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TERÖR EYLEMLERİNİ LANETLİYOR, DÜNYA HALKLARINA 
BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Sultanahmet Meydanı’ndaki patlamayla ilgili olarak 13 
Ocak 2016 tarihinde bir açıklama yaptı.

İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda 12 Ocak’ta yine bir 
canlı bomba eylemi ile 10 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca 
kişi yaralanmıştır.

Ülkemizde 7 Haziran seçimlerinden bu yana yaşanan 
katliamlar, siyasi iktidarın içerde ve dışarıda izlediği yan-
lış politikaların sonucudur. Ülkemizde insanlar yaptıkları 
haberler, internet üzerinden paylaşımları ya da fikirlerini 
beyan etmeleri nedeniyle tutuklanırken, tamamı bilinen 
canlı bombalar eylem yapmadan yakalanamadıkları için 
dünyanın farklı ülkelerinden 10 kişi dün Sultanahmet’te 

yaşamlarını yitirdi.

TMMOB olarak, terörün her türlüsünü şiddetle kınıyor, 
Sultanahmet katliamında yaşamını kaybedenler için tüm 
dünya halklarına başsağlığı diliyoruz.

TMMOB savaşa ve katliamlara karşı emek, barış, demok-
rasi mücadelesini sürdürmeye kararlılıkla devam edecek-
tir.

 Mehmet Soğancı

 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

SULTANAHMET KATLİAMINDA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yöneticileri, Sultanahmet katliamında hayatını kaybedenleri anmak için 18 
Ocak 2016 Pazartesi günü Sultanahmet Meydanı’na gitti.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Lami 
Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı ve TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Raşit Tükel’in 
katıldığı anma etkinliğinde patlamanın olduğu yerde ha-
yatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı, ardından ka-
ranfiller bırakıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı an-
mada yaptığı konuşmada, “Halkların başı sağolsun” diye-
rek, bu katliamların örgütlerin ortak mücadele gücünü 

daha da yükselttiğini ifade etti. Soğancı, “Sultanahmet 
Meydanı’nda yaşanan katliamı şiddetle kınıyorum. Suruç, 
Ankara ve Paris katliamlarının ardından bu katliam ile ne-
fes aldığımız her an ve her yer tehdit edilerek karanlığa 
teslim olmamız isteniyor. Bilinmelidir ki bu katliamlar; 
yüreği eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden ve aydınlık-
tan yana atan kesimler olarak birlikte ve daha güçlü bir 
şekilde mücadele etme azmi ve kararlılığımızı güçlendir-
miştir” dedi.
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sürülmesi, işten atılması, ilgisiz görevlendirmeler büyük 
bir insan talanı ve kıyımıdır.

Biz Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği olarak üyemiz 
olsun olmasın, meslek alanlarımızı ilgilendiren konularda 
yetişen teknik insanlarımızın mesleği ile hiçbir ilgisi olma-
yan ve kariyerine uymayan bir işte görevlendirilmesine, 
işten çıkartılmasına vb baskılara, haksız uygulamalar ola-
rak bakarız.

Bu ülkenin yetişmiş mühendis, mimar ve şehir plancıları-
nın pasifize edilerek, deneyim ve birikimlerine bakılmak-
sızın heba edilmesine de göz yummayız.

Bu anlamda, bazı kurumlar ile Belediyelerde görülen bu 
uygulamalar özellikle son seçim sürecinden sonra liste 
boyutuna varacak şekilde yoğunlaştığına dikkat çekmek 
istiyoruz.

Partizanlık Yapmayın, Teknik ve Her Türlü 
Personel Kıyımını Durdurun!

Bilindiği üzere, TMMOB, emekten yana bir meslek örgü-
tü olarak, üyelerinin ve tüm çalışanların her türlü hak ve 
çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi konusunda daya-
nışma içinde destek verir, mücadele eder.

TMMOB üyesi Mühendislerimize, Mimarlarımıza, Şehir 
Plancılarımıza yönelik olarak, Bursa’ da yürütülen kıyım 

ve sürgün uygulamalarını şiddetle kınıyor, Kurum yöneti-
cilerini ve Belediye başkanlarını bu uygulamalardan der-
hal vazgeçmeleri konusunda uyarıyoruz.

Siyasi iktidarın bu tür baskıları, bugüne kadar ne 
TMMOB’ni, ne de TMMOB’nin onurlu yöneticilerini yıl-
dırabilmiştir. TMMOB ve bağlı odaları bu tür baskıların 
çok daha ağırlarını göğüslemiş, fiili ve meşru mücadele 
geleneğini ısrarla sürdürmüştür.

Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, barışın, adaletin yani insan-
dan yana olan her fikrin ve fiilin içinde ve özünde olan bir 
TMMOB; bu ülkenin vicdanıdır. Vicdanların yok edildiği 
böylesine bir dönemde TMMOB’ye ve bağlı odalara her 
zamankinden çok ihtiyaç var.

TMMOB üye ve yöneticilerine yönelik, görevden alma, 
soruşturma ve görev yeri değişikliği gibi haksız ve hukuk-
suz uygulamaları protesto ediyor, tüm bu baskılara karşı 
üyelerimizin ve yöneticilerimizin haklarını her alanda ve 
hukuksal olarak sonuna kadar savunacağımızı kamuoyu-
na duyuruyoruz.

Herkes bilsin ki, TMMOB ve Üyesi Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancıları Yalnız değildir!

                 Mehmet Soğancı

               TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

BURSA’DA TMMOB YÖNETİCİLERİNE VE ÜYELERİNE YÖNELİK 
BASKILARI ŞİDDETLE KINIYORUZ!

Bursa’da bazı kamu kurumları ile belediyeler ve belediyelere bağlı kuruluşlarda mühendis, mimar ve şehir 
plancılarına yönelik işten çıkarma, baskı, sürgün niteliğinde uzak ve ilgisiz yerlerde görevlendirmelere tepki 
gösteren TMMOB, partizanlık yapılmaması ve kıyımlara son verilmesi çağrısında bulundu.

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi’nde 20 Ocak 
2016 Çarşamba günü Elektrik Mühendisleri Odası Baş-
kanı Hüseyin Yeşil, Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Ay-
şegül Oruçkaptan, Şehir Plancıları Odası Başkanı Orhan 
Sarualtun ve Bursa İKK Sekreteri Remzi Çınar ile birlikte 
basın toplantısı düzenleyen TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, Bursa’da son dönemde bazı 
kamu kurumları ile belediyeler ve bağlı şirketlerde yaşa-
nan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın açık-
lamasına TMMOB’ye bağlı odaların Bursa şubelerinden 
çok sayıda yönetici ve üye de katıldı.

TMMOB Üyelerine Yönelik Baskıları Şiddetle 
KINIYORUZ!

Uyarıyoruz; Partizanlık Yapmayın, Personel 
Kıyımını Durdurun!

TMMOB Üyesi Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Yalnız değildir!

Bilindiği üzere, TMMOB ve bağlı Odaları, kurulduğu gün-
den bu yana aklın ve bilimin yol göstericiliğinde; anayasal 
ve uluslararası sözleşmelerle tariflenmiş sanayi, inşaat ve 
yapı denetimi, enerji, tarım, gıda, orman, su kaynakları, 
çevre, kentleşme barınma hakkı vb. konularda mühen-
dislik, mimarlık, şehir plancılığının gerektirdiği mesleki 
denetim, bilimsel-teknik kriterler ve çağdaş toplumsal 
gereklilikler doğrultusunda emekten, halktan, ülkemiz-
den, meslek-meslektaş çıkarlarından yana bütünlük için-
deki çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir.

Ülkenin her yerinde olduğu gibi, Bursa’da da TMMOB’ne 
bağlı odalarımız yukarıdaki çerçevede çalışmalarını yoğun 
bir şekilde sürdürmektedir. Atatürk Stadyumuna yapılan 
rant projesi, Kamu alanlarının satışları, emsal artışı ile 
kenti yaşanmaz hale getirecek meclis kararları gibi birçok 
konuda kamudan ve kentten yana tavır alan odalarımız, 
bundan sonra da bu kente zarar verecek her projenin 

karşısında kararlılıkla duracak ve yapılan yanlışların düzel-
tilmesi için elinden gelen çabayı gösterecektir.

Meslek alanları üzerinden Türkiye gerçeklerini okuyan 
ve toplumu bilgilendiren, merkezi ve yerel iktidarların 
uygulamalarının toplum yararına yapılması için öneriler 
geliştiren ve bunların yaşama geçirilmesi için mücadele 
eden TMMOB’ un verdiği onurlu mücadele, başta iktidar 
ve sermaye grupları olmak üzere bazı kesimleri oldukça 
rahatsız etmektedir.

Kenti pazarlanabilecek bir meta, vatandaşları ise birer 
müşteri olarak gören bu anlayışın, TMMOB ve bağlı mes-
lek odalarının kamudan ve kentten yana mücadelesinden 
rahatsızlık duyması anlaşılabilir bir durum olarak görüle-
bilir. 

Ancak, Siyasi İktidarın bu rahatsızlığı nedeniyle, elinde 
bulundurduğu gücü emekçilere yönelik bir silah olarak 
kullanması, gayri ahlakidir, hukuksuzdur.

Uygulamalar Haksızdır, Partizanlıktır, Kıyımdır!

Bursa’ da, özellikle son dönemde bazı kamu kurumları ile 
Belediyelerde ve bağlı şirketlerde çalışan TMMOB üye 
ve yöneticilerimize yönelik olarak;

- İşten çıkartmalar, Sürgün niteliğinde atamalar ile görev 
yeri değiştirmeler,

- Açığa almalar, Meslek disipliniyle ilgisi olmayan alanlar-
da görevlendirilmeler

- Dayanaksız soruşturmalar ile mobinge maruz bırakma-
lar gibi meslek ve insan onurunu rencide eden uygula-
malar görülmekte, Meslektaşlarımız itibarsızlaştırılmaya 
çalışılmaktadır.

Bu uygulamalar 657 sayılı devlet memurları kanununa, iş 
kanununa, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘na da aykırı-
dır. Keyfi uygulamayla yapılan kıyım ve teknik personelin 
kurum/belediye işlerine etkileri olmayacak geri görevlere 
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mektedirler. Bugün imza atan öğretim elemanlarının iş 
güvencesini hedef alan, onların ekmekleri ile oynayacak 
kadar gözü dönmüş bu iklim aslında üniversiteye, bilime 
yönelik saldırının yeni bir aşamasıdır. Bu saldırı, aslında 
tüm öğretim elemanlarına yönelik bir tehdittir.

İmzacıların pek çoğunu yaptıkları çalışmalarla, bu ülkenin 
emekçilerine ve demokrasi mücadelesine yaptıkları kat-
kılarla da tanıyoruz.

Bir yanda devletin himayesine girmiş bir çete şefinin 
“Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş 
alacağız” diye açıkça tehdit eden sözlerine ancak şikayet 
üzerine işlem başlatılabilmesini, diğer taraftan düşünce-
lerinden ve kalemlerinden başka hiçbir silahları olmayan 
hocalara karşı girişilen bu baskıcı, otoriter, faşizan tu-
tumu kınıyoruz. Bu topraklar yeteri kadar kana doydu! 

Kan deryasında boğuluyoruz... Bugüne kadar kardeş kanı 
akmasın, analar ağlamasın, Saray’ın savaşında yoksul ço-
cukları ölmesin, bebekler öldürülmesin diye her fırsatta 
ve ortamda yaptığımız barış çağrılarını bir kez daha tek-
rarlıyoruz: SAVAŞ VE BASKI POLİTİKALARINA HAYIR! 
SAVAŞA KARŞI BARIŞI SAVUNACAĞIZ!

Evrensel normlarda ifade özgürlüğü haklarını kullanan 
akademisyenlere yönelik soruşturmaların derhal son bul-
masını talep ediyor, Hitler Almanya’sını aratmayan böyle 
bir rezalete karşı tüm kamuoyunu duyarlı olmaya çağırı-
yoruz.

Demokrasi mücadelesinde hiçbir çekince duymadan 
emek hareketinin ve halkımızın yanında duran herkesle 
yan yana, omuz omuza, dayanışma içinde olduğumuzu 
bir kez daha duyuruyoruz.

Mülkiyeliler Birliği`nde 17 Ocak Pazar günü düzenlenen 
basın toplantısıyla duyurulan kampanyaya, aralarında Prof. 
Dr. Korkut Boratav, Prof Dr. Gamze Yücesan Özdemir, 
Prof.Dr. Hayri Kozanoğlu, Prof. Dr. Aziz Konukman, CHP 
milletvekilleri Şafak Pavey, Aykut Erdoğdu, İlhan Cihaner, 
Zeynep Altıok`un da yer aldığı birçok isim destek verdi. 
Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir‘in okuduğu bildiride, 
düşünce özgürlüğüne yönelen baskıya karşı tüm demokra-
tik kamuoyuna ‘birlikte mücadele” çağrısı yapıldı.

AKADEMİSYENLER SUSTURULAMAZ!

2000`den fazla akademisyenin imzasıyla destek olduğu 
“Bu Suça Ortak Olmuyoruz” başlığı ile yayınlanan bildi-
ri önce siyasi iktidar ve cumhurbaşkanı tarafından hedef 
gösterilerek suçlulaştırılmış, daha sonra da YÖK talimatıy-
la imzacılara yönelik soruşturmalar ve savcılıkça gözaltılar 
başlatılmıştır. Hemen ardından, geçtiğimiz seçim döne-
minde AKP`yi destekleme amaçlı mitinglerde boy göste-
ren bir mafya lideri, imzacı arkadaşlarımızı alenen ölümle 
tehdit etmiş, bu durum siyasi iktidar tarafından onaylayıcı 
bir sessizlikle karşılanmıştır. AKP`nin öve öve bitiremediği 
“Yeni Türkiye”`de siyasal iktidar; özgürlük, eşitlik ve ba-
rış talebini dillendiren herhangi bir direnç odağı karşısında 
kendisini ancak böyle bir sindirme mekanizmasıyla devam 
ettirebilmektedir.

AKADEMİSYENLER SUSTURULAMAZ! OMUZ VER!
Aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve TMMOB Yürütme Kurulu üyeleri ile 
çok sayıda akademisyen, gazeteci, siyasetçi ve aydının bulunduğu bir grup `Akademisyenler Susturulamaz` 
diyerek imza kampanyası başlattı.

Bir bildiri hazırlayıp kendi görüşlerini ifade eden aka-
demisyenler karşısında bu tür yöntemlere başvuran bir 
siyasi iktidarın terörle mücadele adı altında sürdürülen 
çatışma ortamı hakkında sunduğu bilgileri ve benimse-
diği söylemi inandırıcı bulmak imkansızdır. AKP iktidarı 
altında Türkiye, bilim insanlarının açıkça tehdit edildiği, 
kadınlarının bizzat devlet kurumlarınca aşağılandığı, şe-
hirlerinin aylarca abluka altında tutulduğu, meydanlarında 
bombaların patladığı bir ülke konumuna gelmiştir.

Bu gittikçe ağırlaşan tablo karşısında eşit ve özgür bir ülke 
özlemi duyan bütün kesimlerin birlikte mücadele etme-
si gerektiğinin inancıyla baskı ve soruşturmalara maruz 
kalan akademisyen arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu 
ilan ediyoruz.

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB’DEN KOCAELİ’NDEKİ 
AKADEMİSYENLERLE DAYANIŞMA

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, ‘Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin bildirisine imza attığı için gözaltına 
alındıktan sonra adliyede serbest bırakılan Kocaeli Üniversitesi’nde görevli akademisyenleri 21 Ocak 2016 
tarihinde ziyaret etti.  

Kocaeli Tıp Fakültesi’nde gözaltına alınan akademisyen-
lerle görüşen DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, 
KESK Eş Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, TTB Merkez Konseyi II. Baş-
kanı Raşit Tükel ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Hüse-
yin Demirdizen, görüşme sonrası Tıp Fakültesi önünde 
bir basın açıklaması yaptı. Ortak açıklamayı okuyan TTB 
Merkez Konseyi Üyesi Hüseyin Demirdizen, gözaltılara 
tepki göstererek, “Demokrasi mücadelesinde hiçbir çe-
kince duymadan emek hareketinin ve halkımızın yanında 
duran akademisyenlerimizin yanındayız!” dedi.

Basın açıklaması sonrası TMMOB Mimarlar Odası Koca-
eli Şubesi Tarihi Bina’da akademisyenlerle bir dayanışma 
toplantısı yapıldı.

DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE HİÇBİR 
ÇEKİNCE DUYMADAN EMEK HAREKETİNİN 
VE HALKIMIZIN YANINDA DURAN 
AKADEMİSYENLERİMİZİN YANINDAYIZ!

Türkiye karanlık bir dönemden geçiyor. Bir yanda bom-
balamalar, kitle katliamları, sivil, asker, polis ölümleri 
olurken, diğer yandan bu olaylardan birinci derecede so-
rumlu olan siyasal iktidar, kendi sorumluluklarını birilerini 
suçlayarak gizlemeye çalışıyor.

Türkiye sadece 1 haftalık bir süre içinde iki büyük şid-
det eylemine tanıklık etti. Sultanahmet’te İstanbul’un 
kalbinde patlayan bomba bir yandan Suruç ve Ankara 
katliamlarının acısını yüreğimizde tazelerken, ertesi gün 
Diyarbakır Çınar’da yaşanan bombalı saldırıda kaybettik-
lerimizin acısı bizi derinden üzdü, etkiledi.

Geçtiğimiz günlerde ise IŞİD mevzilerinden açılan ateş 
Kilis ilimizde bir okulu vurdu. Öğrenciler yaralandı, bir 
emekçi arkadaşımız katledildi. Günlerdir, hatta aylardır 
sokağa çıkma yasağının ve keskin nişancıların hedefinde 
olan kentlerimizde insan ölüleri sokaklarda çürümeye 
terk edildi. Bebek, çocuk, genç, kadın, yaşlı onlarca sivil, 
asker ve polis ölümleri devam etti. İnsanlar evlerinden 
yurtlarından edildiler.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken toplumun ayağa kalkması, 
vicdanların kanaması gerekirken, Türkiye’nin gündemi 
akademisyenlerin “katliamlarsa son verilsin, barış istiyo-
ruz” çağrısına kitlendi.

İçerde savaş, dışarıda savaş konseptinin bir ürünü olan bu 
saldırıların, uyguladığı yanlış politikalarla birinci derece-
den sorumlusu olan siyasal iktidar pişkin bir biçimde bazı 
akademisyenlerin çıkışlarını tartışmaya, onları görüşleri 
nedeniyle linç ettirmeye, mafyacı çete şeflerine hedef 
göstermeye çalıştı.

Bu ülkede katliam çağrıları yapanlar, soykırım çağrıları 
yapanlar, kanda duş alma sevdalıları fikirlerini özgürce 
ifade ederken, vicdani bir sorumluluğu yüklenerek kendi 
bakış açılarından bölgede yaşananlara toplumun dikkatini 
çekmeye çalışan insanları hedef göstermek düpedüz fa-
şizmin bayraktarlığıdır.

Bu saldırı bu tehditler ülkenin geleceğine yönelmiş aklı 
dengesini yitirmiş bir algının ürünüdür. Bir ülkenin aydın-
ları sorgulamaz, eleştirmez, özgürce fikirlerini ifade et-
mezse, o ülke kendi mezarını kazmaya başlar. 

Bu nedenle içeriği ne olursa olsun toplumsal bir soru-
na dikkat çeken bir metne imza attıkları için evlerinden 
gözaltına alınan, tehditlere maruz kalan, üniversitelerde 
odalarının önüne çarpılar konulan akademisyenlere yapı-
lanlar kabul edilemez.

Bugün bu algının esiri olanlar yarın üniversitelerin ve bili-
min nasıl bir uçuruma sürüklenmeye çalışıldığını göreme-
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11 Ocak Pazartesi günü bir grup akademisyen kendi ba-
kış açılarından Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu ve 
devlete düşen sorumluluğu değerlendiren bir metni ka-
muoyuyla paylaştılar.

Bu paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
çağdaş demokrasilerde tanık olmadığımız sertlikte eleş-
tirmiş; aralarında tüm Türkiye’nin ve dünyanın akademik 
faaliyetlerini gayet iyi bildiği, saygınlıkları, tutarlılıkları, du-
yarlılıkları, hayata bakışları, başta öğrencileri ve meslek-
taşları olmak üzere kamuoyunun önemli bir bölümünde 
değer atfedilen hocaların bulunduğu imzacıları, “terör 
örgütünden yana olmakla”, “haddini bilmemekle”, “man-
dacı olmakla” suçlamış, “karanlık”, “müsvedde” gibi söz-
lerle nitelendirmiş ve “tüm ilgili kurumları” göreve davet 
etmiştir.

Bu açıklamaların ardından Başbakan’ın “herkes safını 
belirlesin” açıklamalarını, YÖK ve bazı üniversite yöne-
timlerinin inceleme için harekete geçtiklerini okuduk. Eli 
silahlı çete liderlerinden açıklamalar geldi.

İmzacılar ülkemiz için çok önemli bir konuda, hepimizin 
tedirginlikle, korkuyla izlediği, herkesin birbirine “Ne 
oluyor? Nereye gidiyoruz?” diye sorduğu yaşamsal bir 
konuda görüşlerini ve barış taleplerini ifade etmişlerdir. 

Hiç kimse düşüncesi, sözleri, okuduğu şiir ya da giyim 

TMMOB-TTB: DEMOKRASİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE AKADEMİK 
BAĞIMSIZLIKLA GELİR

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), barış talebini dile getiren 
akademisyenlerin çeşitli açıklamalarla hedef gösterilmesi üzerine 14 Ocak 2016 tarihinde bir basın açıklaması 
yaptı.

tarzı nedeniyle hedef gösterilmemeli, suçlanmamalı, ce-
zalandırılmamalıdır.

Ölüm tehditleri ciddiye alınmalı, Cumhuriyet Savcılıkları 
bu konuda görevlerini yapmalıdır. 

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve İçişleri Bakanı sayıları gide-
rek artan imzacıların can güvenliğini sağlamalıdır.

Üniversite yönetimleri ve Yüksek Öğretim Kurumu so-
ruşturma ve görevden almalarla tüm dünyada ifade öz-
gürlüğünün mabedi olarak bilinen üniversiteleri bir utan-
cın içine düşürmemelidir.

Bu olay bizlere bir kez daha Türkiye’nin ihtiyacının yeni 
bir anayasadan önce bir anlayış değişikliği olduğunu gös-
termiştir.

Anahtar; başka düşünene, başka konuşana, başka giyine-
ne, başka yaşayana tahammül etmek, siyasal ya da fiziki 
gücümüzü kullanarak onu ezmeye, bastırmaya, yok et-
meye çalışmamaktır.

Toplumda böyle bir anlayışın yaygınlaşması, ülkede barı-
şın sağlanması bizi eşit, özgür, mutlu yaşayacağımız de-
mokratik Türkiye’ye götürecektir.

 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

 Türk Tabipleri Birliği

ÜLKEMİZİ KUTUPLAŞTIRAN 
ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALARA SON 
VERİLMELİDİR

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE AKADEMİK 
BAĞIMSIZLIK, DEMOKRASİNİN OLMAZSA 
OLMAZLARI ARASINDADIR

Bir süre önce bin 128 akademisyenin kendi bakış açıları 
içinde “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı, barış istemli 
bir metni kamuoyuyla paylaşmalarının ardından bilindiği 
üzere önce Cumhurbaşkanı, ardından Başbakan aşırı sert 
açıklamalar yapmıştır. Bu açıklamaların ardından YÖK ve 
savcılıklar devreye girmiş; düşünce-ifade özgürlüklerini 
ve akademik bağımsızlığı dışlayan uygulamalarla ülkemiz-
de gerilim bir üst seviyeye çıkmıştır. Birçok üniversite 
rektörlüğü Cumhurbaşkanı ve Başbakanın açıklamaları 
üzerine harekete geçmiş ve söz konusu metni imzalayan 
akademisyenler hakkında kovuşturmalar başlatılmış; bir 
çete reisi akademisyenlerin “kanı ile duş almak”tan bile 
söz edebilmiştir.

Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yeni açıklamaları ve YÖK 
yönlendirmesiyle birçok üniversite rektörlüğünün aka-
demisyenleri görevden uzaklaştırması, savcılıkların ko-
vuşturma başlatması üzerine demokrasiyi, düşünce-ifade 
özgürlüklerini, akademik bağımsızlığı ve yargının tarafsız-
lığını savunan yeni birçok açıklama da gündeme gelmiş, 
konu uluslararası akademik, demokratik çevrelerce de 
sahiplenilmiştir. Ancak siyasal iktidarın ülkemizdeki top-
lumsal atmosferi çok kararlı bir şekilde germe tutumu 
nedeniyle birçok karşı açıklama da yapılmaktadır. Siyasal 
iktidar açık bir şekilde demokrasiyi, düşünce özgürlüğü 
ve akademik bağımsızlığı reddetmekte ve toplumu her 
vesile ve araç ile germekte ve kutuplaştırmaktadır. Bu 
tutum ve ülkemizin içinde bulunduğu genel durum, si-
yasal-toplumsal kutuplaşmayı had safhada artırmaktadır.

Kan, şiddet, terör, baskı ve zulüm ülkemizin gündelik 
siyasal-toplumsal atmosferini belirlemekte, toplum bir-
birine tahammül sınırlarını zorlayan bir ortama sürük-

ODALARDAN AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ ÜZERİNE AÇIKLAMA
TMMOB’ye bağlı Odalar “Akademisyenler Bildirisi” üzerine yaşanan tartışmalar ve düşünce-ifade özgürlük-
lerini, akademik bağımsızlığı dışlayan uygulamalar üzerine 26 Ocak 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 

lenmektedir. Ama iktidar toplumun suskun ve kendi de-
mokrasi, hukuk ve yasa tanımaz uygulamalarının yandaşı 
olmasını isteyerek gerilim ve kutuplaşmayı artırmaktadır. 
Bu antidemokratik durum kabul edilemez.

Biz Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği-TMMOB’ye 
bağlı Odalar olarak, içeriğinden bağımsız olarak bilim 
dünyasının, akademik dünyanın, insandan, barıştan, de-
mokrasiden, emekten yana seslerin susturulmaya çalışıl-
masına, ülkemizin kan gölüne çevrilmesine, etnik ve si-
yasal düşmanlıkların ülkemizi mahvetmesine hayır diyor, 
kabul edilemez buluyoruz.

Çare, demokrasinin koşulu ve olmazsa olmazları ara-
sında yer alan ifade-düşünce özgürlükleri, akademik 
bağımsızlık ve yargı bağımsızlığının koşulsuz bir şekilde 
benimsenmesi ve tanınmasındadır. Çare, demokrasi ile 
barış arasındaki bağların kurulmasındadır. Ülkemiz ancak 
böylece rahatlayacak, kardeşlik bağları ancak böylece 
güçlendirilecek, demokrasi ve özgürlük bağları ancak 
böylece kurulabilecektir.

Çevre Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası

Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

Gemi Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası

Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası

Mimarlar Odası
Petrol Mühendisleri Odası

Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası

Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası
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Bu ülkede son on yılda, sayısı yüzde bin dört yüz artan 
kadına yönelik şiddet ve cinsel istismarın duyarsız kalın-
dığı her günün bedelini, ne yazık ki Özgecan, Güldünya, 
Ayşe Paşalı, Hüsne Aslan, Kübra Kart gibi onlarca kadın 
onuruyla, bedeniyle, yaşamıyla ödemektedir.

En son İstanbul Bağdat Caddesi’nde 19 yaşındaki gen-
cecik kardeşimizin saldırıya uğramasının sorumlularını 
biliyor ve yine söylüyoruz.

Sorumlular; IŞİD ile yarışır şekilde “Erkek kadın fıtratı-
nın farklı olduğu” yaklaşımıyla kadına yönelik anlayışın 
çerçevesini çizerek, kadın istihdamının engellenmesine 
yol açan, kadının kimliğini yok eden, kadını aile içine 
hapseden ve kadın bedenini namus kavramının odağına 
koyan anlayışı, yaşam biçimini topluma bir model olarak 
dayatanlardır.

Sorumlular; hamile kadınların sokağa çıkmasını ahlaksız-
lık olarak gören, “kahkaha atan kadın iffetsizdir”, “kızlı 
erkekli aynı evde kalıyorlar, aynı merdivenleri kullanı-
yorlar”, “annelik bir kariyerdir”, “tecavüze uğrayan 
doğursun, gerekirse devlet bakar”, “tecavüzcü, kürtaj 
yaptıran tecavüz kurbanından daha masumdur” diyen-
lerdir.

Sorumlular; yayınladığı fetvalarla kadın ve çocuk düş-
manlığı yapan, “babanın öz kızına şehvet duyması haram 

EN SON BAĞDAT CADDESİ’NDE YAŞANAN KADINA YÖNELİK 
SALDIRININ SORUMLULARINI BİLİYOR VE YİNE SÖYLÜYORUZ!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüz olayları üzerine 29 
Ocak 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

değil!” diyenlerdir.

Sorumlular; çocuklarımıza cinsel istismarda bulunduk-
tan sonra evlerinde yapılan aramalarda 4000-5000 ço-
cuk pornosu kaydı bulunan kişiler için ve bu kayıtlar te-
min edilirken, herhangi bir önlem almayanlardır.

Sorumlular; 26 kişinin tecavüz ettiği  13 yaşında kız ço-
cuğu için “istese karşı koyabilirdi” kararı veren, kadın 
cinayeti davalarında aşırı sevgi indirimi, cinsel saldırı 
davalarında saygın tutum indirimi uygulayan, kadın ka-
tillerine “öldürme hakkımı kullandım” deme cesareti 
verenlerdir.

Sorumlular; bilimsel, laik eğitimden uzak; çocuk yaşta 
evlenmeyi teşvik eden ‘4+4+4 kesintili eğitim(!)’ siste-
mini yaratanlardır.

Sorumlular; kadınları, düşük ücretle güvencesiz çalış-
maya zorlayan, cinsiyetçi işbölümüne ve daha düşük üc-
retle çalışmasına neden olan, emeğin yeniden üretimini 
kadın üzerinden sağlamak isteyen neoliberal politikaları 
uygulayanlardır.

TMMOB diyor ki:

Kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı sorunu çö-
zülmeden, demokratik bir toplum yaratılması mümkün 
değildir.

TMMOB diyor ki:

Kadın emeğini sömüren, kadını düzenli, güven-
celi işler yerine, anneliğe ve ev kadınlığına hapse-
den cinsiyetçi politikalara, kader haline getirilen 
dayatmalara karşı; kadınlara yönelik saldırı, teca-
vüz ve cinayetlere karşı kadın erkek, yaşamın her 
alanını paylaşarak, el ele, omuz omuza mücadele 
etmeye devam edeceğiz.

 Mehmet Soğancı

 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

10 EKİM ANKARA KATLİAMINI LANETLEYEN EMEKÇİLER 
HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

10 Ekim Ankara katliamı sonrası İstanbul’da yapılan protesto eylemlerine katılan emek ve meslek örgütü yö-
neticileri hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, ilk ifadeler 22 Ocak 
2016 Cuma günü Çağlayan Adliyesi’nde alındı.

Aralarında TMMOB yönetici ve üyelerinin de bulunduğu 
soruşturmayı protesto için, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
üyeleri, Çağlayan Adliyesi önünde buluştu. Çağlayan Adli-
yesi önünde bir açıklama yapan emek-meslek örgütü yö-
neticileri, katliamı yapanların hala hesap vermediğini onun 
yerine katliamı kınayanların yargılandığını ifade ettiler.

Açıklamaya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, DİSK Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Lami 
Özgen, TTB Merkez Konseyi Üyesi Hüseyin Demirdizen 
ve çok sayıda kişi katıldı.

Ekmek, su, toprak kadar ihtiyaç olan barış şiarı yasak 
ilan edildi, savaşın bitmesinin dillendirildiği alanlar suç 
mahallerine, dillendiren kişilerse vatan hainine dönüş-
türüldü.

Bir sabah uyandık ve kürsülerden ülkemizin aydınlarının 
suçlu ilan edildiğini öğrendik. Daha bu şoku atlatama-
dan ertesi sabah aydınların evlerine girildiğini, akade-
misyenlerin gözaltına alındığını, iş yerlerinin arandığını, 
kimisinin işten atıldığını, uzaklaştırıldığını, kimisine so-
ruşturma açıldığını öğrendik. Tam 1128 akademisyen 
iktidardaki siyasilerin hedefi haline getirildi.

Yetmedi, siyasi iktidar her fırsatta kendi ideolojisini 
savunmayan herkesi suçlu ilan ederken, elleri kanla yı-
kanmış tetikçiler, kan denizleri yaratacağını açıkça ilan 
ederek iktidara destek olacaklarını açıkladı.

Siyasi iktidarlar asla kabul etmese de özgür düşünen, 
üreten, öğrenen, öğreten, eleştiren insanlar bir şey 
söylüyorsa bu işte bir iş var demektir. Toplumun yara-

TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU: “SUÇA ORTAK OLMAYACAĞIZ” DİYEN 
AKADEMİSYENLERİN YANINDAYIZ!

TMMOB Kadın Çalışma Grubu, “Akademisyenler Bildirisi” ile ilgili tartışmalar üzerine 28 Ocak 2016 tari-
hinde bir açıklama yaptı.

rı, geleceği için aydınlar ısrarla barış diyor, barış istiyor. 
Ama gerçekler iktidarların asla kabul etmedikleri şey-
lerdir. Bu yüzden saldırır, sindirmeye çalışır, yok etmek 
ister.

Soruyoruz; hangi vicdan bombalamaların, çatışmaların 
altında ölen insanlar için sessiz kalabilir? Hangi vicdan 
ekmeği, işi, sağlığı hatta yaşamı gasp edilen kentleri gör-
mezden gelebilir?

Biz bu durumu kabul etmiyoruz. Aydınların, gazetecile-
rin, yazarların, insanların yaşadıkları bu zulümlere ortak 
olmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz.

TMMOB’li kadınlar olarak bizler de; 1128 akademis-
yen için yürütülen linç kampanyasını reddediyor, bizde 
“İnadına Barış” diyoruz.

Barış demek suç ise bizde bu suçu işlediğimizi ilan edi-
yoruz.

 TMMOB Kadın Çalışma Grubu


