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TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu Düzenlendi
TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu,
31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi
ve Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi.
Salgın koşullarında yapılan Genel
Kurul’da ülkenin içinden geçtiği karanlık dönemde kararlı, disiplinli bir
biçimde gerici-faşist yönetim anlayışına karşı ortak mücadele yürütmenin 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.
TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu, 45.
Dönem Yönetim Kurulu'nun aklanması
ve sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla
sona erdi.
Konuşmasına TMMOB’un 600 bini
aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının mesleki demokratik kitle örgütü olduğuna vurgu yaparak başlayan
Koramaz, orman yangınlarından duyulan üzüntüyü ifade ederek, özelleştirme uygulamaları nedeniyle orman
yangınlarıyla mücadele ekip ve ekipmanlarının tasfiye edildiğini hatırlattı.
Çalışma döneminin salgın koşullarına
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genel kurul düzenlenememesi nedeniyle uzadığına işaret eden Koramaz,
hayatını kaybedenleri andı. Aradan
geçen zamana rağmen salgının kontrol altına alınamadığını ifade ederek,
“Bu yetersizliğin en önemli nedeni,
hazırlıklar ve önlemler belirlenirken
bilimin sesine ve halkın ihtiyaçlarına
değil, piyasanın ve sermayenin taleplerine kulak verilmesidir” diye konuştu. Bu dönemde milyonlarca kişinin
işini, ekmeğini, gelirini kaybettiğine
vurgu yapan Koramaz, aradan geçen
dönemde yaşanan siyasi gelişmeleri
ise şöyle değerlendirdi:
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemine geçilmesiyle birlikte,
Türkiye Cumhuriyeti’nin belirli bir
tarihsel dönemi tümüyle sona erdi.
Güçler ayrılığı esasına dayalı parlamenter demokratik rejim kaldırılarak,
yasama, yürütme ve yargı erklerinin
cumhurbaşkanında toplandığı yeni bir
rejim kuruldu. 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. 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.”
OHAL’in kurumsallaştığını ifade
eden Koramaz, “Siyasi parti başkanlarını, insan hakları savunucularını, gazetecileri siyasi birer rehine gibi cezaevlerinde tutan bir rejiminin geleceği
yoktur” diye konuştu. Sadece siyasette
değil, dış politikada ve ekonomide de
kriz yaşandığına vurgu yaparak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Yıllardır uygulanan neoliberal politikalar artık sürdürülemez, dış borçla
beslenen ekonominin çarkları döndürülemez hale geldi. Krizin yarattığı
dalgalanmayı dengeleme iddiasıyla
ilan edilen bütün ekonomik programlar, birbiri ardına iflas etti. Bu dönemde kurlarda yaşanan artış, AKP’nin
düşük kur ve düşük faiz oranlarına
dayanan ekonomi ezberini yerle bir
etti. Dövize ve ithalata dayanan tüm
sektörlerde büyük bir maliyet artışı
yaşandı. Yıllarca plansız, dışa bağımlı,
verimlilikten uzak bir anlayışla yapılandırılan sanayi, tarım ve hayvancılıkta yaşanan bu maliyet artışı, ülkemizi,
benzerini savaş dönemlerinde gördüğümüz pahalılık ve kıtlıkla yüz yüze
getirdi. Şehir meydanlarında kurulan
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tanzim satış çadırlarına, Türkiye’nin
birçok ilinde yaşanan aile intiharlarına
tanıklık ettik. Krizden çıkış için uygulanan geçici tedbirler, halkın borcunu
artırmaktan, gelirini düşürmekten,
enflasyonu artırmaktan başka bir işe
yaramadı.”
İktidarın kamusal kaynaklar halkın
ortak ihtiyaçları yerine yandaş sermaye kesimlerinin için kullanıldığının altını çizen Koramaz, konuşmasını şöyle
sürdürdü:
“Kamu Özel Ortaklığı adı altında,
bütün ticari riskin hazine tarafından
üstlenildiği gelir garantili anlaşmalar yoluyla ülkenin geleceği de ipotek altına alındı. İstanbul Havalimanı,
Akkuyu Nükleer Enerji Santrali, Şehir
Hastaneleri, Millet Bahçeleri, Kanal
İstanbul gibi hiçbir planlamaya dayanmayan, toplumsal öncelikleri gözetmeyen, doğayı ve tarihi hiçe sayan
projeler, büyük reklam kampanyalarıyla AKP’nin siyasal propaganda malzemesi olarak kullanıldı. Ormanlarımız,
madenlerimiz, derelerimiz, limanlarımız, tarım alanlarımız, tarihi mekanlarımız yandaş şirketlere ve uluslararası
tekellere peşkeş çekildi.”
TMMOB’un dönem içinde yürüttüğü hak arama mücadelelerine ve
gerçekleştirilen bilimsel ve teknik etkinliklere ilişkin bilgi veren Koramaz,
TMMOB’a yönelen iktidar baskısını da
örnekleriyle anlattı. Meslek örgütlerinin yasalarını değiştirme girişimine
karşı yapılan çalışmaları da özetle-

yen Koramaz, TMMOB’un yürüttüğü
mücadele nedeniyle hedef alındığını
ifada etti. TMMOB’un parlamenter demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, halk
egemenliğini tereddütsüz biçimde
savunduğunu ifade ederek, “Herkes
biliyor ki, siyasi iktidarın TMMOB’yi
hedef almasının nedeni, gerici politikalara karşı, laikliğe ve aydınlanma
değerlerine sımsıkı sarılmamızdır, demokrasiye, özgürlüklere, insan haklarına ve eşitliğe bağlılığımızdır” ifadelerini kullandı. Koramaz, konuşmasını
çalışmalara emeği geçenlere teşekkür
ederek tamamladı.
TMMOB 46. Dönem Kurulları Belli
Oldu
TMMOB'nin 31 Temmuz-1 Ağustos
2021 tarihlerinde gerçekleştirilen 46.
Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerle 46. Dönem Yönetim Kurulu,
Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme
Kurulu üyeleri belirlendi. TMMOB
Yönetim Kurulu’na EMO’yu temsilen Ufuk Ataç seçilirken, Yusuf Songül
(Gıda), Asiye Ülkü Karaalioğlu (Harita
ve Kadastro), Ata Can Kale (İçmimarlar),
Selçuk Uluata (İnşaat), Murat Fırat
(Jeofizik), Ömer Ersin Gırbalar (Jeoloji),
Mehmet Besleme (Kimya), Hüsnü Meydan
(Maden), Emin Koramaz (Makina), Utkan
Güneş (Metalurji ve Malzeme), Ayşegül
Akıncı Yüksel (Meteoroloji), A. Mücella
Yapıcı (Mimarlar), Yusuf Kandazoğlu
(Orman), Yüksel Kurt (Petrol), Barış
Ekmekçi (Peyzaj Mimarları), Orhan
Sarıaltun (Şehir Planlama), Esen Leyla
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İmren (Tekstil) ve Özden Güngör (Ziraat)
Yönetim Kurulu’nda görev üstlendiler.
Sonuç Bildirgesi
Genel Kurul çalışmaları sonuç bildirgesinin okunmasıyla tamamlandı.
Salgın döneminde genel kurul toplantısına izin verilmemesi nedeniyle
çalışmaların, Oda Genel Kurullarında
TMMOB Yönetim Kurulu adayı olarak
seçilen üyelerinin tamamını içerek
şekilde Genişletilmiş Yönetim Kurulu
tarafından yürütüldüğüne dikkat çekilen sonuç bildirgesinde, örgüt içi demokrasinin güçlendirildiği ifade edildi. Orman yangınıyla mücadelenin bir
şirkete ihale edildiğinin ifade edilerek,
“Yangından etkilenen orman arazileri
hiçbir biçimde imara ve yapılaşmaya
açılmadan hızla ıslah edilmeli, yetişme çevresi koşullarına uygun kökende
yeterli miktarda tohum ve fidan sağlanarak yeniden ağaçlandırılmadır” denildi. TEİAŞ’ın özelleştirme kapsamına
alındığının da hatırlatıldığı bildirge,
“Planlı ve sürdürülebilir bir ekonomik
büyüme için, yatırımların yapılarak, istihdamın artırılması için acilen sektör
temelli yeni ve güçlü kamu işletmeleri kurulmak zorundadır” ifadelerine
yer verildi. Son yıllarda aratan sel
felaketlerine de dikkat çekilen sonuç
bildirgesi, “Doğa olaylarının afetlere
dönüşmemesi için TMMOB gibi kamu
kurum ve kuruluşlarının yetkileri artırılmalı ve önerilerimiz, itirazlarımız
dikkate alınmalıdır” ifadeleri ve mücadele vurgusuyla tamamlandı.

Sonuç bildirgesinin
tam metnine https://bit.
ly/3xleBJU adresinden
veya QR kodu okutarak
ulaşabilirsiniz.
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