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ALIŞMAYACAĞIZ! TESLİM OLMAYACAĞIZ! SUSMAYACAĞIZ!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Ankara’daki terör saldırısı üzerine 16 Mart 2016 Çarşamba günü TMMOB’de 
bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, 
DİSK Yönetim Kurulu Genel Başkan Yardımcısı Cafer 
Konca, TTB Merkez Konsey Başkanı Bayazıt İlhan katıldı.

Basın açıklaması metnini TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Soğancı okudu.

ALIŞMAYACAĞIZ! TESLİM OLMAYACAĞIZ! 
SUSMAYACAĞIZ!      

13 Mart 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleşen, en az 37 
insanımızın yaşamını yitirmesine, onlarcasının yaralanma-
sına neden olan saldırının faillerini bir kez daha lanetliyo-
ruz. Sivil halka yönelik saldırıların insanlık suçu olduğunu 
bir kez daha belirtiyor, yaşamını yitirenlerin ailelerine 
başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Elbette bizler bu ülkenin yurttaşları ve yüzbinlerce üyesi 
olan, son aylarda gerçekleşen saldırılarda onlarca üyesi-
ni, üye yakınını kaybetmiş emek-meslek örgütleri olarak, 
saldırıları kınamak ve lanetlemek ile yetinemeyiz. Ülke-
miz topraklarının neden her gün kanla yıkandığını, göz-
yaşlarının neden dinmediğini siyasi iktidara sormak gibi 
bir yurttaşlık görevimiz bulunmaktadır.

İçte ve dışta savaş politikalarında ısrar eden, toplumsal 
kaygı ve güvensizlik ortamını kendi hedefleri için deste-
ğe dönüştürmeye çalışan AKP Hükümetinin katliamların 
siyasi sorumlusu olduğunu hatırlatmak zorundayız. Ku-
zeyden güneye, doğudan batıya ülkemizin dört bir yanını 
acı sarmışken, her gün yüreğimize ateş düşerken, “Ya 
başkanlık, ya kaos!” diyerek iktidarının devamlılığını sağ-
layanların sorumluluğunu görmezden gelemeyiz.

Aksi halde ölmeye devam edeceğiz. Bir kez daha hükü-
metten aynı açıklamaları duyacak, dosyalara gizlilik karar-
ları alınacak, güvenlik zirvesi toplantıları ile tepkiler din-
dirilecek, basın yayın ve sosyal medyaya erişim yasakları 
konacak, istifa sesleri “hainlik” suçlamaları ile bastırılacak 
ve ülkeyi uçuruma götüren politikalarda ısrar edilecek! 
Cumhurbaşkanı konsere gidemediği için hayıflanacak, 
“terör/terörist tanımı yeniden yapılmalı” diyerek ateşe 

bir bidon benzin daha dökecek, muhalif kesimleri krimi-
nalize etmek için saldırıları bahane edecek!

Ankara 5 ay içinde 3. kez sarsıldı, kahroldu… Ankara’da 
evine giden, parkta dolaşan insanlarımızı paramparça 
eden insanlık dışı saldırı gerçekleşirken, aynı saatlerde ça-
tışmalar Diyarbakır’ın diğer ilçelerine sıçrıyor, göç eden 
yüzbinlere yenileri ekleniyordu.

Dört bir yanımız kan, barut kokuyor. Acılar bitmiyor, 
gözyaşı dinmiyor, kan durmuyor!

Ne bugünümüzün ne de yarınımızın en ufak bir güven-
cesi kalmadı. Şiddet şiddeti, bomba bombayı getiriyor. 
Akan her damla kan ve gözyaşı daha fazla kan ve gözya-
şını getiriyor.

Diyarbakır’dan İstanbul’a, Suruç’tan Ankara’ya 
Türkiye’de son 10 ayda yüzlerce yurttaşımızın can ver-
diği en az altı bombalı saldırı yaşandı. Hiç kimsenin can 
güvenliği kalmadığı bir ülkede, “istikrar” vaadi ile iktidara 
gelenlerden hiçbiri ama hiçbiri kendini “sorumlu” hisse-
dip istifa etmedi.

Onlarca zırhlı araçla ve yüzlerce korumasıyla dolaşan 
Cumhurbaşkanı bizlere “endişe etmeyin” derken, yan-
daşı, siyasi iktidar temsilcileri de “terörle yaşamaya alışın” 
diyor!

Hayır, alışmayacağız! Kan ve gözyaşı tehdidi ile dayatılan 
“istikrar” yalanını kabul etmeyeceğiz. Her birimizin ya-
şam hakkını tehdit eden bu kısır döngüye teslim olmaya-
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cağız! Sessizlik ölümdür, susmayacağız.

Ortadoğu’da emperyalist güçlerin halkları sürükledikleri 
etnik-mezhepsel temelli savaşların esiri olmayacağız! Bu 
savaşların ülkemize taşınmasına, ülkemizde derinleştiril-
mesine karşı çıkmaya devam edeceğiz!

Bizler aklımızla, vicdanımızla, sağduyuyla, soğukkanlılıkla, 
dayanışmamızla bu kötü gidişe “dur” diyebilmeliyiz. Bu 
kaotik durumun 7 Haziran seçimlerinden sonra ortaya 
çıktığını görüyoruz. Birilerinin kan ve gözyaşını hızla ken-
di lehine kullanabildiğini izliyoruz. Bu oyunu hep birlikte 
bozabilmeliyiz. Şiddetin bir an önce durmasını sağlayacak 
tutum, Türkiye’ye karşı sorumluluk duyan herkesin öde-
vidir. Aksi halde kanın, gözyaşının, ölümlerin artmasın-
dan kaygılıyız. Savaş-şiddet-terör kısırdöngüsünü emeğin 
mücadelesini yükselterek kıracağız! Evlere hapsolmamızı 
isteyenlere, sokağı yasaklayanlara cevabımızı yine sokak-
ta vereceğiz.

“Ya Başkanlık Ya Kaos” dediklerinden beri yüzlerce in-
sanımızı, umudumuzu, yarınımızı kaybettik. Hala zerre 
kadar siyasi sorumluluk taşımayan AKP Hükümetini daha 
fazla taşımayı ülkemiz ve vatandaşlar olarak bizler hak 

etmiyoruz.

Hamasi nutuklardan, acılar üzerinden milliyetçi ve şove-
nist dalga yaratma politikasından vazgeçilmelidir. Bunlar 
Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren politikaların ta kendisi-
dir.

İhtiyacımız olan toplumsal öfke ve tepkiyi dindirme 
amaçlı güvenlik zirveleri, silahlanma, sokağa çıkma ya-
sakları, her mahalleye karakol kurma, ceza yasalarının 
ağırlaştırılması, toplu tutuklamalar, yeni cezaevleri açma 
ya da ihbarcılığı teşvik değil gerginliği azaltacak ve çatış-
maları durduracak adımların atılmasıdır.

Siyasal ve çalışma yaşamını zapturapt altına alma, iktida-
rını tahkim etme, fiili olarak hayata geçirdikleri Başkanlık 
rejimini anayasal güvenceye kavuşturma, savaş politika-
larında ısrar etme dışında herhangi bir derdi ve çalışması 
olmayan Hükümet derhal istifa etmelidir.

Bir kez daha yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı ve 
sabır, yaralılara acil şifalar diliyor, insanlık suçu saldırıyı 
lanetliyoruz…

DİSK-KESK-TMMOB-TTB

KATLİAMI PROTESTO EDEN ARKADAŞLARIMIZIN 
GÖZALTINA ALINMASINI KINIYORUZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 13 Mart Ankara terör saldırısını protesto eden emek-
meslek örgütleri İstanbul bileşenleri temsilcilerinin gözaltına alınmasına ilişkin olarak 15 Mart 2016 tarihin-
de açıklama yaptı.

Ankara’da 13 Mart Pazar günü 37 yurttaşımızın hayatını 
kaybetmesine yol açan terör saldırısını lanetlemek için 
DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler 
Platformu, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, 
TTB İstanbul Tabip Odası çağrısıyla 14 Mart’ta yapılmak 
istenen yürüyüşe ve basın açıklamasına TOMA ve plas-
tik mermilerle saldırıda bulunulmuş, aralarında Makina 
Mühendisleri Odamız İstanbul Şubesi Beylikdüzü Tem-
silciliği YK Başkanı Ezgi Kılıç, Bakırköy Temsilciliği YK 
Başkanı Sevgi Toraman ve Şube Teknik Görevlisi Mesut 
Geçgel’in de yer aldığı 8 kişi gözaltına alınmıştır. Arkadaş-
larımızın keyfi bir biçimde gözaltına alınmasını kınıyoruz.

Bilinmelidir ki; katliamları engellemek yerine her seferin-
de yayın yasakları, demokratik hakların kullanımıyla baskı 
oluşturanlara karşı tepkisiz kalmayacağız, teslim olmaya-
cağız.

Bilinmelidir ki; ülkemizi kan gölüne çevirenlere, katliam-
ları engellemeyenlere, sorumluluk almayanlara alışmaya-
cağız.

 Mehmet Soğancı

 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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13 MART KIZILAY KATLİAMINI YAPANLARI DA YAPTIRANLARI 
DA GÖZ YUMANLARI DA LANETLİYORUZ. ALIŞMAYACAĞIZ, 

UNUTMAYACAĞIZ, HESAP SORACAĞIZ!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 13 Mart’ta Ankara Güvenpark otobüs durakları önünde 
meydana gelen terör saldırısı üzerine 14 Mart 2016 tarihinde  bir basın açıklaması yaptı.

13 Mart 2016 Pazar günü akşam saatlerinde Atatürk Bul-
varı, Güvenpark yanı, otobüs duraklarının bulunduğu böl-
gede, Kızılay’da, TMMOB binasına 200 metre mesafede 
halkımıza yönelik yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. 

Bu katliamı gerçekleştirenleri; katliama zemin hazırlayan-
ları, göz yumanları lanetliyoruz.

Ülkemiz yangın yerine çevrildi. Teker teker ya da toplu-
ca katlediliyoruz. Katliamda hayatını kaybeden yurttaşla-
rımızın ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

“Artık Yeter” demenin sonucu değiştirmediğine hep be-
raber tanık olsak da yine, yeniden, inadına “Artık Yeter” 
diyoruz.  Daha 10 Ekim Katliamı için “Yastayız, İsyanda-
yız, Ankara, 10.10.15” yazılı siyah pankartlarımız binala-
rımızda asılı duruyor.

Yasımız sürüyor, acımız büyüyor, yaramıza tuz basılıyor.

Kardeşliğimiz ve bir arada yaşama zeminlerimiz parçalan-
mak isteniyor. 

Etnik ve dinsel referanslarımıza göre saflaşmamız ve bir-
birimiz ile savaşmamız isteniyor. Yapılan açıklamalarda 
“endişe etmememiz” isteniyor.

…
20.07.2015 Suruç
10.10.2015 Ankara Gar önü
12.01.2016 İstanbul Sultanahmet
17.02.2016 Ankara Merasim Sokak
13.03.2016 Ankara Kızılay

…

Endişe etmeyelim öyle mi! Yüreğimizde kanayacak yer 
kalmadı.

Kitlesel ölümlere ve savaş koşullarına alışmamız, normal 
karşılamamız isteniyor.

Biz bu karanlığa teslim olmayacağız.

Tesadüfen yaşayanlar olarak emperyalizme, faşizme ve 
gericiliğe teslim olmayacağız.

Biz bu katliamlar zincirine ve ölümlere alışmayacağız, 
normal karşılamayacağız.

Biz bu katliamları ve hayatını kaybeden kardeşlerimizi 
unutmayacağız.

Biz bütün bu kötülüklerin hesabını soracağız.

 Mehmet Soğancı

 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Basın toplantısına, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse, 
DİSK Yönetim Kurulu Genel Başkan Yardımcısı Ca-
fer Konca, TTB Merkez Konsey Başkanı Bayazıt İlhan, 
TBMM Çevre Komisyonu Üyesi HDP Milletvekili Erdal 
Ataş katıldı.

Basın açıklaması metnini TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Soğancı okudu.

Artvin Cerattepe’de Yapılmak İstenen Madencilik 
Faaliyeti

Yöre Halkı ve Karadeniz için KATLİAMDIR

Artvin Cerattepe’de hükümet yandaşı bir firma tarafın-
dan yapılmak istenen madencilik faaliyeti, yöre halkının 
ve bilim insanlarının tüm karşı çıkışlarına rağmen hükü-
met ve devlet yetkilileri tarafından ısrarla hayata geçiril-
meye çalışılmaktadır. 

Cerattepe’de kurulması planlanan işletmede bakır ve 
diğer metaller çıkarılırken doğaya zarar vermeden işle-
neceği iddia edilmektedir. Oysa; çalışma yapılması plan-
lanan bölge ve civarı bırakın madenciliği, hiçbir şekilde 
dokunulmaması gereken bir coğrafyadır.

Artvin ilini ve maden sahasını kapsayan bölge, dünyanın 
biyoçeşitlilik açısından en zengin ve aynı zamanda tehli-

ARTVİN CERATTEPE’DE YAPILMAK İSTENEN MADENCİLİK 
FAALİYETİ YÖRE HALKI VE KARADENİZ İÇİN KATLİAMDIR

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 11 Mart 2016 Cuma günü TMMOB’de Artvin Cerrattepe’de yapılması planla-
nan maden işletmesine karşı bir basın toplantısı düzenledi.

ke altındaki en önemli 34 karasal biyoçeşitlilik sıcak nok-
tasından biri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, Avrupa 
ile Orta Asya’yı içine alan geniş coğrafyadaki en büyük 
“doğal yaşlı orman” ekosistemi de burada bulunmakta-
dır. Hatila Vadisi Milli Parkı da hemen maden sahasının 
yanındadır.

Flora ve fauna olarak çok özel alan olan bölgenin bu tür 
bir kıyıma uğraması ileride telafisi imkansız sonuçlar do-
ğuracaktır.

Artvin ilinin içme suyunun sağlandığı kaynakların bir kısmı 
madencilik faaliyetinin yapılacağı sahada yer almaktadır. 
Dolayısıyla bölgedeki madencilik faaliyeti yaşamsal öne-
me sahip olan bu kaynakları doğrudan etkileyecektir.

Su kirliliği, asit kaya drenajı ve ormanlık alanların kesile-
rek yok edilmesi sonucu oluşacak heyelan ve su baskınla-
rı bölge ile kentin geleceğini tehlikeye atacak, yaşanmaz 
hale getirecektir.

Bugün Cerattepe ile başlayacak madencilik faaliyeti 
Murgul’dan Borçka, Yusufeli, Hod köyüne kadar uzanan 
Genya dağını kapsayacak biçimde dağ silsilesinin tama-
mını içine alan büyük bir saldırının parçasıdır. Bu saldırı 
ile coğrafya katledilmek üzere devlet eliyle sermayenin 
denetimine verilmeye çalışılmaktadır.

Bölgede madencilik faaliyetleriyle ilgili bundan önce de-
falarca alınan yargı kararları hiçe sayılarak, her seferinde 
farklı yöntemlerle alana girilmeye çalışılmıştır. 1989’dan 
bu yana bölge halkının mücadelesi zaman zaman saldırıya 
karşı direniş olarak sürmüştür, sürmektedir. Bu müca-
deleyi boşa çıkarmak ve direnişi kırmak için madenciliğin 
yöntemi tartışılmaya başlanmıştır.

Öyle ki; Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların çoğu 
maden işletme uzmanı gibi açık veya kapalı yöntem tar-
tışmalarına girmişlerdir. Artvin’de madenciliğin yöntemi-
ni tartışacak değiliz. Yaşanan örnekler ortadadır. Artvin 
doğasına hiçbir şekilde dokunulması doğru değildir ve ka-
bul edilemez. Artvin halkı barajlarla bunun bedelini ağır 
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ödemiştir, yeni bir felaket yaşamak istememektedir.

Artvin halkının mücadelesi ve kamuoyunun tepkisi so-
nucunda Başbakan “Mahkeme kararını bekleyeceğiz” 
diyerek geri adım atmış görünse bile açıklamadan birkaç 
saat sonra Orman Genel Müdürlüğü şirkete yer tahsisi 
yapmıştır. Bizler, daha önceki örneklerde de olduğu gibi 
hukukun etrafından dolanıldığını çok iyi biliyoruz.

Artvin halkı, çeyrek asrı bulan mücadelesinde açtığı dava-
larla haklılığını defalarca kanıtlamıştır. Cerattepe projesi 
hem mahkemelerde hem de halkın vicdanında çoktan 
mahkum olmuştur.

Ancak, sanki daha önceki hukuki süreçler hiç yaşanma-
mış gibi şimdi yeniden mahkemenin defalarca bozduğu 
ve iptal kararları verdiği süreç tekrarlanmaktadır. Bu sü-
recin bir parçası olarak üç gün sonra 14 Mart’ta bilirkişi 
heyeti yeniden Cerattepe’ye keşfe gidecektir.

Hükümet yetkilileri madencilik faaliyetinin etkileriyle ilgili 
olarak hem yargıyı hem de kamuoyunu yanıltacak açıkla-
malar yapmaktadır. Ayrıca, doğrudan bilirkişi heyeti ve 
mahkeme üzerinde baskı kurulduğu bilinmektedir.

Biliyoruz ki;

Artvin’in davası, Türkiye’nin davasıdır.

Artvin halkı, haksızlıklara ve hukuksuzluklara direnen bü-
tün toplumsal muhalefet kesimlerinin sesi olmuştur.

Emek, barış ve demokrasiyi savunan toplumun diğer ke-
simleri gibi Artvin halkı da baskı, şiddet ve zorbalıktan 
nasibini almış, yandaş basın tarafından Alman ajanı vb. 
karalamalar ile hedef haline getirilmiştir. AKP, Artvin’den 
Sinop’a kadar doğanın ve yaşam alanlarının yağmalanma-
sına karşı mücadele edenleri hedef göstermeye devam 
etmektedir.

Deresine, ormanına, yaşam alanlarına, doğasına, kentine 
ve geleceğine sahip çıkan Artvin halkının mücadelesi bi-
zim de mücadelemizdir.

Şimdi Artvin’in sesine ses katma zamanıdır.

Bizler; emek-meslek örgütleri olarak Artvin halkının haklı 
mücadelesinin yanında ve takipçisi olacağız.

            TMMOB- TTB- KESK-DİSK

Cerattepe’de yapılmak istenen projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptali için açılan davaya 
TMMOB’ye bağlı Odalar da müdahil olmuş, ayrıca “TMMOB Cerattepe Raporu” hazırlanarak kamuoyu ve ilgililer ile 
paylaşılmıştı.

Artvin-Cerattepe’deki maden sahasında mahkeme tarafından yapılan keşfe, TMMOB adına Yönetim Kurulu üyeleri 
Mehmet Torun, Zeyneti Bayrı Ünal, Cemalettin Küçük, TMMOB Artvin İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Hakan Ya-
vuz, TMMOB Hukuk Danışmanı avukat Nurten Çağlar ve Oda temsilcileri de katıldı.

CERATTEPE’DE KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ GERÇEKLEŞTİ
Artvin Cerattepe’de Cengiz Holding’in maden arama projesine karşı açılan davanın keşif ve bilirkişi incele-
mesi 14 Mart Pazar günü gerçekleştirildi.
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Katliamın gerçekleştiği 10.04’te yaşamını kaybedenler 
anısına saygı duruşu ile başlayan anmada, 10 Ekim Ba-
rış ve Dayanışma Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehtap Sakinci Coşgun bir konuşma yaparak, “Katliamın 
üzerinden 150 gün geçti ama suçlular hala hesap verme-
di. Biz yitirdiğimiz onca şeye rağmen sadece barışa dair 
umudumuzu yitirmedik. Bu süreçte 10 Ekim Barış ve 
Dayanışma Derneği çatısı altında birleştik ve mücadele-
mize örgütlü olarak devam ediyoruz. Derneğimiz başta 
10 Ekim Ankara katliamı olmak üzere benzer saldırılar-
dan etkilenen herkesle dayanışma amacıyla, toplumsal 
bilinç ve hafızalarda kalmayı ama en çok da uğratıldığımız 
mağduriyetlerin bir nebze giderilmesi ve adaletin tesisi 
amacıyla kurulmuştur. Bundan sonraki süreçte birlik ve 
beraberlik çatısı altında ‘BARIŞ’demeye ve ‘ADALET’ 
aramaya devam edeceğiz” dedi.

10 EKİM KATLİAMININ 5. AYINDA GAR ÖNÜNDE BULUŞULDU
10 Ekim katliamının 5. ayında, katliamda yaşamını kaybedenlerin yakınları “10 Ekim Barış ve Dayanışma 
Derneği”nin çağrısıyla Tren Garı önünde buluştu.

Konuşmanın ardından 10 Ekim Barış, Emek ve Demok-
rasi Anıtı’na karanfiller bırakıldı.

Gar önündeki anmadan sonra 10 Ekim Barış ve Daya-
nışma Derneği’ne Makina Mühendisleri Odası tarafından 
tahsis edilen Sümer Sokak 36/1 numaradaki Dernek bi-
nasına geçen aileler bir toplantı yaptı.

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB başkanlarının da kurucu-
su olduğu Derneğin duyurusu katliamın yaşandığı Ankara 
Tren Garı önünde yapıldı.

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin de aralarında bulundu-
ğu 20’den fazla demokratik kitle örgütü ve siyasi partiden 
oluşan 10 Ekim bileşenleri 10 Ekim Barış ve Dayanışma 
Derneği’nin kuruluşunu ilan etti. Katliamda yaşamını yi-
tirenlerin yakınlarının da katıldığı basın açıklamasında, 

10 EKİM BARIŞ VE DAYANIŞMA DERNEĞİ KURULDU
Ankara Katliamı’nda yaşamlarını yitirenleri unutturmamak, hak arayışı mücadelesini büyütmek ve failler-
den hesap sormak amacıyla 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği (10 Ekim-Der) kuruldu.

katledilenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Açık-
lamaya TMMOB adına Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber 
Akgöl ve Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun katıldı.

10 Ekim bileşenleri adına basın açıklamasını katliamda ya-
şamını yitiren avukat Uygar Coşkun’un eşi 10 Ekim-Der 
Geçici Yönetim Kurulu Üyesi Mehtap Sakinci Coşkun 
okudu. Coşkun, katliamın üzerinden 145 gün geçtiğini 
anımsatarak, “Adalet arayışımızın doğal bir sonucu ola-
rak birlik ve beraberliğin gücünü ortaya koymak, daya-
nışmamızı resmi bir zemine oturtmak adına dernek kur-
mak gerekliliğinde birleştik. Bizler Sivas, Soma, Reyhanlı 
Diyarbakır, Suruç dosyalarından da biliyoruz ki ‘adalet’ 
diye haykırmadıkça hiçbir sonuç alamayacağız. Geride 
kalanlara sonsuz bir acı bırakarak, canımızdan can kopa-
ran bu vahşetin hesabının sorulması için artık daha güçlü 
olacağız” diye konuştu.

Açıklamanın ardından dernek kuruluşu için Ankara 
Valiliği’ne başvuru yapıldı.
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Ayrıca KESK-DİSK-TMMOB’li Kadınlar 8 Mart Salı günü, 
Ankara Sakarya Meydanı’nda “8 Mart Kadınların Ulusla-
rarası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü” dolayısıyla 
basın açıklaması gerçekleştirdiler. Ortak açıklama KESK 
Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy tarafından okundu. 

YAŞAM VE İŞ GÜVENCEMİZ İÇİN 
MÜCADELEMİZDE ISRAR EDİYOR, 

ÜRETİMİNDEN GELEN GÜCÜMÜZÜ 
KULLANARAK 8 MART’I ALANLARDA 

KARŞILIYORUZ! 

Biz kadınlar binyıllardır süren erkek egemenliğine karşı 
yürüttüğümüz  mücadelenin kazanımı  olan yeni bir  8 
Mart’ta koyduğunuz yasaklara inat  yine alanlardayız.

8 mart 1857 tarihinde 40 bin dokuma işçisi kadının daha 
iyi yaşam ve çalışma koşulları için gittiği grev vahşice 
bastırılarak 129 işçi katledildi. İşçi kadınların canları pa-
hasına gösterdiği direnişin üzerinden 159 yıl geçmesine 
rağmen, egemenlerin kadınlara karşı yürüttüğü kirli savaş 
yöntemlerinde hiç bir farklılık yaşanmıyor.  AKP ve Saray 
faşizminin, kadınlara, işçi ve emekçilere, halklara ve do-
ğaya yönelik saldırılarının artarak devam ettiği bir süreçte 
yaratılmak istenen korku imparatorluğuna karşı, eşitlik 
ve özgürlük mücadelemizi büyütmek için buradayız.

Tek adam rejimini kurmak için bize dayatılan kirli savaş 
politikalarını reddediyoruz!

7 haziran seçimlerinden bu yana her gün onlarca kişinin 
katledildiği bir savaşın içindeyiz. Katledilen kadınların çıp-
lak bedenlerinin işkence edilerek teşhir edilmesine, evine 
düşen havan mermisiyle yaşamını yitiren çocukların, def-
nedilmesine izin verilmediği için günlerce buzdolabında 
saklanmak zorunda bırakılmasına, kapısının önüne çıkan, 
çocuklarıyla sofrasına oturan,  komşusunun yardımına 
koşan nice kadının katledilmesine, cansız bedenlerin 
günlerce sokak ortasında  bekletilmesine, bodrum katla-
rında 100’lerce insanın diri diri yakılmasına ve  bir halkın 
topyekun yok  edilmek istenmesine  karşı üç maymunu 
oynamamız isteniyor.

TMMOB’Lİ KADINLAR ALANLARDA…
TMMOB’li Kadınlar; TMMOB Ankara İKK Kadın Çalışma Grubunun da yer aldığı Ankara Kadın Platformu 
tarafından 6 Mart Pazar günü düzenlenen “8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma 
Günü” yürüyüşüne katıldı.

Biz kadınlar,   AKP’nin ve sarayın savaşına karşı, halkların 
eşit temelde bir arada yaşayabileceği bir geleceğin, ka-
dınların barış mücadelesiyle mümkün olacağını biliyoruz. 
Bu nedenle  savaşa karşı barışı, tekçiliğe karşı bir arada 
eşit yaşamı ve dayatmalara karşı direnişi büyütüyoruz.

Esnek-Kuralsız , Güvencesiz  ve Kölece Çalışmaya 
Karşı, Emeğimize Sahip Çıkıyoruz!

Neoliberal politikaların en sadık uygulayıcısı olarak tari-
he geçen AKP hükümetinin 13 yıllık iktidarı boyunca çı-
kardığı  yasaların ve ulusal politikaların bütününde kadını 
birey olarak görmeyen,  geleneksel aileyi kutsayan, kadın 
ve erkeklerin toplumsal rollerini pekiştiren bir yaklaşım 
mevcuttur.’’Kadın erkek eşit değildir,en az üç çocuk do-
ğurun, çocuk doğurarak vatani hizmetinizi yerine getirin’’ 
gibi muhafazakar ve militarist  söylemlere uygun olarak,  
yeni bir çalışma yaşamı ve yeni bir toplumsal yaşam inşa 
edilmek istenmektedir.

Hak temelli her türlü eylem etkinliğin adli ve idari so-
ruşturmalara bahane edilerek emekçilere cezalar veril-
mekte, iş güvencesinin kaldırılmasına yönelik yasal dü-
zenleme  tehdidiyle  emekçiler itaat  etmeye zorlanmak 
istenmektedir.

Kadın istihdamını arttırmak bahanesiyle farklı zamanlar-
da, farklı adlarla çıkarılan paketlerle, ulusal istihdam stra-
teji belgelerinde ve torba yaslarla kadınlara müjde olarak 
sunulan düzenlemelerin asıl hedefi kadını eve, aile içine 
hapsederek sermayeye ucuz iş gücü yetiştirme aracına 
dönüştürmektir.

Aile ve iş yaşamı uyumu adı altında , yarı zamanlı-esnek 
çalışma modelleriyle  kadınların daha düşük ücretlerle, 
güvencesiz ve sendikasız  istihdam edilmesinin önü açıl-
maktadır. Aynı gerekçelerle modern kölelik anlamına ge-
len kiralık işçilik dönemi başlatılmak istenmektedir.

İş yerlerimizden sokaklara, emeğimizi değersizleştirme-
ye çalışanlara karşı, sesimizi, sözümüzü ve isyanımızı bir-
leştirerek cevap veriyoruz: Aileye Köle, Sermayeye Kul 
Olmayacağız!
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Şiddetinizle barışmıyoruz! Erkek adalet değil, gerçek ada-
let sağlanıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz!

2016 yılının ilk iki ayında toplam 53 kadın erkek eliyle 
katledilmiş olmasına rağmen, kadına yönelik şiddet hala 
münferit olarak adlandırılmakta, bizzat Aile Ve sosyal Po-
litikalar Bakanı tarafından ‘’kadına şiddet yoktur, algıda 
seçicilik vardır’’ gibi akla ziyan açıklamalar yapılmaktadır. 
Kadınların yükselttiği her itiraz ve  karşı duruş, erkek-
devlet şiddeti ile bastırılmaya çalışılmaktadır. Silopi’de, 
Cizre’de, Sur’da direnen kadınlar, Cerrattepe’de doğası-
na, ormanına sahip çıkan kadınlar iktidarın birincil hede-
fi olmaktadır. Kadınların en vahşi yöntemlerle, devletin 
ve toplumun gözü önünde öldürülmesi ve artan kadına 
yönelik şiddetin faillerinin yargı eliyle tahrik adı altında 
indirimlerle ödüllendirilmesi, öz savunmasını yapan ka-
dınlara  istenen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları, ka-
dın katillerini cesaretlendirmekte, yeni taciz tecavüzlerin 
önünü açmaktadır. LBGTİ’lere yönelik ayrımcı söylem ve 
politikalar, nefret suçlarının meşrulaşarak artmasını sağ-
lamaktadır.

Fetvalarınıza, nasıl gülüp, nasıl giyineceğimize dair ver-
diğiniz kararlara ve bize fıtrat olarak kabul ettirmeye ça-
lıştığınız eşitsizliğe karşı var olduğumuz her yerde, itiraz 
etmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz.

Kadınlar olarak 8 mart’ın direniş ruhuyla, bir kez daha 
yaşamlarımız üzerinde kurulmak istenen eril tahakküme 
karşı sesimizi yükseltiyoruz!

Yıllardır dile getirdiğimiz 8 Mart’ın resmi tatil ilan edil-
mesi talebimizi  buradan bir kez daha yineliyoruz. Bu 
hakkı elde edinceye kadar talebimizde ısrarlı olacağımızı 
ve mücadelemize devam edeceğimizi bilmenizi istiyoruz. 
Erkek egemenliği ve kapitalizmin birlikte yarattığı çifte 
sömürüye karşı, kadın olmaktan kaynaklı yaşadıklarımızı 
dile getirdiğimiz, taleplerimizi haykırdığımız, sözümüzü 
ve isyanımızı birleştirdiğimiz 8 Mart’ı  hizmet üretimin-
den gelen gücümüzü kullanarak alanlarda karşılıyoruz.

8 Mart’ın Resmi Tatil olması talebimiz başta olmak üzere;

-Kadınların istihdamda var olmasını esnek ve güvence-
siz çalışma koşuluna bağlayan  yasal düzenlemelerden 
vazgeçilerek,kadınlara güvenceli istihdam olanakları ya-
ratacak yasal düzenlemeler yapılmalı,

-Kadın istihdamının önündeki en büyük engel olan bakım 
sorumluluğunun erkek-devlet ve işveren tarafından pay-
laşılmasını sağlayan politikalar geliştirilmeli,

-Çocuk, yaşlı ve engelli bakım sorumluğunu tek başına 
kadına yükleyen anlayıştan vazgeçilmeli,  tüm ebeveyn-
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lere nitelikli, ücretsiz, anadilinde ve 7/24 hizmet veren 
mahalle ve işyeri kreşleri imkânı sağlanmalı,

-Yürütülen kirli savaş politikalarına derhal son verilmeli, 
acilen sokağa çıkma yasakları ve ablukalar kaldırılarak ça-
tışmasızlık sağlanmalı,

-Kürt sorununda imha ve inkar anlayışından vazgeçilerek 
müzakere koşullarına dönüş sağlanmalı ve kadınlar bu sü-
recin tarafı olmalı,

-Aylardır yürütülen savaşta ve bugüne kadar yaşanan kat-
liamların sorumlularını açığa çıkaracak soruşturma, haki-
kat ve yüzleşme süreci başlatılmalı,

-Kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddeti engelleye-
cek gerekli yasal düzenlemeler derhal yapılmalı ,İstanbul 
sözleşmesi başta olmak üzere imza atılan uluslararası 
sözleşmelerin gereği yerine getirilmeli,

-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kaldırılarak, yerine 
Kadın Bakanlığı kurulmalıdır.

İŞÇİ KADINLAR GÜVENCESİZLİĞİ,  KADIN DÜŞ-
MANLIĞINI VE  SAVAŞI REDDEDİYOR!!

Bir torba içine sokularak, TBMM’den geçirilen doğum 
izni kandırmacasıyla, emzirme odaları ve emzirme hak-
kımızın elimizden alınmasını, esnek çalışmanın yasallaş-
tırılmasını, kamudaki kreşlerin bir bir kapatılmasını, ka-
dınların emek piyasasından tamamen çekilerek, sosyal 
yaşamdan koparılarak, kadını eve ve aileye hapsederek, 
çalışma hayatındaki sömürünün bahanesi yapılmasını 
REDDEDİYORUZ!

Kıdem tazminatımızı fona devretme bahanesiyle yok 
edecek olan patronların ve onların iktidar partisi AKP’nin, 
özel istihdam büroları, kiralık işçi büroları adı altında biz-
leri birer köleye dönüştürecek kuralsız, vahşi çalışma dü-
zenini REDDEDİYORUZ!

Taşeron düzenini, taşeron aldatmacası ile işyerlerinde 
suni olarak yaratılan ayrımcılığı, sendikal baskıları, erkek 
yöneticilerin, işveren temsilcilerinin bize yönelik tacizi, 
mobbingi ve her türden baskıyı REDDEDİYORUZ!

Kadın cinayetlerini, kadına yönelik şiddeti, tacizi görme-
yen, cezalandırmayan, tecavüzcü ve katilleri ödüllendiren 
hukuku REDDEYORUZ!

Biz kadınların yüzlerce yıldır verdikleri mücadeleler so-

nucunda elde ettikleri hakların gerici iktidarlar tarafından 
bir bir elimizden alınmasını, yaşamın her alanında sesimizi 
kısmak isteyen, eşitlik yurttaşlık haklarımızı görmezden 
gelen, bizleri ikinci sınıf yurttaş haline getirmek isteyen, 
yok sayan, bedenimiz, kimliğimiz, emeğimiz üzerindeki 
söz hakkımızın kısıtlamasına yönelik yasaları, anlayışları, 
uygulamaları  REDDEDİYORUZ!

Kentlerimizi, köylerimizi madenlerle, HES’ lerle, taş 
ocaklarıyla yaşanmaz hale getirerek, ormanımızın, koru-
larımızın, göllerimizin, derelerimizin yok edilmesini RED-
DEDİYORUZ!

İfade özgürlüğümüzün kısıtlanmasını, örgütlenme özgür-
lüğümüzün yok sayılmasını, sendikalarımızı, kitle örgüt-
lerimizi düşman görülerek en demokratik haklarımızın 
kısıtlanmasını REDDEDİYORUZ!

Türkiye’nin Ortadoğu’daki savaş bataklığına çekilmesini, 
son dönem toplu katliamlarla belirginleşen fiili savaş du-
rumunu, yaşam hakkı ihlallerini, sağlık - eğitim hakkına 
erişim engellerini REDDEDİYORUZ!

Katliam, göç, yoksulluk  ve  sistematik şiddet anlamına 
gelen savaş politikalarını boşa çıkarmak, neredeyse her 
gün gelen ölüm haberlerinin yarattığı acı ve kederin kar-
şısında durarak, bu topraklarda inşaca, eşit yurttaşlar ola-
rak, barış içinde bir arada yaşamak İÇİN,

Hayatlarımızı ve işimizi güvencesizleştirenlere karşı du-
rarak, tam zamanlı ve güvenceli iş hakkımız İÇİN,

“Emeğimiz, bedenimiz, kentimiz, ormanımız toprağımız 
bizimdir” demek İÇİN,

Savaşsız ve sömürüsüz, kadının ve emeğin özgürleştiği 
bir dünyayı kurulana kadar, bu 8 Mart birlik, dayanışma 
ve mücadele gününde de bir kez daha haykırıyoruz:

Hayatı her gün yeniden yaratan BİZ KADINLAR; İşyer-
lerinde, atölyelerde, grev çadırlarında, mahallerde, so-
kaklarda, meydanlarda kadın dayanışmamızla, örgütlü 
mücadelemizle, 

VARIZ VE HEP VAROLACAĞIZ!

YAŞASIN 8 MART!

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ KADIN MÜCADELESİ!

KESK - DİSK - TMMOB


