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TMMOB 43. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu, AKP 
iktidarının TMMOB Yasası’nda yapmak istediği değişik-
liklere karşı 14 Şubat 2015 tarihinde Ankara’da topla-
narak iktidarın Birliğimizi parçalamaya yönelik girişimi 
ile gerici, piyasacı, rantçı politikalarına karşı direnece-
ğini ilan etti. İktidarın bu girişimine karşı TMMOB’nin 
2014’ün Aralık ayında başlattığı “AKP’nin torba yasa-
sına izin vermeyeceğiz” etkinlikleri, “Talana, Yalana, 
Yağmaya İzin Verecek miyiz?” broşürlerinin halka dağı-
tımı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ona bağlı il mü-
dürlüklerinin önlerinde yapılan açıklamalarla sürdü. 9 
Şubat’tan itibaren de 14 Şubat’ta TMMOB Olağanüstü 
Genel Kurulu’nda buluşmak üzere, ülkemizin sekiz ayrı 
noktasından yürüyüşler yapıldı, “Ülkemize, Halkımıza, 
Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz” denildi. Tam bir birlik ve 
direniş atmosferi içinde yapılan Olağanüstü Genel Ku-
rulu Sonuç Bildirisinde, Birliğimizin 70’li yıllarda, 12 Ey-
lül faşizm döneminde ve günümüzde diz çökmediği be-
lirtilerek bundan sonra da diz çökmeyeceği ilan edildi. 
Olağanüstü Genel Kurul, TMMOB’nin 1970’lerden gü-
nümüze dek oluşturduğu demokratik mevzileri koruma 
kararlılığını ve AKP’nin cumhuriyet, emek, demokrasi, 
laiklik düşmanı dinci-mezhepçi faşist diktatörlük yöne-
limine karşı direnmeye devam edeceğini net bir şekilde 
ifade etti. Genel Kurul, gerici, sömürücü, rantçı, diktacı 
iktidara karşı direniş ve mücadele manifestomuz oldu. 

Bilindiği üzere AKP iktidarı, özellikle 2013 Haziran 
Direnişinden itibaren siyasal ve toplumsal muhalefet 
güçlerini polis terörü ile durdurmaya çalışıyor.  “İç Gü-
venlik Kanunu Tasarısı” da bu kapsamda gündeme geldi 
ve TBMM’de görüşmeleri halen sürüyor. Polise yurt-
taşların ve demokratik toplumsal muhalefetin aleyhine 
birçok olağanüstü yetkiler vermeyi öngören bu tasarı, 
halka karşı uygulanan terörün her alanda yoğunlaşaca-
ğının açık bir göstergesidir. İktidar ülkeyi yönetmek için 
polis şiddeti, polisiye komplolar ve “iç savaş” yöntem-
lerinden medet ummaktadır. Ancak TMMOB’nin sekiz 
koldan başlattığı yürüyüş, 8 Şubat’ta bilimsel ve laik 
eğitim için yapılan miting ve aynı nedenle 13 Şubat’ta 
yapılan boykot, metal işçileri ile birçok işyerinde yapı-
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lan grev ve direnişler, DİSK’in Kocaeli’nde yaptığı mi-
ting, Özgecan Aslan’ın tecavüz ve yakılmasına, gazeteci 
Nuh Köklü’nün öldürülmesine ve “İç Güvenlik Kanunu 
Tasarısı”na karşı yapılan kitlesel protesto eylemleri, 
demokratik toplumsal muhalefetin gerilemeyeceğini, 
kararlılıkla direneceğini göstermiştir. 

AKP iktidarının, muhafazakârlığın da ötesinde toplumu 
İslami esaslara göre düzenleme ve ucuz işgücü sömü-
rüsü politikalarının başlıca hedeflerinden biri kadınlar-
dır. AKP iktidarı her vesileyle kadın emeği ve bedeni 
üzerinde ataerkil yöntemlere başvurmakta, sömürü ve 
istismar politikalarını derinleştirmekte, hakaretler et-
mekte ve kadınları ortaçağ koşullarına mahkûm etmek 
istemektedir. Ancak kadınlar, emekleri ve bedenleri-
ni sahiplenmekte, sömürü ve baskı politikalarına karşı 
daha aktif direnme, örgütlenme ve mücadele pratikleri 
geliştirmektedir. Bu nedenle, bu yılki 8 Mart Uluslarara-
sı Emekçi Kadınlar Günü daha örgütlü, daha direngen, 
daha mücadeleci ve daha kitlesel bir şekilde kutlanacak 
ve kadın-erkek el ele, iktidarın gerici politikalarına karşı 
duyulan öfke daha gür bir şekilde haykırılacaktır. 

45. Dönem Çalışma Programımızda yer alan Oda Tek-
nik Görevliler Buluşması, 21–22 Şubat 2015 tarihlerin-
de Antalya’da yapıldı. “Oda çalışmalarının ve örgütlülü-
ğünün geliştirilmesi, teknik görevlilerin çalışma koşulları 
ve özlük hakları, teknik görevlilerin mesleki gelişimi, 
teknik görevli kimliği ve mesleki sorumluluklarımız” 
şeklindeki gündem maddeleri üzerinden değerlendir-
meler yapıldı, eleştiri ve öneriler dile getirildi. 45. Dö-
nem etkinliklerimiz, 28 Mart’ta yapılacak olan Öğrenci 
Üye Kurultayı ile sürecek. 

Bütün üye ve öğrenci üyelerimizi, örgütlü üyelik espri-
sini güçlendirerek Odamız ve TMMOB’yi birlik içinde 
daha fazla sahiplenmeye, toplumsal muhalefetin güç-
lenmesi için sorumluluklarımızı yerine getirmeye bir 
kez daha davet ediyor, esenlikler diliyoruz. 
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