýk 
kýyafet deðiþikliði çalýþmalarý ve bunun anayasa mahkemesinde red 
edilmesi tartýþmalarý sürüp  gitmekte.  Ne hikmetse kamuoyundan da  
bu  konularda   taraf olmasý    beklenmekte    'Hangi Kesim Daha 
Demokrat ve Özgürlükçü' diye. Böyle garip bir taraftarlýk iliþkisi ancak   
bizim gibi ülkelerde sorgulanýr. Demokratik anayasalarda evrensel ve 
çaðdaþ normlar vardýr. Bu normlar çifte standardý kabul etmez. 
Yapýlacak yeni anayasa çalýþmalarý ancak bu kapsamda düzenlenirse 
çoðulcu, demokratik ve özgürlükçü bir sistemin  kapýsýný açar.Tüm 
kesimleri kucaklar.

Ayrýca; 
Yýllardan beri bölgemizde yaþanan çatýþmalý ortam ülkenin 

geliþmesi yönünde de engel teþkil etmektedir. Yapýlan operasyonlar, 
silahlanmaya ayrýlan bütçeler sorunun çözümüne katký 
sunmamaktadýr. Barýþçýl, demokratik ve refah seviyesinin 
geliþtirilmesi yönündeki tüm adýmlar daha faydalý olacaktýr.

Bizler inat ve sabýrla tüm bu sorunlarý ifade etmeye devam 
edeceðiz. Mesleki anlamda eðitim sisteminden kaynaklý, bireysel 
eksikliklerimizin giderilmesi konusunda gayret içerisinde olacaðýz. 
Þube ve Temsilciliklerimizin bulunduðu il ve ilçelerde  merkezi ve yerel 
yönetimlerin doðru ve yerinde kararlarýnda destek olurken, kamu ve 
halk çýkarý gözetilmeden yapýlan her giriþiminde karþýsýnda 
olacaðýmýzý birkez daha ifade ediyoruz.

Bültenimizin sürekliliði için katkýlarýnýzý bekliyor, oda 
örgütlülüðünün geleceðine omuz vermeye çaðýrýyoruz.

Sunuþ yazýmýzý TMMOB Genel Baþkaný Sayýn  Mehmet SOÐANCI' 
nýn sýk sýk kullandýðý bir sözü ile bitirmek istiyoruz.

<< SEN YOKSAN BÝR EKSÝÐÝZ>>
                                               

Saygýlarýmýzla
Yönetim Kurulu


