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DİSK, KESK, TMMOB, TTB HEYETİ SURUÇ’TA ANMA VE BASIN 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ

DİSK, KESK TMMOB, TTB Başkan ve yöneticileri 21 Temmuz 2015 tarihinde, 20 Temmuz’da 31 gencin öldü-
ğü, yüzlerce yaralının bulunduğu katliamı protesto için Suruç’a gitti.

TMMOB adına heyette TMMOB Saymanı Bahattin Şahin, 
Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun ile Genel Sekre-
ter Dersim Gül yer aldılar. Suruç ziyaretine ayrıca Diyar-
bakır ve Şanlıurfa İKK sekreteri ve temsilcileri de katıldı.

Heyet, ilk önce, katliamda öldürülen gençlerin 
Gaziantep’te gerçekleşen cenaze törenine katıldı. Daha 
sonra Suruç’a giden heyet, katliamın gerçekleştiği Amara 
Kültür Merkezi önünde bombanın patladığı yere karan-
filler koyarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın 
açıklamasında DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş 
Genel Başkanı Şaziye Köse, TTB Merkez Konseyi Başka-
nı Beyazıt İlhan ve TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül 
birer konuşma yaptılar.

Basın açıklamasından sonra heyet, Suruç Kaymakamı Ab-
dullah Çiftçi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Açıklama sırasında okunan ortak metin şöyle:

AKP’nin etnik, milliyetçi ve hegomonik Ortadoğu poli-
tikası can almaya devam ediyor… Kobanê’nin Yeniden 
İnşa çalışmalarına katılmak üzere İstanbul’dan Urfa’nın 
Suruç ilçesine gelen SGDF’li 300 gencimizin konakladığı 
Amara Kültür Merkezi’nde dün kelimelerle ifade edile-
meyecek kadar alçakça bir saldırı sonucu meydana gelen 
patlamada 30’dan fazla gencimiz yaşamını yitirdi, çoğu 
ağır olmak üzere onlarcası yaralandı. Bu vahşi saldırıyı 

nefretle ve şiddetle kınıyor, protesto ediyoruz.

Öfkemiz de, acımız da çok büyük! Kobanêli çocukla-
ra oyuncak getirip Kobanê’nin yeniden inşası için gö-
nüllü olan, tatillerinden feragat eden bu gençlerimize 
kıyan katiller sürüsünü hepimiz yakından tanıyoruz. 
Kobanê’de daha bir ay önce çoğu çocuk ve kadın olmak 
üzere 250’den fazla insanı katledenler, dün de Suruç’ta 
gençlerimizi katlettiler. Aynı katiller 5 Haziran’da da 
Diyarbakır’da yüzlerce insanımızı katletmeyi hedeflemiş-
lerdi.

Katiller de, onlara bu zemini hazırlayanlar, yönlendirenler 
de belli. 5 Haziran’da Diyarbakır’da bombayı meydana 
koyan katili kimler kolladı, korudu, görmemezlikten gel-
diyse Suruç’ta da aynı odak saldırıyı önlememiş, gerekli 
tedbirleri almamıştır. Bugün burada kişi başına birkaç po-
lisi dikenler dün neredeydi diye sormadan edemiyoruz!

AKP politikaları nedeniyle Ülkemiz Suriye’ye, Irak’a, 
Yemen’e, Afganistan’a dönme tehlikesi ile karşı karşıya-
dır. Hamasi nutuklarla gizlenemeyecek kadar tehlike bü-
yümüştür. Katiller masum, sivil, çocuk demeden onlarca, 
yüzlerce insanı katletmeyi hedefliyorlar. Ne yazık ki bu 
zemini yaratan ve büyüten AKP, hala geldiğimiz noktanın 
farkında değil ya da zaten istedikleri böylesi bir ortam 
olduğu için farkında değilmiş gibi davranıyorlar! Oysa 
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TEOMAN ÖZTÜRK’Ü ANDIK
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 1973-1980 yılları arasında başkanlığını yapan, mühendis-mimar 
hareketinin toplumcu bir çizgiye sahip olmasında ön saflarda yer alan, TMMOB ile bütünleşen Teoman Öztürk, 
11 Temmuz 2015 Cumartesi günü ölümünün 21. yıldönümünde anıldı. Öztürk için önce “Genel Seçimler, 
Seçim Sonrası Türkiye ve TMMOB” başlıklı bir forum düzenlendi, daha sonra Karşıyaka’daki anıt mezarda 
anma etkinliği gerçekleştirildi.

Teoman Öztürk anması için ilk olarak İMO Teoman Öz-
türk Toplantı Salonu’nda “Genel Seçimler, Seçim Son-
rası Türkiye ve TMMOB” başlıklı bir forum düzenlendi. 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
açılış konuşması ile başlayan forumun moderatörlüğünü 
TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bahattin Şahin 
yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı fo-
rumun açılışında yaptığı konuşmada,  Teoman Öztürk’ü 
her ölüm yıldönümünde bir etkinlikle andıklarını belirte-
rek bu yıl da seçimler sonrası Türkiye’yi oda başkanları 
ve katılımcılarla değerlendirecekleri bir forum düzenle-
diklerini kaydetti.

TMMOB’nin seçim öncesi hazırladığı seçim bildirgesin-
den Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu değerlendiren 
bölümü okuyan Soğancı, “Biz biliyoruz; tüm sorunların 
çözümü eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye yaratıl-
masından geçiyor. TMMOB de bunun için mücadelesini 
sürdürüyor” diye konuştu.

Son günlerde AKP’nin sözcüsü durumundaki bazı ba-
sın organlarında TMMOB’ye karşı yürütülen kampan-
yaya da değinen Soğancı, iddiaları tek tek yanıtlayarak 
TMMOB’ye saldıranların kendi tarihlerine ve TMMOB 
tarihine bakmaları gerektiğini söyledi.

 “TMMOB 60 Yıldır Denetlenmiyor”, “Haraç Vermeye-

ne Meslekten İhraç”, “Bilirkişiler TMMOB’un Tekelin-
de”, “TMMOB’un Aldığı Haraçla Her Yıl Bir Saray Yapı-
lır”, “1 Katrilyonun Hesabını Ver TMMOB”, “TMMOB 
Aidatları DHKP-C’ye mi Gidiyor?” gibi gazete başlıklarını 
okuyan Soğancı, bu saldırılarla, tehditlerle TMMOB’ye 
diz çöktüremeyeceklerini ve TMMOB’nin mücadelesini 
durdurmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini ifade etti.

Soğancı’dan sonra sırasıyla; Hüseyin Yeşil (EMO), Emre 
Fidan (TMO), Abdullah Zararsız (FMO), Ayşe Işık Ezer 
(ŞPO), Sinem Dedetaş (Gemi MO), Feramuz Aşkın 
(GMO), Yusuf Songül (GIDAMO), Eyüp Muhçu (Mimar-
lar O.), Şevket Demirbaş (JFMO), Hüseyin Alan (JMO), 
Selçuk Soylu (MMO), İyigün Pulat (OMO), Mustafa Erdo-
ğan (HKMO), Ali Açan (İMO), Kadir Dağhan (GIDAMO), 
Betül Uyar (Peyzaj MO), Hüseyin Engin (İMO), Emin 
Demir (KMO) konuştular.

Teoman Öztürk için daha sonra Karşıyaka’daki anıt me-
zarı başında bir anma gerçekleştirildi. TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Teoman Öztürk’ün 
çizdiği yolda bugün de mücadelenin devam ettiğini be-
lirtti. Soğancı’dan sonra Teoman Öztürk ile aynı dönem-
de mücadele etmiş arkadaşları da söz alarak onunla ilgili 
duygularını aktardı. Sırasıyla, Oğuz Türkyılmaz, Ali Açan, 
Haydar İlker, İyigün Pulat, Hüseyin Yeşil, Hüsnü Solmaz, 
Ömer Yenel ve Teoman Öztürk’ün kızı Elif Öztürk söz 
alarak anılarını aktardılar.

AKP’nin dış politikasının kamuoyu nezdinde ve vicda-
nında mahkûm olduğu 7 Haziran seçimlerinde de ortaya 
çıkmıştır.

AKP ve Cumhurbaşkanına buradan bir kez daha sesleni-
yoruz; etnik, mezhepçi ve “Yeni-Osmanlıcılık” politika-
sından vazgeçin! Emperyalizmin ve AKP’nin Ortadoğu’yu 
kan gölüne çeviren bu politikaları ülkemizi de aynı tehdit-
le karşı karşıya getirmiştir.

Bilinmelidir ki katliam, savaş ve kaos zemini hazırlayan 
politikaları uygulayanlar tarih önünde hesap vermekten 
kurtulamamışlardır, bundan sonra da kurtulamayacaklar-
dır.

Karanlık hesaplar ve hevesler uğruna insanlarımızın, 
gençlerimizin, çocuklarımızın katledilmesine seyirci kal-
mak da en az katiller kadar suça ortak olmaktır. İnsani 
değerlere dair en ufak bir kaygısı olan tüm kesimleri kat-
liamlara ve zemin hazırlayan politikalara karşı seslerini 
yükseltmeye çağırıyoruz.

Geldiğimiz nokta vahimdir. Geleceğe dair endişe ve kay-
gımız büyüktür. IŞİD’i Suriye’de, Irak’ta ya da herhangi 

bir ülkede aramaya gerek yoktur. Ortaya çıkaranlar, bü-
yütenler ve besleyenler şimdi ülkemizde harekete geçir-
diler. IŞİD aracılığıyla demokratik eylem ve etkinlik ger-
çekleştirmemizi engellemek istiyorlar. Kendilerine engel 
olarak gördükleri demokrasi güçlerini IŞİD üzerinden 
tehdit ediyor, katlediyorlar. IŞİD kimi zaman bir maşa, 
kimi zaman özlem duydukları bir rejimin adı olarak kul-
lanılıyor.

Halklarımız bu gerçeğin farkında ve bu farkındalık onların 
tüm kurgularını bozacak en büyük güçtür. Birarada, öz-
gür ve onurlu yaşama iradesi, oynanacak tüm oyunları ve 
saldırıları bozacak, katilleri açığa çıkaracaktır.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan sonra da savaş, gerilim ve katliam politika-
larına karşı ısrarla barışı örmeye, halkların kardeşliğini 
savunmaya devam edeceğiz.

En ufak insani değerden nasibini almamış katiller sürüsü-
nün gerçekleştirdiği saldırıyı bir kez daha nefretle kınıyor, 
yaşamlarını yitirenlere başsağlığı, yakınlarına sabır ve me-
tanet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Suruç’ta bugün Kobane’nin yeniden inşa sürecine des-
tek olmaya giden SGDF’li gençlere yönelik alçakça bir 
saldırı oldu. Saldırıda onlarca gencimizi kaybettik. Yüz-
lercesi yaralandı. Kaybettiğimiz gençlerin ailelerinin ve 
sevdiklerinin acısı bizim de acımız. Yaralı gençlerimize 
acil şifalar diliyoruz.

İçimiz yandı. Öfkemiz çok büyük. 

Katilleri de, bu ortamı hazırlayanları da aslında herkes 
çok iyi biliyor. Emperyalizmin çıkarları ile Ortadoğu 
halklarına kan kusturanlar, katilleri bu ülke coğrafyasın-
da kollayanlar, besleyenler ve işbirliği içinde olanlar bu 
katliamın gerçek sorumlularıdır.

Eşit, özgür demokratik bir Türkiye mücadelesi veren-
ler; “Kahrolsun emperyalizm, yaşasın halkların kardeş-
liği” diyenler, bu katliamın hesabını er geç soracaktır.

SURUÇ KATLİAMINI ÖFKEYLE KINIYORUZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Suruç’ta gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 20 Temmuz 
2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB Suruç katliamının sorumlularının açığa çıkarıl-
ması ve hesabının sorulmasına yönelik olarak tüm ör-
gütlü gücüyle mücadelesini sürdürecektir.

  	 Mehmet	Soğancı
	 	 TMMOB	Yönetim	Kurulu	Başkanı
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duruşun inşasıdır. AKP`nin savaş siyaseti karşısında, buna 
verilecek yanıtın halkların bir arada yaşama iradesini güç-
lendiren ve savaş çağrısını mahkûm edip boşa düşüren 
bir nitelik taşıması yaşamsal öneme sahiptir.  Savaşın ve 
şiddetin karşısına, toplumsal dayanışma, mücadele ve 
örgütlülüğün genişletilmesi kararlılığıyla ve eşit yurttaşlık 
temelli bir Türkiye`de bir arada ve barış içerisinde yaşan-
ması perspektifiyle çıkılması hepimizin sorumluluğudur.

Etnik ve mezhepsel eksende her kutuplaşmanın, emek-
çilerin ortak hak mücadelelerine, kamusal-sosyal hizmet 
taleplerine, insan ve doğa ilişkilerini yeniden düzenleyen 
ekolojik toplum çabalarına zarar vereceğini, bütün bunla-
rın ise son tahlilde halkı egemenler karşısında güçsüzleş-
tireceğini biliyoruz.

Ülkemizde eşitlik, özgürlük, barış, laiklik ve bağımsızlık 
mücadelesi AKP rejimiyle esaslı bir mücadeleyi gerek-

tirmektedir. Bunu mümkün kılmak için, tüm toplumsal 
muhalefeti her yerde halkın birleşik ve örgütlü mücadele-
sini geliştirmeye, faşist baskılara karşı birlikte direnmeye 
çağırıyoruz.

Taleplerimiz

• Suriye`de savaşa son verilmeli, emperyalist yabancı 
güçler ve AKP rejimi Suriye`den elini çekmelidir. Suriye 
halkı kendi geleceğini kendi belirlemelidir.

• Cihatçı teröre verilen her türlü destek sonlandırılma-
lıdır.

• Devlet, Kürt siyasi hareketine yönelik operasyonlara 
ve baskılara son vermeli, PKK silahlı eylemlerden vaz-
geçmeli, sorunun barışçıl, demokratik kalıcı çözümü için 
başta TBMM olmak üzere tüm toplumsal kesimlerin da-
hil olacağı bir çözüm süreci hayata geçirilmelidir. 

9 Temmuz 2015’de Türkiye İşçi Sınıfı’nın en değerli ör-
gütlerinden DİSK’in İstanbul Şişli’de bulunan binasının 
kapısı zincir ve kalaslarla kapatılmış, DİSK binası kulla-
nılamaz hale getirilmiştir. Buna gerekçe olarak Genel İş 
Sendikası’nda işten çıkarılan bir çalışanın hak arama mü-
cadelesi gösterilmiştir. DİSK Binası tam dört gün kullanı-
lamamıştır.

DİSK yöneticileri tarafından bayram sonrasında istihdam 
sorununun da çözüleceği bildirilmesine rağmen DİSK 
önündeki eylemler bitmemiş, bu sırada doğru bulmadı-
ğımız görüntüler yaşanmıştır.

Bu olayların öncesinde ve sonrasında başta DİSK Genel 
Başkanı ve Genel Sekreteri olmak üzere DİSK yönetici-
lerine yönelik hakaret ve tehdit içerikli yayınlar ve açıkla-
malar yapılmıştır. Açıktır ki gelinen nokta bir işçinin hak 
arama mücadelesi olmaktan çıkarılmış, saldırıya, hakare-
te, karalamaya, tehdide dönüşmüştür.

DİSK’İN KAPISINA ZİNCİR VURULMASI VE YÖNETİCİLERİNİN 
TEHDİT EDİLMESİ HAK ARAMA MÜCADELESİ OLAMAZ!

KESK, TMMOB ve TTB, 9 Temmuz 2015 tarihinde DİSK’in İstanbul Şişli’de bulunan bina kapısının zincir ve 
kalaslarla kapatılmasıyla başlayan ve gelinen noktada DİSK’e yönelik saldırı, hakaret, karalama ve tehdide 
dönen olaylarla ilgili olarak 29 Temmuz 2015 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptı. 

Kuşkusuz hak arama mücadelesi tüm emekçilerin en 
meşru hakkıdır. İç sorunların çözümü ve hak arama plat-
formları, mekanizmaları sendikaların/konfederasyonların 
taban iradesinin belirleyici olduğu Genel Kurullarında 
karar altına alınan tüzüklerinde ifadesini bulmaktadır. 
Dolaysıyla sorunların çözümü diyalog ve tüm dinamikleri 
bağlayan, birarada tutan tüzükte ifadesini bulan organla-
rın çalıştırılmasıyla mümkündür. Bunun yerine DİSK gibi 
Türkiye’de emek ve demokrasi mücadelesinin vazgeçil-
mez bir parçasının kapısı zincirlenerek, yöneticileri tehdit 
edilip aşağılanarak yapılırsa  bunun anlamı farklıdır.

KESK, TMMOB ve TTB olarak DİSK’e yönelik saldırıla-
rı ve tehditleri kabul etmediğimizi, sorunun bir an önce 
diyalogla çözüme kavuşmasını beklediğimizi bildiririz. 
Türkiye’deki emek ve demokrasi mücadelesinde DİSK 
ile birlikte yürüme kararlılığımızı kamuoyuna duyururuz.

 KESK • TMMOB • TTB

“Eşitliğin, Özgürlüğün, Kardeşliğin Ülkesi İçin Haziran 
Çağrısı” başlığı ile yapılan basın açıklamasının ardından 
sırasıyla, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko, TTB Merkez Konseyi Başkanı 
Bayazıt İlhan, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Fa-
dime Türkyılmaz, CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, 
Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ ve ÖDP Eş 
Genel Başkanı Alper Taş birer konuşma yaptılar.

Basın toplantısına Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 
Çakar, Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Ye-
ner, Oda Yönetim Kurulu üyesi Ercüment Ş. Çervatoğlu 
ve Oda Müdürü Arife Kurtoğlu katıldı.

Okunan metin şöyle;

Türkiye uzunca bir süre AKP`nin hukuksuzluğa, yolsuz-
luk ve rüşvete, keyfilik ve otoriterliğe bulanmış anlayışı 
tarafından yönetilmiş, 7 Haziran seçimlerinde ise halk bu 
anlayışa dur demiştir.

Erdoğan cuntası, 7 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan bu 
iradeyi hiçe saymış, içeride ve dışarıda ilan ettiği savaş 
aracılığıyla adeta bir darbe gerçekleştirmiştir.

AKP rejimi, ülkeyi ırkçı, milliyetçi ve mezhepçi bir ek-
sende bölmekte ve her gelişmeyi baskı ve sindirme po-
litikaları için fırsat olarak kullanmaktadır. IŞİD`in Suruç 
saldırısını bahane ederek, “iç düşman” olarak görülen 
Kürtlere, Alevilere, solculara ve bütün toplumsal muha-
lefete karşı bir cadı avı başlatılmıştır.

Hepimizin bilgisi dahilinde ve belgelenmiş olan gerçek 
şudur; ülke sınırlarını cihatçı çetelere kadro ve mühim-
mat temini adına kevgire çeviren, MİT tırları ile silah sev-
kiyatını organize eden ve o çeteleri Suriye`nin üzerine 
süren bizzat AKP rejiminin kendisidir. ABD emperyaliz-
minin hedeflerine bağlı olarak Suriye rejimini yıkma id-
diasıyla yola çıkan ve bu ülkenin iç savaşa sürüklenerek 
parçalanıp yerle bir edilmesinde en fazla vebali bulunan-

“EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK, KARDEŞLİK TÜRKİYE’Sİ İÇİN” 
BASIN TOPLANTISI YAPILDI

Birleşik Haziran Hareketi’nin çağrısıyla 28 Temmuz Salı günü Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde milletvekili, 
aydın, yazar ve sanatçılar ile emek - meslek örgütü temsilcileri basın toplantısında bir araya geldi.

lar başta Erdoğan ve Davutoğlu olmak üzere tüm AKP 
yönetimidir.

Şimdi ise savaş suçlusu bu yönetim, hükümet olma ço-
ğunluğunu yitirmiş olmasına aldırış etmeden Türkiye`yi 
adım adım bir iç savaşa götürmekte, bizi biz yapan ve 
bir arada tutan kardeşlik bağlarına şiddetli bir şekilde sal-
dırmaktadır. “IŞİD ile mücadele” diye başlatılan bu yeni 
savaş siyasetinin hedefine uzun süredir devam etmekte 
olan “çözüm sürecinin” muhatabı olan Kürt siyasal hare-
keti ve halkının konulması kabul edilebilir değildir.

Buradan ilan ediyoruz ki, AKP`nin memlekette ve bölge-
de yürüttüğü savaş politikalarına asla izin vermeyeceğiz. 
Komşularımıza yönelik bir savaşa da, üslerin emperyaliz-
min direktifleri doğrultusunda kullanılmasına da, toprak-
larımızın “eğit-donat” benzeri zırvalıklarla cihatçı fabrika-
sı haline gelmesine de göz yummayacağız.

Buradan ilan ediyoruz ki eşitlik ve dayanışma temelinde, 
içeride ve dışarıda her türlü savaşa ve şiddete tüm gü-
cümüzle karşı çıkacağız. Halkların emperyalizmin planları 
doğrultusunda birbirine kırdırılmasına izin vermeyece-
ğiz. Dinci gericilikle sonuna kadar mücadele edeceğiz. 
Erdoğan`ın çatışma ortamını fırsat bilerek Başkanlık ha-
yallerini diriltme hamlelerine pabuç bırakmayacağız.

AKP tarafından ilan edilen bu savaşa verilecek en etkili 
yanıt, şiddeti yükseltmek değil, en geniş toplum kesim-
lerini biraraya getirecek kitlesel, barışçıl, güçlü bir karşı 
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ları bir villayı almaya bile yetmemektedir. Bir karşılaştır-
ma daha yapacak olursak, emekli 10 milletvekilinin yıllık 
maaş toplamı kadar da değildir.

Dolayısıyla TMMOB bütçesine baktığımızda, yasa dışı ör-
gütleri finanse edecek bir gelirin ortada olmadığı açıktır. 
Yöneticilerinin maaş bile almadığı bir TMMOB’ye yaklaş-
maya niyetli örgütler olsa olsa aç kalırlar. Algı yaratmaya 
yönelik bu ithamlar ayrıca suç duyurusuna konu edile-
cektir.

3.) TMMOB’nin gayri milli faaliyet gösterdiği, Alman Vak-
fı ile ilişkili olduğu iddiası ise yine koca bir YALANDIR. 
Gerçeğe aykırı, dayanaksız, basın etiği ile örtüşmeyen 
iddialara yanıt vermekte zorlanmaktayız. Hiçbir yabancı 
projede İş-Kur üzerinden dahi yer alınmaması gerektiği-
ne ilişkin TMMOB Genel Kurul kararı dururken böyle bir 
iddianın ileri sürülmesi, sermaye sevicilerinin fantezileri 
olsa gerek. TMMOB, ülkemizin ve emeğin sömürülme-
sine hizmet eden yabancı sermaye ve hizmetlerin hiçbir 
sınır tanımaksızın, kontrolsüz dolaşımına başından beri 
karşı çıkan tek kuruluştur. Yandaş basın, yabancı mü-
hendislerin çalışma izni almaksızın istihdamı üzerinden 
TMMOB’yi yabancı sermaye düşmanı olarak ilan ettikleri 
manşetlerini unutmuş gözükmektedir. Yabancı sermaye 
ve yabancıların çalışma izinleri hakkındaki yasa taslağı ve 
tasarıları üzerindeki görüşlerimizin sunulduğu TBMM tu-
tanaklarının mürekkebi henüz kurumamıştır.

4.) Sol ideolojiyi benimsemeyen meslek mensuplarına 
sorgusuz sualsiz meslekten men cezası verilemeyeceğini 
sokaktaki insan bilebiliyor ise bu ithamın yersiz olduğu 
açıktır. TMMOB’nin Onur Kurulu kararları yargı deneti-
minden muaf olmayıp, adil bir karar verilmediğini düşü-
nünen üyelerin dava açma hakları hukuk devleti ilkesi ge-
reğidir. Ülkeyi kamplara bölmek yetmezmiş gibi, meslek 
örgütleri içinde de karşıtlık oluşturmaya dönük çabadan 
sonuç alamayacaklarını belirtmeliyiz.

Burada yeri gelmişken TMMOB’nin mezhep ayrımcılığı 
iddiasını da yanıtlayalım. TMMOB’ye üyelikte mezhep, 
din, ırk şartı aranmayacağına göre, bu iddianın kaynağı 
nedir? Mühendis ve mimarlar matematik, fen bilimlerin-
de eğitim almış, bilim ve aklın ışığına inanmış insanlardır. 
Referansı bilim olan insanları mezhep diliyle itibarsızlaş-

tırmayı düşünenlere başka kapıya demekten başka sözü-
müz olamaz. Aslında bu suçlamayı getirirken dahi nasıl 
bir mezhep taassubu içinde olduklarını da açığa vurmak-
tadırlar.

5.) TMMOB’nin vesayetçi yapısını deşifre eden Yeni 
Akit’i tehdit ettiği iddiası ise gülünçtür. TMMOB basın 
açıklaması metni tüm basın-yayın organlarına gönderilmiş 
olup, bu metni tehdit olarak algılayan başka bir medya 
grubu olmamıştır.

6.) Halkın doğru haber alma özgürlüğüne en büyük en-
gelin yandaş medya grubu eliyle yapıldığını düşünmekte-
yiz. Bu medya grubu, bir zamanlar Koza Altın ve Akın 
İpek’in sözcülüğünü yaptığını unutmuş gözükmektedir. 
O zamanlar bunlara karşı mücadele veren TMMOB’ydi. 
Akın İpek’in bu nedenle TMMOB’ye karşı dava açtığını 
ilgili kamuoyu herhalde unutmamıştır. Koç grubunun fa-
aliyetlerine TMMOB’nin göz yumduğu nasıl söylenebilir? 
Akın İpek ve Koç grubunun faaliyetlerine izin veren ma-
kam TMMOB midir? Doğa ve kent talanına izin veren 
ilgili bakanlıklardır, belediyelerdir, bazen de Bakanlar 
Kurulu’dur.

TMMOB’ye saldıranlar biraz ama biraz kendi tarihlerine 
ve TMMOB tarihine baksınlar. Orman alanına inşa edi-
len Koç Üniversitesi yerleşkesine izin veren karara karşı 
Mimarlar Odamız ve Orman Mühendisleri Odamız dava 
açmıştır. Bu davada yargı kararının yerine getirilmemesi 
üzerine dönemin Fazilet Partisi Konya Milletvekili Lütfi 
Yalman’ın soru önergesine baksınlar (20. Dönem 4. Ça-
lışma Yılı 54. Birleşim 13 Mart 1999). 

Sonuç olarak; bir meslek kuruluşu niçin iktidar tarafın-
dan denetlensin? Bu ülkenin okumuş insanlarının men-
sup olduğu bir kuruluş kendi kendini yönetmekten aciz 
midir? Üyesi dışında genel bütçeden pay almayan, daha 
açıkça ifade etmek gerekirse, vatandaşın cebinden bir 
kuruş almayan örgütü denetlemeye bu kadar niye he-
ves edilmektedir? Bu haberlerden de anlaşılacağı üzere 
,TMMOB hakkında ya hiçbir bilgiye sahip değiller ya da 
gerçek bilgiler tahrif edilmektedir? Her iki hal de  Anaya-
sa, Basın Yasası ve basın etiği açısından suçtur. 

 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Kamuoyunca yandaş medya olarak adlandırılan yayın or-
ganları uzunca bir süredir TMMOB’ye ve bünyesinde yer 
alan meslek odalarına asılsız suçlamalarla saldırmaktadır. 
Bu saldırıyı kampanyaya dönüştürdüklerinin son örneği 
7-8-9 Temmuz günü iki yandaş yayın organında çıkan ha-
berlerdir.  Yeni Akit ve Sabah gazetesinde yer alan ve ke-
limesi kelimesine aynı cümlelerden oluşan bu haberlerde 
iktidar çevreleri TMMOB’ye yönelik suçlamalarını tekrar 
etmişlerdir.

Söz konusu haberlerde;

-TMMOB’nin 60 yıldan bu yana denetlenmeyen tek ku-
rum olduğu, Sayıştay tarafından hiç denetlenmediği,

-Katrilyonluk bütçesi olduğu, bu paraların DHKP-C gibi 
örgütlere aktarıldığı,

- Gayri milli faaliyet gösterdiği, Alman Vakfı ile ilişkili ol-
duğu,

-TMMOB’nin diktatöryal bir yapıda olduğu, üyelerine 
sorgusuz sualsiz ceza verdiği,

 -Vesayetçi yapısını deşifre eden Akit’i tehdit ettiği iddia 
edilmektedir.

Ayrıca, aynı haberde, TMMOB, çevresel etkileri gerek-
çe göstererek çeşitli kuruluşlara çok sayıda dava açtığı 
hatta milli projeleri engellediği halde, “paralel destekli” 
Akın İpek’in siyanürle altın çıkarmasına ve Koç grubunun 
faaliyetlerine göz yummakla suçlanmaktadır.

Bu suçlamaları sırasıyla yanıtlayalım:

1.) TMMOB’nin 60 yıldır Sayıştayca denetlemediği-
ni söylemek ancak bir cehaletin ürünü olabilir. Çünkü, 
TMMOB merkezi yönetim bütçesi içinde yer alan  bir 
kamu idaresi değildir, genel bütçeden pay almaz, yani 
vatandaşın vergisi TMMOB bütçesine girmez. Dolayı-
sıyla Sayıştay’ın denetimine konu olamaz. Haberde ismi 
mahfuz tutulan Sayıştay üyesi, Sayıştay Kanunu’ndan bi-
haber midir? TMMOB’nin vesayet denetimini yapacak 
olan hali hazırda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır. Kaldı 

AKP’NİN SÖZCÜSÜ BASIN ORGANLARINA YANITIMIZDIR
AKP sözcüsü basın organlarında TMMOB’ye karşı bir süredir yürütülen saldırılara TMMOB, 13 Temmuz 2015 
tarihinde yayımladığı bir yazı ile cevap verdi.

ki bu düzenleme de 12 Eylül Anayasası ile getirilmiş-
tir. TMMOB’nin  tanımlandığı 1961 Anayasası’nda ise 
TMMOB,  herhangi bir organın denetimine tabi tutul-
mamıştı. Yalnızca TMMOB’nin demokratik esaslara göre 
yönetilmesi şart koşulmuştu.

12 Eylül Anayasası’nda bu durum değişmesine ve 
TMMOB’nin bakanlıkça denetlenmesine ilişkin hükümler 
konmasına rağmen hiçbir iktidar bu yola başvurmamış-
tır. İktidarlar söz konusu hükümleri 12 Eylül rejiminin bir 
ürünü olarak gördükleri için uygulamaktan kaçınmışlar-
dır.

Bu anti-demokratik hükümlerin uygulanması AKP iktida-
rına nasip olmuştur.  AKP iktidarının demokrasi anlayışı-
nın 12 Eylül hukukundan daha geride olduğu da böylece 
ortaya çıkmıştır.

12 Eylül hukukunun vesayetçi denetimine sözde karşı çı-
kan bir anlayışın, iktidar vesayetini kurmak için yine 12 
Eylül hukukuna yaslanmasının demokrasi ve hukuk açısın-
dan sorunlu olduğu açıktır. 1995 Anayasa değişikliğinde, 
meslek kuruluşlarının siyaset yapma yasağı kaldırılmış, 
vesayet denetimine ise bir sınırlama getirilmiştir. İktidar-
ların keyfi denetimini önlemek için denetim kurallarının 
yasayla düzenlenmesi gerektiği yönünde Anayasa’da 
düzenleme yapılmıştır. İdari ve mali denetimin esas ve 
usullerinin yasayla belirlenmesi belirlilik ve hukuk devleti 
ilkesinin bir gereğidir.

2.) TMMOB’nin katrilyonluk bütçesi olduğu ve kay-
naklarını illegal örgütlere aktardığı iddiasına gelince… 
TMMOB’nin bütçesi 2.500.000,00 TL’dir. TMMOB’nin 
bütçesinde milyar, katrilyon henüz telaffuz edilmedi. Bu 
konu hiçbir tereddüte mahal vermeyecek şekilde açık 
ve şeffaftır. Nitekim Denetleme Kurulu raporları inter-
net sitesinde yayımlanmakta ve Genel Kurulda üyelerin 
denetimine sunulmaktadır. TMMOB, kurulduğu günden 
bugüne hiçbir iktidarın yağdanlığını yapmamış, dolayısıy-
la yağdan da yararlanmamıştır. Karşılaştırma yaparsak 
TMMOB bütçesi, yandaş gazetecilik yapanların  oturduk-
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Ankara’da DİSK Genel-İş Merkezi’nde düzenlenen basın 
toplantısına, DİSK Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanla-
rı Lami Özgen ve Şaziye Köse, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, TTB Merkez Konsey Başkanı 
Bayazıt İlhan katıldı.

SAVAŞ VE BASKI POLİTİKALARINA İNAT BARIŞI SA-
VUNACAĞIZ!

Türkiye tehlikeli bir çatışma ve savaş ortamına sürükle-
nerek, halklarımızın yıllarca unutamayacağı, büyük acılar 
yaşayacağı bir süreçte ilerlemektedir.

7 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri sonrası TBMM’de 
çoğunluğu yitiren siyasi iktidar, kendi ödemesi gereken 
siyasi bedeli ülkeyi sürüklediği savaş ortamıyla yurttaşla-
rımıza ödetmektedir. İstifa etmiş “geçici” bir hükümet 
eliyle Türkiye yeniden çatışmanın içine itilmiştir. Yeniden 
kan ve gözyaşı ülkemizin dört bir yanını sarmıştır.

Seçimler ülkemizde uzun yıllardır ilk defa halkın büyük 
çoğunluğunun, %95’inin temsil edildiği bir parlamento 
ortaya çıkarmıştır. Bu kompozisyon öncelikle halkın 12 
Eylül artığı, antidemokratik seçim sistemine karşı kazan-
dığı önemli bir başarıdır.

Seçim sonucunu hazmedemeyen ve iktidarını paylaşmak 
istemeyen AKP, başta Cumhurbaşkanlığı sarayı ve savaş 
isteyen çevrelerden aldığı destekle koalisyon seçenek-
lerini işlevsizleştirmeye, parlamentoyu devre dışı bırak-
maya çabalamaktadır. Suruç katliamıyla başlayan kirli 
senaryo ülkeyi kana ve gözyaşına sürüklemiştir. Ülkenin 
her yanından ağıtlar yükselirken, ülke adım adım savaşa 
sürüklenirken TBMM tatile sokulmuş, milletvekilleri da-
ğılmış, seçim sonuçları kurnazlıkla atılan adımlarla işlev-
sizleşmiştir. Tüm güç tek başına iktidar heveslisi, iktidarı-
nı geri almak ve pekiştirmek için savaşmaktan, acılardan 
çekinmeyen bir kişinin eline teslim edilmiştir.

Seçim sonuçlarına saygı gösterilmeli ve parlamento der-
hal görevinin başına dönmelidir. Şimdi tatil yapma zamanı 
değildir!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: 
SAVAŞ VE BASKI POLİTİKALARINA İNAT BARIŞI SAVUNACAĞIZ!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 7 Haziran Genel Seçimleri sonrası AKP eli ile oluşturulan siyasi atmosfer içe-
risinde Suruç Katliamı ile başlatılan ve ülkenin savaş, şiddet, baskı ortamı içerisine sokulması ile devam eden 
sürece ilişkin olarak 5 Ağustos 2015 tarihinde bir basın toplantısı düzenledi.

Muhalefet partileri seçim öncesi beyanlarıyla emek düş-
manı politikalara, taşeronlaşmaya, açlık sınırının çok al-
tındaki emekli maaşlarına ve asgari ücrete son verecek-
lerinin, AKP’den Suriye ve savaş politikalarının, ayakkabı 
kutularının, sokaklarda öldürülen çocukların hesabını so-
racaklarının sözünü vermişlerdir. Gün akan kanı durdur-
ma ve verdikleri sözleri tutma günüdür.

Çözüm demokrasidedir, parlamentodadır. Seçmen gö-
revini yapmış ve büyük bir sağduyuyla antidemokratik 
seçim kanununu da ezip geçerek AKP’yi devirmiştir.

Barıştan, emekten ve demokrasiden yana olan milletve-
killeri parlamentoya dönmeli, bunların düşmanı olanları 
çok meraklı oldukları tatilleriyle başbaşa bırakmalı, halk-
larımıza deşifre etmelidirler.

Suruç’ta 32 insanımızın öldürüldüğü katliamın ardından 
hükümetin attığı her adım ülkeyi uçurumun eşiğine ge-
tirmiştir. Suriye başta olmak üzere Ortadoğu’ya yönelik 
savaşı kışkırtan politikaları sorgulanan hükümet, bu poli-
tikaları daha da derinleştirmeyi, savaşı ülke içine de taşı-
mayı tercih etmektedir.

Anayasaya ve uluslararası hukuka aykırı “İç Güvenlik 
Yasası”nın da sınırlarını aşan polis devleti uygulamaları 
ülkemizde demokrasinin son kırıntılarını da ortadan kal-
dırmıştır.

Bu politikalardan emek örgütleri ve emekçiler de nasi-
bini almış, sendika binaları basılmış, grevler yasaklanmış, 
hak mücadeleleri polis şiddeti ve baskısıyla engellenmeye 
çalışılmıştır.

İktidarını kaybeden AKP-Cumhurbaşkanı uyguladığı ay-
rıştırma politikasının bir devamı olarak emek ve meslek 
örgütlerini de hedef göstermektir. “Terörü destekleyen 
sözde STK’lar” denilerek en yüksek makamlardan emek-
ten, barıştan, demokrasiden yana kurumlar hedef haline 
getirilmekte, suç örgütü gibi gösterilmeye çalışılmaktadır.

Kürt sorununun barış ve müzakereler yoluyla çözümüne 

dair AKP’nin tüm oyalamacı ve pragmatist yaklaşımına 
rağmen ağır aksak yürüyen süreç 7 Haziran seçimlerine 
birkaç ay kala bizzat Cumhurbaşkanı tarafından tümden 
rafa kaldırılmıştır. Seçimlere yaklaştıkça gerilim tırmandı-
rılmış, çatışma ortamı yaratılmaya çalışılmıştır. Diyarba-
kır, Mersin, Adana bombalamaları, çeşitli linç girişimleri 
ve benzer karanlık bazı girişimlere rağmen istediklerini 
elde edemeyenler 7 Haziran’dan sonra bir kez daha düğ-
meye bastılar.

Suruç katliamından sonra IŞİD’e karşı hava harekatı ve 
gözaltı operasyonu başlattıklarını söyleyen AKP’nin o 
günden sonra IŞİD’ten bir kelime dahi bahsetmemesi 
manidardır. IŞİD’e verdikleri dolaylı-direkt destek nede-
niyle içte ve dışta iyice yıpranan AKP göstermelik kimi 
girişimlerle oluşan havayı dağıtmak, lehine çevirmek ve 
asıl operasyonun 7 Haziran’da tercihini barış ve demok-
rasiden yana yapanlara yönelik olduğunu gizlemek iste-
mektedir.

Bu gidiş halklarımız için tehlikelidir ve kirli bir oyundur.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak bu oyuna, tehdit-
lere boyun eğmeyeceğimizin de bilinmesini istiyoruz. 
AKP’nin otoriter rejimini kabul etmedik, etmeyeceğiz. 
Çocuklarına paralı askerlik yaptırıp halkın çocuklarını 
çatışma ortamına sürüklemelerine izin vermeyeceğiz. 
Savaşta en büyük bedeli ödeyen biz emekçilerin daha 
fazla yoksulluğa, ezilmeye ve güvencesizliğe tahammülü 
yoktur.

Gidişattan kaygılıyız… Yitip giden geleceğimizdir. Tarih 
uzun yıllar iktidarda kalanların iktidarlarının sonuna doğru 
geldiklerinde her tür çılgınlığı yapabildiklerinin örnekle-
riyle doludur.

İktidar ve rant hırslarını gizleyip bizleri çatışmanın ve sa-
vaşın kaçınılmaz olduğuna inandırmak, kabullendirmek 
istiyorlar. Biliyorlar ki, bizler istemezsek ve karşı durur-
sak başarılı olamazlar.

Bu çerçevede bizler, 7 Haziran Genel Seçimleri sonrası 
AKP eli ile oluşturulan siyasi atmosfer içerisinde Suruç 
Katliamı ile başlatılan ve ülkemizin savaş, şiddet, baskı or-
tamı içerisine sokulması ile devam eden, insanlarımızın 
öldüğü karanlık gidişata dur demek için barış ve demok-
rasi mücadelesini her zamankinden daha fazla yükselte-
cek ve yaygınlaştıracağız.

İktidarlarını sağlama almak için her gün bir ittifak bozup 
yeni bir ittifak kuran gerici, faşist cepheye ve sömürüye, 
taşeronlaştırmalara, güvencesizliğe karşı emek ve de-
mokrasi güçleri birlikte ve ortak mücadeleyi geliştirece-
ğiz. 

Bu çerçevede;

Kürt sorununda; ölüm, kan ve gözyaşı dışında bir sonuç 
üretmeyen savaş/şiddet odaklı politikalar derhal terkedil-
meli, barışçıl ve demokratik yollarla çözüm için gerekli 
adımlar derhal atılmalıdır. Çatışmalar derhal durdurul-
malıdır.

IŞİD başta olmak üzere ulusal/uluslararası cihatçı örgüt-
lere yapılan askeri, ekonomik, siyasi yardımlara son ve-
rilmelidir.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün askıya alındığı, olağanüs-
tü hal rejimi uygulamalarına derhal son verilmelidir.

Bizler çatışmanın durması ve demokratik bir ülkeyi el bir-
liğiyle kurmak için buradayız. Savaş çığlığı atanlara ve sa-
vaş cephesine karşı ülkemizde ve bölgemizde kalıcı barı-
şın sağlanması ve güçlü bir barış cephesinin oluşturulması 
için tüm demokrasi ve barış güçlerini ortak mücadeleye 
çağırıyoruz!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak kendi sorumlulukları-
mızın farkındayız; sandıkta kaybeden AKP’nin tek adam 
diktatörlüğüne dayalı bir rejim inşa etme hevesini savaş 
ve sıkıyönetim politikalarıyla hayata geçirmesine izin ver-
meyeceğiz.

Savaşa karşı barış; baskı, şiddet ve zora karşı özgürlükler 
ve demokrasi mücadelesini yükselteceğiz.
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TARIM İŞÇİLERİNİN FITRATI; YA YOLLARDA YA DA SAĞLIKSIZ 
ÇALIŞMA ŞARTLARINDAN ÖLÜM!

TMMOB Kadın Çalışma Grubu, Manisa’da mevsimlik tarım işçilerinin trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi 
üzerine 7 Temmuz 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Güvencesiz ve insanlık dışı çalışma koşullarının sistem 
haline getirildiği ülkemizde, olağanlaşan iş cinayetlerinin 
sonuncusunu; tarım işçilerine dayatılan çağdışı çalışma 
koşulları nedeniyle Manisa’da bir kez daha acı bir şekil-
de yaşadık. Manisa Gölmarmara’da, üzüm ve mısır üre-
timiyle geçinen Salihli’nin Çökelek köyünden açık kasa 
kamyonette taşınan 13’ü kadın1’i çocuk olmak üzere 15 
tarım işçisi trafik kazasında hayatını kaybetti, 2 kişi ise 
ağır yaralandı.

Hemen her sektörde kanıksanan iş cinayetleri; insana 
verilen değer ile değil, rakamlarla değer bulmakta ve ba-
sında yer almaktadır. Barınma, ulaşım, beslenme, altya-
pı gibi asgari insanca yaşama koşullarının neredeyse hiç 
olmadığı tarım sektöründe, mevsimlik tarım işçilerinin 
çalışma koşulları, AKP döneminde ortaçağ kölelik koşul-
larına dönmüştür.

Adıyaman ve Isparta Yalvaç’taki mevsimlik tarım işçile-
rinin, Soma’da, Ermenek’te, Şırnak’taki madencilerin, 
Mecidiyeköy’deki inşaat işçilerinin ya da hemen her gün 
bir ya da iki kişinin bir iş yerinde hayatını kaybetmesi, 
iktidarın işçi sağlığı ve iş güvenliği  konusundaki aymaz 
tutumunu ortaya sermektedir.

Duble yollarının, İş Sağlığı ve Güvenliği  Kanunu’nun hiç 
bir şey ifade etmediğini bir kez daha gördük.

Bu bir kaza değildir, bu bir kader değildir, bu bir katli-
amdır.

Tarım işçileri İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun dışında 
bırakıldığı için,

Dışa bağımlı tarım politikaları uygulandığı için,

Yoksullaştırılan köylüler ucuz işgücü haline getirildiği için,

Güvencesiz, çok düşük ücretlerle uzun süreli çalışmaya 
mahkûm bırakıldıkları için,

Bu katliamın sorumlusu iktidardır.

Ölenlerin çoğunluğunun kadın olması da bir tesadüf de-
ğildir. Kayıt dışı çalışma oranının % 80’lere ulaştığı tarım 
sektöründe çalışanların büyük bir kısmını kadınlar oluş-
turmaktadır. Bu insanlık dışı koşullar altında hiçbir sosyal 
güvencesi olmadan, uzun süreli düşük ücretlerle çalışmak 
zorunda bırakılan kadınlar, tüm sektörlerde olduğu gibi 
tarım sektöründe de ağır bedeller ödemektedir.

Herhangi bir nedenle her gün en az beş kadının erkek 
şiddetine maruz kaldığı, en az bir kadının öldürüldüğü 
ülkemizde; katillere tahrik indirimi veren, 13 yaşındaki 
kız çocuğunun rızası olduğunu söyleyebilen yargı; iş ci-
nayetlerinde de benzer tutum içinde sermayeden, pat-
ronlardan ve siyasi sorumlulardan yana kararlar verebil-
mektedir.

Gerici zihniyetle beslenen, kadınları eğitimden, çalışma 
ve toplumsal yaşamdan kopararak, küçük yaşta imam 
nikâhını meşrulaştıran, güvencesiz ve ucuz işgücü haline 
getirmek isteyen, ölümü kader haline getiren emek ve 
kadın düşmanı tüm politikaları reddediyoruz.

Her geçen gün daha da artan sosyal güvencesiz, düşük 
ücretli kayıt dışı istihdamı, kader haline getirilen yoksul-
luğu, işsizliği ve fıtrat ile gerekçelendirilen iş cinayetlerini 
durdurmak için derhal gerekli düzenlemeler yapılmalı,  
sorumlular acilen cezalandırılmalıdır.

İktidarın dayattığı güvencesiz koşullar nedeniyle kaybet-
tiğimiz tüm işçilerin ailesine başsağlığı, yaralı olanlara da 
acil şifalar diliyoruz.

Bizler evde, sokakta ya da çalıştığımız yerlerde kadınlar 
olarak yaşadığımız baskı, şiddet ve sömürünün arkasında 
erkek egemen kapitalist düzen olduğunu biliyoruz.

Sosyal adalet için, iş güvencesi için,  eşit işe eşit ücret 
için, fırsat eşitliği için, işsizlik, yoksulluk ve şiddete karşı 
durmak için, sözümüzü her yerde söylemeye ve müca-
delemizi Haziran’ın izinde büyütmeye devam edeceğiz.

 TMMOB Kadın Çalışma Grubu

ARTVİNLİLER CERATTEPE İÇİN TBMM ÖNÜNDEYDİ
Cerattepe’de Cengiz Holding tarafından yapılmak istenen madene karşı direnişi sürdüren Artvinliler, 7 Tem-
muz 2015 tarihinde TBMM önündeydi. “Cerattepe geçilmez, Artvin halkı yenilmez” diyen Artvinlilere pek çok 
demokratik kitle örgütünün yanı sıra TMMOB de destek verdi.

TBMM önündeki eyleme TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Soğancı, TMMOB Genel Sekreteri Dersim 
Gül  ve TMMOB Ankara İKK Bileşenleri de katılırken, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
şunları söyledi: “Artvin’in üstü altından daha değerlidir, 
diyerek meşru fiili bir mücadeleyi ortaya koyan Artvin 
halkına en sıcak saygılarımızı yolluyoruz. Bu ülkenin oku-
muş çocukları mühendisleri, mimarları ve şehir plancıla-
rı olarak sadece Artvin’de değil, Bakırtepe’de, Fatsa’da, 
Kazdağları’nda Bergama’da bu ülkenin altını üstüne getir-
meye çalışanlara karşı, bu ülkenin altıncı çetelerine karşı, 
bilimin ve tekniğin yol göstericiliğiyle 60 yıllık birikimi-
mizle raporlar hazırladık. Bu meşru mücadelede, yöre 
halkının dimdik yanında duracağız. Hazırladığımız rapor-
ları Meclistekiler bilmek zorundadır. Bu raporları altın-
cı şirket, AKP ve onun siyaset tarzı bilmek zorundadır. 
Zafer ancak direnenlerin olacaktır ve Artvinliler bunun 

en güzelini göstermektedir. Helal olsun Artvin’e, helal 
olsun havasına, taşına, toprağına, suyuna sahip çıkanlara. 
TMMOB direnen halkın yanındadır çünkü, bu ülkenin 
sevdalıyısız biz. Diren Artvin, diren Bakırtepe, diren Fat-
sa, diren Kazdağları.”

Türkiye’nin Suriye’de bir sınır ötesi operasyona kalkış-
ması ihtimaline karşı, DİSK, KESK, TMMOB, TTB üyeleri 
Tünel’de toplanarak ‘Halkların kardeşliği ve barışı savuna-
cağız! Savaşa hayır’ yazılı pankart arkasında Galatasaray’a 
yürüdü.

Galatasaray Meydanı’nda yapılan açıklamalarda 
Türkiye’nin savaşa girme ihtimali, bu yöndeki açıklamalar 
ve AKP iktidarının politikaları eleştirildi.

Grup adına ortak basın açıklamasını okuyan İstanbul Ta-
bip Odası Genel Sekreteri Samet Mengüç ise “Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP Hükümeti’nin 
Suriye’ye karşı tasarladıkları savaş manevraları, söylem 
ve tavırları hem ülkemizde hem de Ortadoğu halklarında 
doğal olarak endişe ve kaygıya yol açmıştır. Her savaşta 

İSTANBUL’DA SAVAŞA KARŞI YÜRÜYÜŞ
KESK İstanbul Şubeler Platformu, DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Ku-
rulu ve TTB-İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla İstanbul Beyoğlu’nda 2 Temmuz Perşembe akşamı Suriye’ye 
yönelik sınır ötesi operasyonlara karşı eylem düzenlendi.

olduğu gibi bu savaşın da emekçi halkların, gençlerin kanı 
ve canı üzerinden yürütüleceği açıktır. Hiçbir savaşın ka-
zananı olmamıştır ve olmayacaktır” diye konuştu.


