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GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu, 31 Temmuz-1 Ağustos 
tarihlerinde TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisi'nde gerçekleştirildi. Pandemi koşullarında yapılan 
Genel Kurulda ülkenin içinden geçtiği karanlık dönemde 
tüm örgütlülüğümüzle birlikte kararlı, disiplinli ve coşkulu 
biçimde gerici-faşist yönetim anlayışına karşı ortak 
mücadelenin önemine vurgu yapıldı.

Genel Kurul çalışmalarına Divan’ın oluşturulmasıyla başladı.. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz'ın açılış 
konuşması sonrası TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül 45. 
Dönem TMMOB çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sonrasında 
Delegeler kürsüden Genel Kurula seslendi. Aralarında 
Oda Başkanımız A. İrfan Türkkolu’nun da bulunduğu Oda 
Başkanlarının konuşmalarından sonra TMMOB 46. Olağan 
Genel Kurulu, 45. Dönem Yönetim Kurulu'nu akladı. Genel 
Kurul sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla sona erdi.

TMMOB 46. OLAĞAN GENEL KURULU

SONUÇ BİLDİRGESİ

(31 Temmuz – 1 Ağustos 2021)

TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu, 31 Temmuz 2021 
tarihinde, Covid-19 pandemi koşulları içerisinde, olağan 
takvimin İçişleri Bakanlığı ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları 
nedeniyle 14 (on dört) ay ertelemesi sonrası, kısıtlama ve 
yasakların yürürlükten kaldırılması ardından belirlenen en 
erken tarihte toplanmıştır. Olağan koşullarda 3 (üç) gün 
içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan TMMOB 46. Olağan 
Genel Kurulu, söz konusu zorunluluklar nedeni ile 1 (bir) gün 
içerisinde tamamlanmıştır.

2020 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanan 
TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu her ne kadar 3 (üç) defa 
ertelenmişse de, TMMOB Yönetim Kurulu 5 Ekim 2020 tarihli 
toplantısında, Birlik faaliyetlerinin sekteye uğramadan 
devamının sağlanması için “İKTİDAR DAYATMASIYLA DEĞİL, 
GENEL KURUL İRADESİYLE YÖNETECEĞİZ” başlıklı bir karar 
almıştır. Söz konusu karar ile TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu 
toplanıncaya kadar, Oda Genel Kurullarımızda açığa çıkan 
örgüt iradesinin fiilen işletilmesi, faaliyetlerin mevcut Yönetim 
Kurulu ve gerçekleşen Oda Genel Kurullarında TMMOB 
Yönetim Kurulu adayı olarak seçilen 3 üyenin tamamının 
katılımıyla yürütülmesi ve Genişletilmiş Yönetim Kurulu 

oluşturulması konusunda fikir birliği sağlanmıştır. TMMOB 46. 
Olağan Genel Kuruluna kadar Birlik çalışmalarının bu karar 
doğrultusunda yürütülmesi, gerek demokrasi anlayışımız 
gerekse de pandemi koşulları ile siyasal iktidarın pasifize 
etme çabalarına teslim olmayışın bir ifadesi olarak örgüt 
içi demokrasimiz adına kayıtlara geçen önemli bir tecrübe 
ve tavır olmuştur. Bu tavır, karşılaştığımız/karşılaşacağımız 
zor koşulları aşma yolunu, giderek etkisini artıran bireyci, 
dar grupçu, meslekçi anlayışlarda değil kolektif, demokratik 
katılımcı, kamucu ve toplumcu çizgimizde, TMMOB ilkeleri 
ve çalışma anlayışında aranması gerektiği de hepimize 
hatırlatmıştır.

Son günlerde yirmiden fazla şehirde meydana gelen orman 
yangınları nedeniyle yurttaşlarımız hayatını kaybetmiş, 
ormanlık alanlar, kent yerleşimleri, tarım arazileri ciddi 
şekilde zarar görmüştür. Radikal biçimde değişen iklim 
koşulları, ormanlık alanlarının rant elde edilecek araziler 
olarak görülmesi ve imara açılması, kontrolsüz ve kuralsız 
madencilik faaliyetlerinin baskısının artması ormanlarımızı ve 
bünyelerindeki ekosistemlerin geleceğini tehdit etmektedir. 
Korunması ve geliştirilmesi Anayasal güvence altına alınan 
ormanlarımız birçok yönden saldırı altındadır. 

Kadın meslektaşlarımızın çalışma ortamlarında ki 
yaşadıkları zorluklar, karşılaştıkları şiddet, cinsiyet eşitsizliği 
ve yıldırma politikalarının son bulması için daha etkin 
mücadele edilmesi gerekliliği önümüzde bir görev olarak 
bulunmaktadır. Kadın mücadelesinin önemli bir kazanımı 
olan İstanbul Sözleşmesinden çekilinmesi ile kadına yönelik 
şiddetin cezasızlığının önü açılmıştır.  Aile, eğitim, çalışma 
yaşamı, istihdam, kısaca bütün toplumsal yaşamda açıkça 
görülebilen olumsuzluklar, AKP iktidarında artmıştır. Cinsel 
saldırılar, kadınların maruz kaldıkları aşağılanmalar, günlük 
yaşamda her yerde ve mevzuatlarda sürmektedir. AKP 
iktidarında kadın cinayetlerinde 14 kat artış olması tesadüfî 
değildir. Zira bugün ülkemizi yöneten iktidar, laiklik karşıtıdır, 
dinsel bir toplum kurgusuna sahiptir, kadın-erkek eşitliğine 
inanmamaktadır; hemen her vesileyle kadınların bedenleri 
ve varlıkları üzerinde baskı ve “sahiplik” mekanizmaları 
oluşturmaya çalışmaktadır. Önce “3 çocuk” sonra “5 çocuk” 
söylemi, 4+4+4 gerici eğitim sistemi, “kürtajın vatana 
ihanet olduğu” vb. söylem ve uygulamalar, sermaye çıkarları 
ile gericiliğin ideolojik-kültürel, siyasal dünyasının nasıl 
uyuştuğunu göstermektedir. Kadın düşmanı tüm politikalara 
ve uygulamalara karşı yürütülen mücadelenin güçlenmesi, 
kadın dayanışmasının büyümesi ve toplumsallaşması hayati 
önem kazanmıştır.

Yaşanan siyasal ve ekonomik krizi gündemden düşürmek 
için dış politikada müdahaleci, saldırgan politikalar 
yürürlüğe konulmuş, emperyalist güçlere bağımlılık ilişkileri 
derinleştirilmiştir. 
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12 Eylül faşist darbesi ile birlikte kapitalizmin neo-liberal 
ekonomi politikaları hayata geçirilmiş ve emekçi halk 
sınıfl arının kazanımlarına birer birer el konulmuştur. Bu 
sürecin bir devamı olarak Makine ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu’nda (MKE) bilindik özelleştirme oyunları başlamış 
ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) de 
özelleştirme kapsamına alınmıştır. 20 yıl önce yürürlüğe 
giren Elektrik Piyasası Kanunu (EPK) ile elektrik enerjisi adım 
adım piyasalaştırılmış ve bugün gelinen noktada elektrik 
sisteminin beyni durumundaki TEİAŞ’da özelleştirilme 
kapsamına alınmıştır. TELEKOM, TÜPRAŞ, PETKİM, TEKEL, 
ERDEMİR, TEDAŞ, Şeker Fabrikaları gibi pek çok kamusal 
zenginliğimiz, halka ait olmaktan çıkmıştır. 

Covid-19 salgını karşısında geliştirilen politikalar ve 
uygulamalar, neo-liberal ideolojinin ifl as ettiğini göstermiştir. 
İnsanları ölüme terk eden kapitalizmin, insanlık ve dünya için 
felaketten başka bir sonuç üretemeyeceği yeniden gözler 
önüne serilmiştir. 

Kamusal kaynaklar halkın ortak ihtiyaçları için değil, yandaş 
sermaye kesimlerinin zenginliği için kullanılmış, Kamu Özel 
Ortaklığı adı altında, denizler, dereler, kıyılar, ormanlar, 
meralar, yaban hayatı, biyolojik, jeolojik ve ekolojik çeşitlilik, 
tarihsel ve kültürel miras sermayenin dizginsiz talanına 
açılmış, coğrafyamıza telafisi mümkün olmayan zararlar 
verilmiştir. 

Mühendislik, mimarlık ve şehir planlamanın değeri, önemi ve 
ihtiyacı ardı ardına gerçekleşen afetler sonrası daha anlaşılır 
hale gelmiştir. Doğa ile uyumlu şekilde sağlıklı ve güvenli bir 
yaşamı sürdürmek mümkündür. Bunun için en başta bilim ve 
tekniği dışlayan, kamucu politikaları tasfiye eden anlayış terk 
edilmeli, temel politikalarda köklü değişikliklere gidilmelidir.

TMMOB olarak, tek adam rejiminin ülkeye hiçbir biçimde 
istikrar getirmeyeceği en başından itibaren ifade 
edilmiştir. 2017 yılındaki Anayasa Referandumu sırasında 
da 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde de 
halk egemenliğinin, hukuk devleti anlayışının, güçler 
ayrılığı ilkesinin ortadan kaldırılmasının ülkeyi uçuruma 
sürükleyeceği belirtilmiştir. Kendi kültürlerine, kendi 
kimliklerine, kendi inançlarına, kendi yaşam tarzlarına sahip 
çıkan tüm kesimleri toplumsal yaşamdan dışlayan, hukuk 
önünde eşit görmeyen tek adam rejiminin geleceğinin 
olmadığı açıktır.

TMMOB, emperyalizmin başta Ortadoğu olmak üzere yakın 
coğrafyamızdaki sömürü amaçlı yıkım ve savaş politikaları 
sonucu ülkelerinden ayrılmak durumda kalan ve ülkemize 
gelmiş olan sığınmacıları ötekileştiren söylem ve eylemleri 
şiddetle kınamaktadır. TMMOB, emperyalist saldırganlığa 
ve kapitalist sömürüye karşı çıkarken aynı zamanda 
sığınmacıların insanca koşullarda yaşamasını sağlamayı, 
güvenli işlerde çalışması için mücadele etmeyi, dolaşım 

özgürlüklerini savunmayı ve ülkelerine geri dönebilecekleri 
koşullar için çaba harcamayı bugün tüm emek ve demokrasi 
güçlerinin güncel görevi olarak görmektedir.

TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu, meslek sorunlarının ülke 
sorunlarından ayrılamayacağı ilkesi ile ülkemizin içerisinde 
bulunduğu durumu, aklın ve bilimin ışığında analiz etmeye 
ve çözümler üretmeye çalışmıştır.

TMMOB, geçmişte olduğu gibi gelecekte de eşitliği, 
özgürlüğü, bağımsızlığı, emeği, demokrasiyi ve barışı 
savunmaya devam edecektir.

Yaşasın TMMOB, yaşasın mücadelemiz.

TMMOB 46. OLAĞAN GENEL KURULU

Birlik faaliyetlerinin 

sekteye uğramadan 

devamının sağlanması 

için “İKTİDAR 

DAYATMASIYLA 

DEĞİL, GENEL 

KURUL İRADESİYLE 

YÖNETECEĞİZ” başlıklı 

bir karar almıştır.


