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TMMOB YASASI DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI 
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANDI

TMMOB Yasası değişikliğine karşı Türkiye’nin farklı bölgelerinde 8 koldan “Ülkemize, halkımıza ve mesleğimi-
ze sahip çıkıyoruz” şiarıyla 10 Şubat’ta yola çıkan yürüyüş kolları, 14 Şubat 2015 Cumartesi günü Ankara’da 
buluştu.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen mühendis, mimar, 
şehir plancılarıyla toplanan TMMOB 43. Dönem Olağa-
nüstü Genel Kurulu’nda direniş ve mücadelenin büyütül-
mesi vurgusu öne çıktı.

İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda 
toplanan ve sokağa taşan Genel Kurul heyecanı, 3 binden 
fazla kişiden oluşan kortejin Kızılay Güvenpark’a yürüyü-
şü ve burada okunan sonuç bildirisiyle sona erdi.

TMMOB 43. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu saat 
10.00’da Divan’ın oluşumuyla başladı. Normalde genel 
kurullarda 7 kişiden oluşan Divan, olağanüstü gündem 
nedeniyle her odadan bir temsilcinin katılımıyla 24 kişiy-
le oluşturuldu. Başkanlığına Makina Mühendisleri Odası 
delegesi Emin Koramaz’ın seçildiği Divan üyeleri şöyle 
belirlendi:

Ümit Ateş (Bilgisayar Mühendisleri Odası), S. Yeşer 
Aslanoğlu (Çevre Mühendisleri Odası), İbrahim Aköz 
(Elektrik Mühendisleri Odası), Nurhak Tatar (Fizik Mü-
hendisleri Odası), Davut Kul (Gemi Makineleri İşletme 
Mühendisleri Odası), Feramuz Aşkın (Gemi Mühendisleri 
Odası), Yusuf Songül (Gıda Mühendisleri Odası), Levent 
Özmüş (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Hüse-
yin Tolga Koyuncugil (İç Mimarlar Odası), Tansel Önal 
(İnşaat Mühendisleri Odası), Murat Arabacı (Jeofizik Mü-
hendisleri Odası), Bahattin Murat Demir (Jeoloji Mühen-
disleri Odası), İhsan Yaşar Öztürk (Kimya Mühendisleri 
Odası), Necmi Ergin (Maden Mühendisleri Odası), Ah-
met İrfan Türkkolu (Metalurji ve Malzeme Mühendisleri 
Odası), İsmail Küçük (Meteoroloji Mühendisleri Odası), 
Ali Ekinci (Mimarlar Odası), İsmail Cengiz Metin (Orman 
Mühendisleri Odası), Ege Kaska Akit (Peyzaj Mimarla-
rı Odası), Ayşe Işık Ezer (Şehir Plancıları Odası), Emre 
Fidan (Tekstil Mühendisleri Odası), Özgür Selvi (Ziraat 
Mühendisleri Odası).  

Sonuç Bildirisi Komisyonu da; Bilgisayar Mühendis-

leri Odası’ndan Özgen Muzaç, Çevre Mühendisleri 
Odası’ndan Ozan Çıtır, Elektrik Mühendisleri Odası’ndan 
Erdal Apaçık, Fizik Mühendisleri Odası’ndan Hikmet 
Yüksel, Gemi Mühendisleri Odası’ndan Hakan Aydoğ-
du, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası’ndan 
Mehmet Akça, Gıda Mühendisleri Odası’ndan İffet Di-
lek Akan, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’ndan 
H. Hasan Tuzcu, İçmimarlar Odası’ndan Halil Özde-
mirci, İnşaat Mühendisleri Odası’ndan Bülent Tatlı, 
Jeofizik Mühendisleri Odası’ndan Tahsin Tar, Jeoloji 
Mühendisleri Odası’ndan Halil İbrahim Yiğit, Kimya 
Mühendisleri Odası’ndan İbrahim Akyürek, Maden 
Mühendisleri Odası’ndan H. Can Doğan, Makina Mü-
hendisleri Odası’ndan Abdullah Selçuk Soylu, Metalur-
ji ve Malzeme Mühendisleri Odası’ndan A. Fırat Sapçı, 
Meteoroloji Mühendisleri Odası’ndan Mert Uluyazı, 
Mimarlar Odası’ndan Eyüp Muhcu, Orman Mühendis-
leri Odası’ndan İsmail Hakkı Barı, Petrol Mühendisleri 
Odası’ndan Yüksel Kurt, Peyzaj Mimarları Odası’ndan 
Itır Özinanır , Şehir Plancıları  Odası’ndan Gürkan Akgün, 
Tekstil Mühendisleri Odası’ndan M. Murat İlhan, Ziraat 
Mühendisleri Odası’ndan Hamdi Arpa’dan oluştu.            

“TMMOB TARİHİ, DİRENME TARİHİDİR”

Divan Başkanı Emin Koramaz, Olağanüstü Genel Kurul 
katılımcılarını, “Sömürü, rant düzenine, dinci, mezhepçi 
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yönetmeliklerle sürdürülen,  gece yarısı operasyonuyla 
3194 sayılı İmar Yasası’na ekleme yapılması ile devam 
eden sürece bakıldığında, AKP’nin mesleğimize, meslek-
taşlarımıza ve örgütümüze yönelik kendinden yana bir 
ayar vermeye çalıştığı bildiğimiz bir gerçekliktir. 

Yine bilindiği üzere TMMOB’yi teslim almaya yönelik 2 
yıl önce gündeme gelen, TMMOB Yasası değişikliği ha-
zırlığı, TMMOB örgütlülüğünün, hepimizin güçlü bir mü-
cadelesiyle geri püskürtülmüştür.

Şimdi, AKP bir türlü teslim alamadığı diz çöktüremediği, 
padişahım çok yaşa dedirtemediği örgütümüzü parçala-
yıp bölmek istiyor. Örgütümüzü etkisizleştirmek istiyor, 
gür çıkan sesimizi kesmek istiyor,

Biz biliyoruz, AKP’nin yeni Türkiyesi’nde insan yok, 
AKP’nin yeni Türkiyesi’nde emek yok, halk yok, genç-
ler yok, kadın yok, doğa yok, çevre yok, AKP’nin yeni 
Türkiyesi’nde mühendisler, mimarlar, şehir plancıları ve 
onların örgütü TMMOB yok, AKP’nin yeni Türkiyesi’nde 
insana dair ne varsa hiçbiri yok. Onların yeni Türkiyesi’nde 
gericilik var, yağma var, talan var, biat etme var, Osman-
lılık var, karanlık var. AKP’nin yeni Türkiyesi’nde baskı 
var, zor var, toma var, gaz var. AKP’nin yeni Türkiyesi 
gericiliğin Türkiyesi. Faşizmin Türkiyesi.

AKP sanıyor ki, örgütümüzü zayıflatacak, yok edebilecek. 
AKP bilmiyor ki TMMOB bu ülkenin taşına, toprağına, 
suyuna, havasına işlendi… AKP bilmiyor ki TMMOB bu 
ülkede deresine sahip çıkan Emine Teyze demek, AKP 
bilmiyor ki TMMOB bir avuç kömür için bir ömür veren 
maden işçisi demek, AKP bilmiyor ki TMMOB bu ülkenin 
vicdanı demek.

AKP bilmiyor ki, gericiliğin dogmatizmiyle ortaçağ ka-
ranlığına döndürmek isteyenlere, vahşi kapitalizmin kar 
hırsıyla tüm insani değerleri yok etmek isteyenlere karşı 
bu ülkeyi aydınlığa taşımak için var gücüyle çalışanların 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB 
var. TMMOB, padişahım çok yaşa diyenlerle asla saf tut-
mayanların örgütü.

Bu Olağanüstü Genel Kurulumuz için hep birlikte 9 
Şubat’ta yollara düştük.

Biz mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları;

TMMOB Yasası ile imar, iskan ve tabiat varlıkları ve çevre 

yasalarında değişiklik yapılmasını öngören Torba Yasalara 
karşı yollara düştük.

Bütün ülkenin imar rantına açılmasına, inşaat sektörünün 
iktidarın rant tekeli olarak biçimlendirilmesine karşı yol-
lara düştük.

Kentsel, kırsal, kültürel, tarihi, doğal, kamuya ve halka ait 
varlıklara arazi, mülkiyet, imar düzenlemeleri üzerinden 
el konulmasına, imar borsası girişimine karşı yollara düş-
tük.

Kıyılarımızın yağmalanmasına, derelerimizin kurutulma-
sına, sularımızın ticarileşmesine, meralarımızın yok edil-
mesine, üretim ve yaşam alanlarımızın enerji ihtiyacı ba-
hanesiyle yok edilmesine, Akkuyu’ya ve Sinop’a yapılmak 
istenen nükleer santrallere karşı yollara düştük.

Her türlü kentsel, kırsal ranta, orman ve tarım arazile-
rimizin ranta açılmasına, maden kaynaklarımızın talanına 
karşı yollara düştük.

İş cinayetlerine, kadın ve çocukların emek ve bedenle-
rinin sömürülmesine, kadın cinayetlerine karşı yollara 
düştük.

Eğitimin, kamusal, toplumsal yaşamın dinselleştirilmesi-
ne, laikliğin yok edilmesine, emekçilerin grev ve toplu 
sözleşmeli haklarının gaspına karşı yollara düştük.

Uzmanlık alanlarımızın yok sayılmasına, bilimin ve tek-
niğin gereklerinin yadsınmasına, mühendislik, mimarlık, 
şehir planlama hizmetlerinin taşeronlaşmasına, meslek 
örgütlerimizin işlevsizleşmesine, örgütümüzün parçalan-
masına, bölünmesine karşı yollara düştük.

Ülkemize, halkımıza, mesleğimize, örgütümüze sa-
hip çıkıyoruz dedik, yollara düştük, bütün Türkiye’ye 
TMMOB’nin ışığını taşıdık.

Yürüyüş kollarımız Edirne’den, Kırklareli’nden 
Bodrum’dan, Milas’tan Muğla’dan, Hatay’dan Van’dan 
Artvin’den Balıkesir’den yollara çıktılar. Tekirdağ’da 
Aydın’da, Denizli’de, Antep’de, Mardin’de, Batman’da, 
Rize’de, Trabzon’da, Bursa’da birinci duraklarını yap-
tılar. Sonra İstanbul’daydık, Manisa’daydık, İzmir’dey-
dik, Antalya’da, Mersin’de, Diyarbakır’da, Giresun’da, 
Ordu’da Çanakkale’deydik.

Dün yürüyüş kollarımıza Kocaeli’nden, Adana’dan, 

gericiliğe karşı, faşist dikta yönetimine karşı hoş geldiniz” 
diyerek selamlarlarken salondan sık sık “Bu daha başlan-
gıç mücadeleye devam, “Gün gelecek, devran dönecek, 
AKP halka hesap verecek” sloganları atıldı.

TMMOB Yasası değişikliğine karşı iki aydır sürdürülen 
çalışmalar hakkında bilgi veren Koramaz, “Daha fazla kar, 
rant uğruna ülke kaynaklarımızın talanına karşıyız. AKP 
iktidarı bunun için TMMOB`yi değiştirmek istiyor. Bil-
sinler ki TMMOB tarihi, bu tür saldırılara karşı direnme 
tarihidir. TMMOB diz çökmedi, çökmeyecek” dedi.

“TMMOB TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğan-
cı açılış konuşmasında şunları belirtti;

Emek meslek örgütleri temsilcileri, siyasi partilerimizin 
başkan ve yöneticileri, Demokratik kitle örgütlerinin, 
çevrelerin, platformların temsilcileri, hepiniz Olağanüstü 
Genel Kurulumuza hoş geldiniz. Bize onur verdiniz. He-
pinizi Yönetim Kurulumuz adına sevgi, saygı ve dostlukla 
selamlıyorum.

Oda Başkanları ile kararlaştırdığımız üzere, Yönetim Ku-
rulumuzun 31 Ocak’ta aldığı kararla, AKP’nin TMMOB 
ve Odalarının örgütlü yapısını parçalamak ve dağıtmak 
için hazırladığı TMMOB Yasası değişikliğine yönelik karar 
almak ve sözümüzü sokakta söylemek üzere bugün bu 
Olağanüstü Genel Kurulumuzu toplamış bulunuyoruz.

Bugüne kadar TMMOB’yi TMMOB yapan, şimdiye kadar 
ayakta tutan, savrulmasına ve diz çökmesine asla izin ver-
meyen, sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz.

Teoman Öztürk’ün arkadaşları, Örgütümüzün ak saçlı, 

genç yürekli yiğit insanları hoş geldiniz.

Bu ülkenin havasına, suyuna, taşına, toprağına sahip çıkan 
sevgili arkadaşlarım hoş geldiniz.

Bilimi ve tekniği emperyalistlerin ve sömürgenlerin de-
ğil emekçi halkımızın hizmetine sunmak için kararlı ve 
inançlı olan TMMOB kadroları hepiniz hoş geldiniz.

Yüreğinde sadece insan sevgisi olan, asla karanlığa biat 
etmeyen, asla padişahım çok yaşa demeyen sevgili arka-
daşlarım hoş geldiniz.

Bilimi ve teknolojiyi insanla buluşturan, hurafelerin ve 
dogmatizmin değil, aklın ve bilimin gücünü mesleklerin-
de uygulayan mühendisler, mimarlar şehir plancıları hoş 
geldiniz…

Bu soğuk Ankara gününe Haziran’ın sıcaklığını taşıdınız 
geldiniz, ne iyi yaptınız geldiniz, hoş geldiniz.

AKP kendi önünde en büyük engellerden biri olan 
TMMOB’yi parçalamak, bölmek için yasa değişikliğini 
yine gündeme getirdi.

Aslında hepimiz biliyoruz ki bu durum uzunca bir süredir 
AKP’nin gündeminde… Kendinden yana bir Türkiye der-
dinde olan AKP, önünde engel olarak gördüğü her ku-
rumu, yeniden dizayn ediyor, etmeye çalışıyor. Abdullah 
Gül’ün Cumhurbaşkanlığı görevine geldiğinde hemen ilk 
günlerde verdiği görevle Cumhurbaşkanlığı Devlet De-
netleme Kurulu’nun meslek örgütleri üzerine hazırladığı 
raporla başlayan, KHK’lerle kurulan, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nda Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 
oluşturulmasıyla devam eden, çok sayıda mesleğimiz ve 
meslektaşlarımız aleyhine çıkarılan ikincil mevzuat ve 
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rımız Haziran’ın sıcaklığıyla “TMMOB’ye dokunma, do-
narsın” dediler.

Yürüyüşümüzde sesimize en çok örgütümüzün gelece-
ği olan gençlerimiz, öğrenci üyelerimiz güç verdi. Bugün 
TMMOB’yi savunmak demek, yaşasın özerk demokratik 
üniversite demek. Parasız, bilimsel eğitimi savunmak de-
mek.

Yürüyüşümüzde “gün gelecek, devran dönecek, AKP hal-
ka hesap verecek” sözümüz söylendi. Onlara Ankara’dan 
arkadaşlarımız ses verdi. “Gün gelecek devran dönecek 
sarayın ampulleri tek tek sönecek.” Bugün TMMOB’yi 
savunmak demek Atatürk Orman Çiftliği’ni savunmak 
demektir.

Kentte, kırda, yanlışlara karşı direnen bu ülke insanının 
bulunduğu her yere TMMOB’nin ışığını taşıdık.

Yolumuz MESS’e karşı direnen yiğit metal işçilerinin “Di-
ren işçi” çadırından geçti. Bugün grevli-toplu sözleşmeli 
sendikal hakları savunmak TMMOB’yi savunmak demek-
tir.

13 Şubat’ta bilimsel ve laik eğitim için yapılan uyarı boy-
kotunda yer aldık. 

Çocuklarımızı okullara yollamadık. TMMOB’yi savunmak 
demek, laik, bilimsel eğitimi savunmak demektir. Laik ve 
bilimsel eğitimi savunmak, TMMOB’yi savunmak demek-
tir. Buradan şu anda tutuklanmış bulunan Onur kardeşi-
me en içten, en sıcak sevgilerimi yolluyorum.

İstanbul’da yolumuz Gezi Parkı’ndan Taksim’den geçti. 
Taksim’de “Her yer direniş, her yer Taksim” diyen arka-
daşlarımızın kalbinde büyük Haziran isyanında kaybetti-
ğimiz Berkinimiz ve yaşları benim kızımın yaşlarında olan 
bizim çocuklarımız vardı. 

Onlara eşit, özgür, demokratik bir Türkiye sözünü alan-
da bir kere daha verdik. 

Bugün “Taksim 1 Mayıs alanıdır” demek, TMMOB’yi sa-
vunmak demektir. TMMOB’yi savunmak demek 1 Mayıs 
alanını savunmak demektir. 

2015’in 1 Mayıs’ında TMMOB yine Taksim’de 1 Mayıs 
alanında olacak.

TMMOB Türkiye’nin her yerinde, TMMOB eşit, özgür, 
demokratik bir Türkiye için emek ve demokrasi güçleriy-
le birlikte omuz omuza Türkiye’nin her yerinde. Bugün 

TMMOB’yi savunmak demek AKP diktası ve gericiliğine, 
ülkemizin talanına, halkımızın sömürülmesine, halklarımı-
zın gasp edilmesine karşı mücadele demek. 

Bugün eşit, özgür, demokratik bir Türkiye mücadelesini 
yürütmek TMMOB’yi savunmak demek.

Birazdan birlikte oluşturacağımız Genel Kurulumuzun 
Sonuç Bildirgesini Kızılay’da hep birlikte söyleyeceğiz. 

Haziran’ın sıcaklığını Ankara’ya getirdiniz, hepiniz hoşgel-
diniz.

Dün karanlığın tetikçisi Yeni Akit denen gazetede “çeyrek 
asırlık diktatör” diye manşetten resmimi yayınladıklarını 
gördüm. Karanlık, “Gezi”nin mimarı olarak TMMOB’yi 
gösteriyor. 

Evet biz Gezi’deydik ama Gezi’nin ne önünde ne arka-
sında, ne sağında ne solundaydık. Gezi’nin, büyük direni-
şin tam merkezinde, tam ortasındaydık. Resmi görünce 
“işte” dedim, TMMOB’nin kadrolarının sözü tam yerine 
ulaşmış, dosta, düşmana, herkese sözümüzü iletmişiz.

Başlarken söylemiştik, bir kere daha söyleyelim. Adnan 
Yücel ne güzel söylüyor:

Saraylar, saltanatlar çöker, kan susar bir gün zulum biter,

Menekşeler de açılır üstümüzde, leylaklar da güler,

Bugünlerden geriye,

Bir yarına gidenler kalır,

Bir de yarınlar için direnenler.

Hepinizi saygıyla, sevgiyle, dostlukla bir kere daha selam-
lıyorum.

Yaşasın TMMOB, Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü…

Samsun’dan, Zonguldak’tan, Karadeniz Ereğli’den, 
Eskişehir’den arkadaşlarımız katıldı. İşte şimdi hep bir-
likte buradayız.

Yolumuz, Soma’dan, Ermenek’ten, Zonguldak’tan 
geçti. Madenlerimizin gerçek sahibi halkımızdır diyen 
TMMOB’yi savunmak bugün maden emekçilerinin ya-
nında olmak demektir.

3 Mart iş cinayetleriyle mücadele gününü ilan eden 
TMMOB’yi savunmak iş cinayetlerine işçi katliamlarına 
karşı mücadele etmek demektir.

İnsanlığın başına bela olacak olan nükleer santrallara karşı 
Akkuyu’dan, Sinop’tan geçtik. Bugün Akkuyu ve Sinop’u 
savunmak, TMMOB’yi savunmak demektir.

Yürüyüş kolumuz. Karadeniz’de suyuna, deresine, sahip 
çıkan Emine Teyzemizin yanına uğradı.  Bu ülkenin hava-
sına,  deresine, suyuna sahip çıkmak demek TMMOB’yi 
savunmak demektir.

Bu ülkenin altını üstüne getirenlere karşı Kazdağları-
na, Cerattepe’ye, Fatsa’ya uğradık.  Bugün TMMOB’yi 
savunmak demek bu ülkenin üstü altından daha değer-
lidir demektir. Hopa’da, Kemalpaşa’da Metin Lokumcu 
kardeşime uğradık. Örgütümüzün sevgisini saygısını anıt 
mezarının başında ona ilettik.  

Gerze’de, Yırca’da Terme’deydik. Termik santrallere 
karşı yöresinde bunu istemediğini belirterek mücadele 
eden platformları savunmak bugün TMMOB’yi savunmak 
demektir. Alakır Vadisi’nden, Diyarbakır Hevsel bahçele-
rinden, Atatürk Orman Çiftliği’nden geçti yolumuz.

Diyarbakır’da arkadaşlarımız biz barış içinde kardeşçe bir 
arada yaşamak istiyoruz dediler. Edirne’den cevap ver-
dik. Yaşasın halkların kardeşliği. Kurduğumuz konteynır 
kentte Suruç’taydık. Emperyalist savaş ve saldırıya karşı 
kahrolsun emperyalizm demek bugün TMMOB’yi savun-
mak demektir. 

Yürüyüşümüzde pankartlarımızı, flamalarımızı en çok 
kadın cinayetlerine karşı sesimizi büyüten “kadın-erkek 
omuz omuza yaşamın her alanında”, “kadınlar örgütlü, 
TMMOB daha güçlü” diyen kadın arkadaşlarımız taşıdı. 
Bugün TMMOB’yi savunmak demek kadının sesinin güç-
lenmesi demek.

Adana’da arkadaşlarımız TMMOB’ye dokunma derken, 
Marmara’nın o soğuk gününde yollarda olan arkadaşla-
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Türkiye’ye kapitalizmin zulmünü ve baskısını yaşat-
tığını ifade ederek, bunun mutlaka yenileceğini ve 
TMMOB’nin bu toplumsal devrimin bir parçası olaca-
ğını söyledi.

Genel Kurul açılış konuşmalarında Karadeniz’de kö-
yüne HES yapılmasına karşı ineğini satarak dava açan 
Kazım Delal de mücadelesini anlattı. Daha sonra 
Karadeniz’de çevre mücadelesi içinde yer alan plat-
form sözcüleri kürsüye gelerek salonu selamladı.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, CHP Ankara 
Milletvekilleri Aylin Nazlı Aka, Gökhan Günaydın,  İs-
tanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile Ankara İl Başkanı 
Adnan Keskin, HDP İstanbul Milletvekilli Sebahat Tun-
cel, ÖDP Eş Genel Başkanı Bilge Seçkin Çetinkaya’nın 
yanı sıra sendika ve meslek örgütü temsilcileri, Dere-
lerin Kardeşliği Platformu’ndan Çarşı grubuna, Taksim 
Dayanışması Platformu’ndan Mersin Nükleer Karşıtı 
Platform’a çok sayıda çevre ve kent platformundan 
temsilciler Olağanüstü Genel Kurul’a katılarak destek 
verdiler.

“BU DAHA BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE 
DEVAM”

Genel Kurul’un ardından dövizler, flamalarla yak-
laşık 5 bin kişinin oluşturduğu grup kortej halinde 
Güvenpark’a yürüyüşe geçti. 

“Direne direne kazanacağız”, “TMMOB torbaya sığ-
maz” “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” slogan-
larıyla Necatibey Caddesi’nden Gazi Mustafa Kemal 
Bulvarı’na çıkan mühendis, çalışan ve destek veren 
binlerce kişinin önüne barikat kuran polis, milletvekil-
lerinin de katıldığı görüşmeler sonucu Sümer Sokak-
Kumrular Sokak güzergâhından Milli Müdafaa Caddesi 
Güvenpark arkasına çıkılmasına izin verdi. 

Burada Divan Başkanı Emin Koramaz tarafından Genel 
Kurul sonuç bildirisi kamuoyuna açıklandı. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da 
AKP’nin karanlığına karşı direnenlerle birlikte müca-
delenin sürdürüleceğini bir kez daha vurguladı.

KONUK KONUŞMALARINDA “MÜCADELEDE 
BİRLİK” VURGUSU

Mehmet Soğancı’dan sonra konuk konuşmacılar söz 
aldı. 

TTB Merkez Konseyi Üyesi Hüseyin Demirdizen, 
TMMOB’ye saldırının ülkenin tüm yurttaşlarına ve de-
ğerlerine yönelik saldırının bir parçası olduğunu söy-
leyerek, “Bu saldırı ancak toplu mücadeleyle alt edi-
lebilir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, “Örgüt-
lülüğe, özgürlüğe, çevremize, insana sahip çıkmak için 
bugün hepimiz TMMOB’liyiz. Bu mücadelenin koşul-
suz, şartsız yanındayız.   Bugün hepimiz TMMOB’liyiz. 
Yasasın TMMOB’nin mücadelesi” şeklinde konuştu.

KESK MYK Üyesi Ramazan Gürbüz, TMMOB’nin 
uzun zamandır AKP’nin hedefinde olduğunu söyle-
yerek, “Bu onurlu mücadelede yanınızdayız” diyerek 
salonu selamladı.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan da, 
olağanüstü günlerden geçildiğini ancak TMMOB’nin 
de olağanüstü bir mücadele yürüttüğünü ifade etti. 
Doğan, TMMOB’nin mücadelesinin herkes tarafından 
bilindiğini kaydederken, birlikte mücadeleye devam 
edeceklerini söyledi.

ÖDP PM Üyesi Haydar İlker de, mücadele içinde yer 
alan tüm kesimleri salonda bir arada görmekten mut-
luluğunu dile getirerek, “TMMOB, bu saldırıları berta-
raf edecek ve Türkiye’nin aydınlık geleceğinin kurul-
masında yer alacaktır” dedi.

Birleşik Haziran Hareketi adına konuşan Kaya Gü-
venç, “Biz emekten yanayız, onlar emek düşmanı. Biz 
bilim ve teknolojiden yanayız, onlar din derslerinin 
zorunlu olmasından. Biz aydınlanmadan yanayız, onlar 
karanlıktan. Çünkü karanlık hırsızlığı ve cinayeti örter. 
Karanlık onların fıtratında var” diye konuştu.

HDK Kurucu Eş Başkanı Yavuz Önen de, AKP’nin 
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Biliyoruz ki, TMMOB Yasası`nı bu nedenle değiştirmek 
istiyorlar. TMMOB Yasası 1980 sonrası 10 kez değişti-
rildi. Meslek uygulama alanlarımız daraltıldı, TMMOB ve 
Odalarımıza yönelik saldırılar AKP iktidarı döneminde, 
tarihimizde hiç görülmedik bir boyuta ulaştı. AKP günde-
me aldığı son tasarı ile Birliğimizi yok etmeye, parçalama-
ya, etkisizleştirmeye çalışıyor.

Ancak bilsinler ki, TMMOB ve üyeleri ne 70`li yıllarda ne 
12 Eylül faşizm döneminde ne de günümüzde diz çök-
medi çökmeyecek. 1970`lerden günümüze dek oluş-
turduğumuz demokratik mevzilerimizi inatla korumaya 
kararlıyız.

AKP gericiliği, piyasacılığı ve diktasına teslim olmayacağız. 
AKP`nin cumhuriyet, emek, demokrasi, laiklik düşmanı 
dinci-mezhepçi faşist diktatörlük yönelimine karşı diren-
meye devam edeceğiz.

Tüm toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte, eşitlikçi, öz-
gürlükçü, demokratik; eşit yurttaşlık haklarını, barışı ve 
halkların kardeşliğini; planlama-sanayileşme-kalkınmayı, 
kamu işletmeciliğini ve kamusal denetimi esas alan bir 
Türkiye için kararlılıkla mücadele edeceğiz.

Genel Kurulumuz ayrıca, 15 bin metal işçisinin başlattığı 
grevin hükümet tarafından “milli güvenlik” gerekçesiyle 
ertelenmesini kınamaktadır.

Genel Kurulumuz, Birleşik Metal-İş Sendikası`na üye 
direnişteki işçilerle ve 48. kuruluş yıldönümünü bugün 
Kocaeli`nde yasaklara, sömürüye, sermaye egemenliği-
ne karşı “Diren İşçi” mitingi düzenleyerek mücadele için-
de kutlayan DİSK ile dayanışma ve mücadele birliği içinde 
olduğunu kamuoyuna duyurur.

TMMOB`nin mücadelesi; işçisi, köylüsü, esnafı, öğret-
meni, sağlıkçısı, emeklisi, işsizi, yoksulu, mühendisi, mi-
marı, şehir plancısı ve bütün emekçileriyle ülkemizi, ye-
raltı-yerüstü zenginliklerimizi, halkımızı savunduğumuz, 
birliğimizi sağladığımız ölçüde büyüyecek ve AKP`nin 
dikta hevesini kursağında bırakacağız.

Yolumuz açık olsun.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!

YAŞASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ!

  TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

43. DÖNEM OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU ÜZERİNE 
TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB 43. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu katılım-
cılarına ilişkin teşekkür mesajı yayımladı.

14 Şubat 2015 tarihinde Ankara‘da TMMOB 43. Dönem 
Olağanüstü Genel Kurulu‘nda buluşmak ve sözümüzü 
sokakta söylemek üzere, 9 Şubat Pazartesi gününden iti-
baren ülkemizin örgütlü bulunduğumuz her noktasından 
“Ülkemize, Halkımıza, Mesleğimize, Örgütümüze Sahip 
Çıkıyoruz” diyerek “AKP`nin TMMOB yasası değişikliği-
ne karşı” başlattığımız yürüyüşümüzde bulunan, yürüyüş 
kollarımızı karşılayan, uğurlayan, Ankara‘ya gelerek Ola-
ğanüstü Genel Kurulumuza katılan ve Genel Kurul Sonuç 
bildirimizi sokakta hep birlikte okuyan herkese, hepinize 
Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.

Bu etkinliğimizde bizi yalnız bırakmayan siyasi partileri-
mize, milletvekillerimize, emek ve meslek örgütlerine, 
doğasına, havasına, suyuna, toprağına sahip çıkan plat-

formların temsilcilerine, demokrasi güçlerine, TMMOB 
dostlarına Yönetim Kurulumuz adına özellikle teşekkür 
ediyorum.  

14 Şubat`ta Ankara`da sokakta TMMOB 43. Dönem 
Olağanüstü Genel Kurulu katılımcıları olarak oybirliği ile 
ve hep birlikte “AKP Gericiliği, Piyasacılığı ve Diktasına 
Teslim Olmayacağız” dedik.

14 Şubat`ta hep birlikte TMMOB`nin ne olduğunu dosta 
düşmana bir kez daha gösterdik.

TMMOB söylüyor: Bu daha başlangıç, mücadeleye de-
vam!

 Mehmet Soğancı
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB 43. DÖNEM OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
14 Şubat 2015 tarihinde Ankara’da toplanan TMMOB 43. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu sonuç bildirisi 
açıklandı.

AKP Gericiliği, Piyasacılığı ve Diktasına Teslim 
Olmayacağız

24 Oda’nın bağlı ve 467 bin 344 mimar, mühendis ve şe-
hir plancısının üye olduğu Türk Mühendis ve Mimar Oda-
ları Birliği-TMMOB 43. Dönem Olağanüstü Genel Kuru-
lu, ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü koşullarda 14 
Şubat 2015 tarihinde Ankara`da toplanmıştır.

AKP iktidarının gündeminde yine bir yıkım ve talan yasası 
var. “İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta-
sarısı”.

Bu torba tasarıyla, örgütümüz Türk Mühendis ve Mi-
mar Odaları Birliği Yasası ile imar, iskân, kültür ve tabiat 
varlıkları ve çevre yasalarında birçok değişiklik yapılması 
amaçlanmaktadır.

Kentsel, kırsal, kültürel, tarihi, doğal, kamuya ve halka ait 
varlıklara arazi-mülkiyet-imar düzenlemeleri üzerinden 
el konulmaktadır. 

Kıyılarımızın yağmalanmasına, derelerimizin kurutulması-
na,  meralarımızın yok edilmesine,  yasal zemin hazırlan-
maktadır.

Orman ve tarım arazilerimizin imara açılmasına izin ve-
rilmektedir.

Bütün bunlar yapılırken, ülkemizde bilimin ve tekniğin 
temsilcisi olan biz mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
örgütü TMMOB`nin yasası da torba içinde değişikliklere 
uğratılmaktadır.

Birliğimiz etkisizleştirilmeye, işlevsizleştirmeye ve dağıtıl-
maya çalışılmaktadır.

Hedefleri, tüm toplumsal kesimlerin sesinin kısıldığı di-
kensiz bir gül bahçesidir. İstekleri, engelsiz ve dizginsiz 
bir sömürü düzenidir.

Ülkemiz, halkımız, mesleğimiz ve geleceğimiz aleyhine 
şekillenen bu girişimlere sessiz kalmamızı kimse bekle-
mesin. 

Bilime, içinde yetiştiğimiz bu ülke coğrafyasına ve bu ül-

kenin yoksul ve emekçi halkına karşı sorumluluklarının 
bilincinde olan biz mühendis, mimar ve şehir plancıları 
yaklaşık iki aydır AKP`nin sömürü ve rant düzenine, din-
ci-mezhepçi gericiliğine karşı ülke çapında bir kampanya 
başlattık.

İmar-rant talanına, halkımızın sömürülmesine, meslek-
lerimizin niteliksizleştirilmesine, Odalarımızın ve Birliği-
mizin etkisizleştirilmesine izin vermeyeceğiz içerikli bil-
diriler, broşürler dağıttık. Kentlerimizin meydanlarında 
toplandık. AKP iktidarını teşhir ve protesto ettik.

9 Şubat Pazartesi`nden itibaren de yüzlerce TMMOB 
biriminden, Türkiye`nin dört bir yanından 8 ana kol üze-
rinden Ankara`ya “ülkemize, halkımıza ve mesleğimize 
sahip çıkıyoruz” yürüyüşü gerçekleştirdik.

Yürüyüş kollarımız bugün Ankara`da Teoman Öztürk 
toplantı salonunda yaptığımız olağanüstü genel kurulu-
muzda buluşmuştur.

Genel Kurulumuz, temellerinde yer aldığımız Taksim 
Gezi Parkı direnişinin “Bu daha başlangıç, mücadeleye 
devam” şiarının somutlandığı bir platform olmuştur.

Genel Kurulumuz aynı zamanda toplumsal muhalefetin 
birlikte mücadelesinin ortak kürsüsü olmuştur.

Biz, mühendis, mimar ve şehir plancıları TMMOB örgüt-
lülüğü altında; meslek uygulama alanlarımız ile ilgili po-
litikaların, ülkemiz ve halkımızın çıkarları doğrultusunda 
şekillenmesi için çaba harcıyoruz.

Almış olduğumuz bilimsel teknik eğitim ve mesleki so-
rumluluklarımızın gereği olarak, yurdumuzu, insani de-
ğerleri, kentlerimizi, kırlarımızı, bilim ve sanayi alt yapı-
mızı, doğal ve kültürel varlıklarımızı sahipleniyoruz.

Daha fazla kar ve rant uğruna ülke kaynaklarının talan ve 
tahrip edilmesine karşı çıkıyoruz. Üreterek gelişen, pay-
laşarak büyüyen bir ülke istiyoruz.

Yüreği emek ve halktan yana atan tüm demokratik güç-
lerle dayanışma içindeyiz. Emeğin, barışın, özgürlüklerin, 
çağdaş değerlerin, bilimin ve hakça bölüşümün egemen 
olduğu bir ülke için mücadele ediyoruz.
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ÖZGECAN İSYANIMIZDIR, KARARLIYIZ,
KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ!

TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Gölay Şakiroğulları, Zeyneti Bayrı Ünal, TMMOB Kadın Çalışma Grubu 
Başkanı Ülkü Karaalioğlu, Özgecan Aslan’ın vahşice öldürüldüğü Mersin’e giderek TMMOB Adana ve Mersin 
İl Koordinasyon Kurulları Kadın Çalışma Gruplarının da katılımıyla, 17 Şubat 2015 tarihinde Mersin Forum 
Alanı’nda kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine karşı bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasından sonra Özgecan Aslan‘ın ailesine ta-
ziye ziyaretinde bulunuldu. Aileyle görüşmenin ardından 
TMMOB Kadın Çalışma Grubu olarak Özgecan anısına 
açılan deftere de yazı yazıldı.

ÖZGECAN`I, BİR “CAN”IMIZI DAHA 
YAKTILAR! ÖZGECAN İSYANIMIZDIR, 
KARARLIYIZ, KADIN CİNAYETLERİNİ 
DURDURACAĞIZ!

Gitmesin kulaklarınızdan,
Büyüdükçe büyüsün çığlıklar.
Kapanmasın gözleriniz
Uykuya hasret kalsın akşamlar.
Kör gözlere, sağır kulaklara inat
İsyan bu!
Dinmeyecek acısı yüreklerde,
Renklerimizle
Açtıkça açacağız
her yerde…

“Kızımım tek suçu minibüse binip eve gelmek miydi?” 
“Çok acı çekmiştir kızım, keşke kurşunla öldürselerdi” 
diyen ÖZGECAN`ın annesinin sözleri çınlasın kulakla-
rımızda ve göz yummayalım bundan sonra hiçbir yürek 
acısına.

Bilindiği üzere 20 yaşındaki Özgecan Aslan kardeşimize 
vahşice saldırıldı, yakılarak katledildi. Bu vahşet, haklı bir 
toplumsal infiale yol açtı, kadınların, kadın-erkek duyarlı 
herkesin haklı tepkilerine neden oldu. Zira AKP‘nin “yeni 
Türkiye”si, kadınların sürekli olarak aşağılandığı, ikincil-
leştirmenin sistematik hale geldiği, kadın cinayetlerinin 
yüzde 1.400 arttığı, kadın bedeninin, kimliğinin ve emeği-
nin bir bütün olarak sömürüldüğü, nesneleştirildiği, kadın 
cinayetlerinin ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin art-
tığı; sokaklarında Türkiyeli-Suriyeli kadın ve çocukların 
dilenci yapıldığı ve pazarlandığı bir ülke haline gelmiştir.

Ülkemizde kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetleri-
nin her geçen gün artarak yükseldiğini çok değil, daha 2 
ay önce, 25 Kasımda, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Dayanışma Günü”nde söylemiştik. Ka-
dına yönelik şiddetin, olağan, günlük hale gelmesinin ne-
deni; içinde yaşadığımız bu coğrafyada savaşın ve şidde-
tin etkileri bu denli korkunç boyutlara ulaşmışken, AKP 
yönetimindeki devletin, inatla, ısrarla vahşi kapitalizmin 
uygulamalarını hayata geçirmesi ve özellikle dini refe-
ranslarla güçlendirerek kurumsallaştırdığı kadın düşmanı 
politikalarıdır.

İktidar, “erkek kadın fıtratının farklı olduğu” yaklaşımı ile 
kadına yönelik anlayışının çerçevesini çiziyor.

Erkek egemen bakışın yansıdığı yargı, 26 kişinin tecavüz 
ettiği  13 yaşında kız çocuğu için “istese karşı koyabilirdi” 
kararı vermekten imtina etmiyor.

Kadınlara sömürü, şiddet ve ölüm bir yaşam biçimi ola-
rak dayatılıyor. Devletin desteğini alan katiller “öldürme 
hakkımı kullandım” diyecek kadar pervasızlaşıyor. Dün 
Güldünya`yı, bugün de Özgecan Aslan`ı katlediyor.

Özgecan’ın katili, diğer kadın cinayetlerinde olduğu gibi, 
devletin hemen her kademesinde ve kurumunda yer bu-
lan kadın düşmanı gerici ve baskıcı anlayıştır.

Yaşanan vahşetin sorumlusu; iktidara geldiği günden 

Sakarya Meydanına kurulan kürsüde, TMMOB adına konu-
şan Özgür Topcu’nun konuşmanın tam metni şöyle:

AKP, iç güvenlik yasası ile faşist baskılarını kurumsallaştırarak 
kendi iktidarını korumaya çalışıyor. Tasarı çok açık bir şekil-
de yükselen toplumsal muhalefete, sendikal örgütlenmelere, 
hükümet protestolarına saldırı amacı gütmektedir. AKP hü-
kümeti emekçilere, gençlere, kadınlara ve bir bütün olarak 
toplumsal muhalefete karşı topyekûn bir saldırı içerisindedir.

Bu yasa faşizm yasasıdır. AKP faşizminin resmen ilan edildi-
ği yasadır. AKP ülkeyi yönetemiyor. Baskı ve zorla iktidarını 
sürdürmeye çalışıyor. Bir iç savaş hükümetine dönüşen AKP, polisi bir iç savaş gücü olarak konumlandırıyor. Tüm 
toplumu  polis zorbalığıyla susturmanın hatta ses çıkaranı öldürmenin yasal dayanakları oluşturuluyor.

Polise verilen yetkiyle yeni Ali İsmailler, Ethemler, Berkinler ‘hukuka uygun’ bir şekilde öldürülecek! Hukukun, adaletin 
bittiği yerde direniş en meşru haktır. Özgürlüklerimiz ve haklarımız için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz, direne-
ceğiz Faşizme geçit vermeyeceğiz.

POLİS DEVLETİ YASA TASARISINA KARŞI TEPKİLER SÜRÜYOR
TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri devam eden, temel hak ve özgürlüklerimizi daha da sınırlayan “İç 
Güvenlik Yasa Tasarısı”na karşı, 24 Şubat 2015 tarihinde emek ve demokrasi güçlerinin çağrısıyla TMMOB 
önünde toplanarak Ankara-Sakarya caddesine yüründü.

Ankara’da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 
bir araya gelen emek ve demokrasi güçleri, 28 Şubat 
2015 Cumartesi günü Sakarya Meydanı’nda bir basın 
açıklaması yaptı.

İzmir Barosu, TMMOB, DİSK ve KESK başta olmak 
emek- meslek örgütlerinin ve demokratik kitle örgütle-
rinin içinde yer aldığı İzmir Emek ve Demokrasi Güçle-
ri Platformu da 28 Şubat Cumartesi günü “İç Güvenlik 
Paketi”ne karşı Gündoğdu Meydanı’nda bir araya geldi. 
Sağanak yağmura rağmen geniş bir katılımla yapılan ba-
sın açıklamasında kanun tasarısının Meclis’ten geri çe-
kilmesi istendi.

Kırklareli’nde TMMOB’ İl Koordinasyon Kurulu’nun da içinde yer aldığı emek ve meslek örgütleri 27 Şubat 2015 Cuma 
günü “İç Güvenlik Paketi” ile ilgili bir forum düzenledi.

İÇ GÜVENLİK PAKETİNE TEPKİLER SÜRÜYOR
TBMM’de görüşmeleri süren “İç Güvenlik” yasa tasarısına karşı binlerce kişi Türkiye’nin çeşitli kentlerinde 
sokağa çıkarak, “daha fazla özgürlük ve demokrasi” için eylemler düzenledi.



TMMOB’den TMMOB’den

33bülten 201
mart 201532 bülten 201

mart 2015

İş cinayetlerine dikkat çekmek için TMMOB tarafından 
ilki 2013 yılında düzenlenen “3 Mart İş Cinayetlerine 
Karşı Mücadele Günü” bu yıl DİSK, KESK ve TTB ile bir-
likte gerçekleştiriliyor. 

Basın toplantısında ortak metin TMMOB Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mehmet Soğancı tarafından yapıldı.

İŞ CİNAYETLERİNİ VE İŞÇİ KATLİAMLARINI 
DURDURALIM!

Bugün, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da ya-
şanan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği facianın yıl-
dönümü. 2013 yılında  “İş Cinayetlerine Karşı Mücadele 
Günü” olarak ilan ettiğimiz 3 Mart’ta ülkemizin kanayan 
yarası haline gelen iş cinayetlerine her yıl bir kez daha 
dikkat çekmeye çalışıyoruz.  Öncelikle iş cinayetlerinde, 
işçi katliamlarında kaybettiğimiz canlarımızın anısı önün-
de saygıyla eğiliyor, başta aileleri olmak üzere hepimize 
başsağlığı diliyoruz. 

Hepimizin bildiği gibi ülkemizde her yıl binlerce iş kazası 
yaşanıyor, yüzlerce emekçi hayatını kaybediyor, binlerce 
emekçi yaralanıyor. 

Her yıl artan iş cinayetleri, ülkemizde işçi sağlığı ve iş gü-
venliği ile ilgili düzenlemelerin ne kadar sorunlu olduğunu 
bir kez daha ortaya koyuyor.

Kimi zaman “ölçülmeyen karbon monoksit oranı”, kimi 
zaman “bakımı yapılmayan cephe asansörü”, bazen “ka-
patılmayan inşaat boşluğu”, bazen de “çadırdaki elektrik 
kaçağı” olarak karşımıza çıkan, oysa asıl nedeni yıllardır 
uygulanan neoliberal politikalar olan iş cinayetlerinde her 
yıl ortalama 1500 emekçi hayatını kaybederken, binler-
cesi iş göremez duruma gelecek derecede sakatlanıyor.

Yalvaç’ta tarım işçisi kadınlar; Soma’da, Ermenek’te ma-
den emekçileri; Davutpaşa ve Ostim’de imalathane işçi-
leri, Mecidiyeköy’de, Esenyurt’ta inşaat işçileri iş cinayet-
lerinde, işçi katliamlarında canlarını veriyor. On binlerce 
emekçinin alın terine gözyaşı ve kan karışıyor.

Son olarak Torunlar Center’de 10 işçinin hayatına mal 

İŞ CİNAYETLERİNİ VE İŞÇİ KATLİAMLARINI DURDURALIM!
DİSK Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Şaziye Köse, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
TBB Merkez Konseyi Başkanı Bayazıt İlhan, 3 Mart 2015 tarihinde TMMOB’de konuya ilişkin bir basın toplan-
tısı düzenleyerek başlatılan imza kampanyası hakkında bilgi verdi.

olan ‘asansör faciası’ davasında tutuklu yargılanan 3 kişi-
nin serbest bırakılmasında da görüldüğü üzere; bugüne 
kadar yaşanan iş cinayeti davalarında daha fazla kâr için 
en temel önlemleri almayan patronların yerine, birkaç 
mühendis ya da iş güvenliği uzmanının sorumlu göste-
rildiği ya da herkesin aklanarak işin içerisinden çıkılmaya 
çalışıldığı bir süreç işliyor. Dolayısıyla verilen cezaların 
yetersizliği ile adeta yeni iş cinayetlerine davetiye çıka-
rılıyor.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği bütün çalışanları ilgilendiren, ça-
lışma yaşamının en temel unsurlarından biridir. Bu alana 
ilişkin göstergeler temel insan hakları, çalışma yaşamı ve 
ülkelerin gelişmişliklerine ilişkin en önemli göstergelerin 
başında gelmektedir.  

Ülkemizin, çalışma yaşamı koşulları açısından hem hükü-
metin hem de kamuoyunun olağanüstü hassasiyetle üze-
rine eğilmesi gereken son derece olumsuz bir tablo ile 
karşı karşıya olduğu tüm açıklığı ile ortadadır.

Ülkemiz, iş cinayetlerinde, işçi ölümlerinde dünyada en 
üst sıralarda yer almaktadır. Bu tablo AKP’nin iktidara 
gelmesiyle daha da vahim bir hal almıştır. 2003 yılında 
günde ortalama 3 işçi yaşamını yitirmekte iken, bugün bu 
sayı 5-7 işçiye kadar çıkmıştır. Ne olmuştur da bu ölüm-
ler katlanarak artmıştır? Yatırımlar mı artmıştır bu ülke-
de, yoksa üretim mi? 

Ülkemizde artan yalnızca talan, yağma ve işçi ölümleridir.

Bugün ülkemizde uygulanmakta olan neoliberal ekono-
mi politikaları sonucunda iş güvencesinin azalması, esnek 
çalışma biçimleri, çalışma koşullarının ağırlaşması; özel-
leştirme, sendikasızlaştırma ve taşeronlaştırmanın yay-
gınlaşması; sosyal güvenlik ve güvenceden yoksun kayıt 
dışı işçilik ve çocuk işçi çalıştırma, yasal düzenlemelerde-
ki yanlışlıklar iş cinayetlerinin başlıca nedenidir.

Bugün işçiyi her türlü korumadan uzak bırakan, mühen-
dis ve hekimi iş kazaları tazminatlarından sorumlu tutan, 
işvereni ve iş yaşamını denetlemekten sorumlu olan dev-
leti ise her türlü sorumluluktan arındıran bir politika ile 

beri, açıkça “kadın erkek eşit değildir”, “kızlı erkekli aynı 
merdiveni kullanıyorlar, kızlı erkekli aynı evde kalıyorlar, 
her kürtaj bir Uludere`dir” demekte hiçbir sakınca gör-
meyen; kahkaha atmayı iffetsizlik olarak gören; hamile 
kadınların sokağa çıkmasını gayri ahlaki bulan, “annelik 
bir kariyerdir” diyerek anneliğin kazandırdıklarıyla, sa-
dece erkeklerin adaletine sığınarak var olabileceklerini 
söyleyen; “tecavüze uğrayan doğursun, gerekirse devlet 
bakar”, “tecavüzcü, kürtaj yaptıran tecavüz kurbanından 
daha masumdur” diyebilen; kadına yönelik şiddetin değil, 
konuyla ilgili çıkan haber sayısının arttığını iddia edebilen 
AKP`dir.

Yaşanan vahşetin sorumlusu; kadın istihdamının engel-
lenmesine yol açan, kadının kimliğini yok eden, aile içine 
hapseden ve kadın bedenini namus kavramının odağına 
koyan anlayışı/yaşam biçimini topluma bir model olarak 
dayatan iktidardır.

Bizler, TMMOB`li kadınlar olarak, evde sokakta ya da 
çalıştığımız yerlerde kadınlar olarak yaşadığımız baskı, 
şiddet ve sömürünün arkasında erkek egemen anlayışın 
olduğunu biliyoruz. Dilimiz, rengimiz, etnik kökenimiz, 

inancımız, statümüz, yaşımız farklı olabilir ama maruz 
kaldığımız sömürü, baskı ve şiddet aynıdır. Bizi yok sa-
yan, emeğimiz ve bedenimiz üzerine çöreklenen bu er-
kek egemen tahakkümünü, eşitliğin değil adaletin savu-
nulması gerektiğini söyleyenlerin adaletini reddediyoruz.

TMMOB olarak; bu zulüm, bu işkence, bu karanlık dün-
yanın karanlık yüzleri çekin ellerinizi üzerimizden diye-
rek, ÖZGECAN`ın canına kıyanları, bedenini yakanları, 
şiddetle ve nefretle kınıyoruz.

TMMOB üyeleri, kadınların ülke genelinde düzenleyece-
ği eylemleri destekleyecektir.

Kadına yönelik sömürüye, tacize, tecavüze ve şiddete 
karşı kadın erkek omuz omuza, yaşamın her alanında 
mücadeleye devam edeceğiz.

Yasta Değil, İsyandayız, Kadın Cinayetlerinin Hesabını 
Soracağız!

Susmadık Susmayacağız, Tecavüze Sessiz Kalmayacağız!

Özgecan İsyanımızdır, Kararlıyız, Kadın Cinayetlerini 
Durduracağız!

 TMMOB Kadın Çalışma Grubu

KEP: AİLEYE KÖLE, SERMAYEYE KUL OLMAYACAĞIZ!
Aralarında TMMOB’nin de yer aldığı Kadın Emeği Platformu üyeleri, 27 Şubat 2015 tarihinde Ankara ve 
İstanbul’da “Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı”na ilişkin eylemler gerçekleştirdi. 

Ankara’da Sakarya Meydanı’nda toplanan platform üyesi kadınlar, Yüksel Caddesi’ne yürüyerek burada bir basın açık-
laması yaptı.

İstanbul’da ise Beyoğlu Tünel’de toplanan platform üyeleri, ellerinde pankartlarla, sloganlar eşliğinde Galatasaray 
Meydanı’na yürüdü ve basın açıklaması gerçekleştirdi.
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Sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalı, başta 
ILO standartları-sözleşmeleri olmak üzere evrensel sen-
dikal normlarla çelişen engeller kaldırılmalı ve örgütlen-
me teşvik edilmelidir.

Toplu iş sözleşmesi hakkının önündeki başta çifte baraj 
uygulaması olmak üzere tüm engeller kaldırılmalıdır.

İşçi sağlığı ile güvenliğinin birbirini tamamladığı gerçe-
ğinden hareketle, tüm çalışanlar insana yakışır norm ve 
standartta bir sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmalıdır.

Sigortasız ve sendikasız çalıştırma önlenmeli, yoğun 
olarak kadın ve çocuk işçi emeği sömürüsüne dayalı kayıt 
dışı çalıştırma yasaklanmalı, kayıt dışı ekonomi kayıt altına 
alınmalıdır.

Bağımsız denetim mekanizmaları oluşturulmalı, işye-
ri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının iş güvenceleri 
mutlaka sağlanmalı, ücretleri oluşturulacak bir fondan 
karşılanmalıdır. Bu meslek gruplarının eğitiminde TTB 
ve TMMOB yetkili kılınmalıdır. İşyeri hekimleri ve iş gü-
venliği uzmanlarının ilgili meslek odalarına üye olmadan 
çalışmalarına izin verilmemelidir.

Denetim raporları; şeffaf olmalı ve ilgili sendikalara, 
meslek odalarına iletilmelidir.

Yıllardır ihmal edilen meslek hastalıklarının önlenmesi, 
gerekli taramaların yapılması hastalıkların tespiti için yasal 
düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir.

Koruyucu sağlık hizmetleri yerine tedavi edici sağlık 
hizmetlerine öncelik verilen uygulamalardan vazgeçilme-
li, koruyucu sağlık hizmetleri geliştirilmelidir.

Sendikaların, meslek odalarının, üniversitelerin karar 
süreçlerinde ve yönetiminde etkin katılımının olduğu ida-
ri ve mali yönden bağımsız, demokratik bir işleyişe sahip 
Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kurumu oluşturulmalıdır.

İş cinayetlerinin son bulması, ancak ve ancak işçilerin, 
emekçilerin ve tüm halkımızın kendilerini ilgilendiren 
tüm konularda söz, yetki ve karar hakkının olduğu eşit, 
özgür ve demokratik bir Türkiye ile mümkündür.

Bu yaşamsal taleplerimizin gerçekleşmesi için, emekçi sı-
nıfın sendikaları ve meslek örgütleri olarak ortak irade ve 
eylemlilik içinde olduğumuzu duyuruyor; ülkemizin tüm 
emekçilerini, yoksullarını, işsizlerini, kadınlarını, erkekle-
rini, gençlerini, yaşlılarını, örgütlü örgütsüz tüm insanla-
rımızı ortak mücadele için “İşçi Cinayetlerini Durduralım 
Platformu”na davet ediyoruz.

İş cinayetlerine ve işçi katliamlarına dur demek için bu-
gün ülkemizin 40 noktasında yapacağımız yürüyüşler-
le, kitlesel basın açıklamaları ile sesimizi yükseltiyoruz.  
Önümüzdeki günlerde imza kampanyalarıyla, kitlesel 
açıklamalarla, meşaleli yürüyüşlerle kampanyamızı büyü-
teceğiz. Bu gün 40 noktadan başlattığımız yürüyüşümüze 
tüm halkımızı davet ediyoruz.
İş cinayetleri ne kader ne de fıtrat!
İş cinayetleri engellenebilir, yeter ki bilimin ve tek-
niğin gereği yapılsın!
Yeter ki taşeron düzeni, güvencesiz çalıştırma son 
bulsun, sendikal haklar tanınsın!
Yeter ki; her çalışmanın öznesi insan ve yaşam ol-
sun! 
  DİSK-KESK-TMMOB-TTB

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından “Kader Değil! Fıtrat Değil! Kaza Değil! Cinayet!” başlığı ile iş cinayetleri 
ve işçi katliamlarının durdurulmasına yönelik olarak imza kampanyası başlatıldı. 

Toplumda duyarlılığı arttırmak için düzenlenen imza kampanyası tarihimizin en büyük işçi katliamı olarak bilinen 
Soma faciasının 1. yıldönümü olan 13 Mayıs 2015 tarihine kadar sürecek

Oda web sitelerinden alınabilecek imza kampanyası metinleri, imzalar tamamlandıkça TMMOB ve bağlı odaların 
birimlerinde toplanacaktır.

karşı karşıyayız.

Yapılan araştırmalara göre iş kazalarının % 98’i, meslek 
hastalıklarının % 100’ü önlenebilir iken; gerekli önlemler 
alınmadığı için maalesef her yıl iş kazaları ve meslek has-
talarından dolayı birçok insan hayatını kaybetmektedir. 
Çünkü AKP iktidarı ile çalışma yaşamının tüm kuralları 
değiştirilmiş, dönüştürülmüştür. 

Çalışma yaşamı esnekleştirilmiş, yeni çalışma türleri dev-
reye sokulmuş, geçici istihdam, taşeronluk, kısmi süreli 
çalışma, telafi çalışması, çağrı üzerine çalışma, serbest 
zaman uygulaması, denkleştirme süresi vb. uygulamalara 
geçilmiş, iş güvencesi kaldırılmış, işlerin taşeronlara veril-
mesi kolaylaştırılmış; işçilerin tamamen patronların belir-
lediği koşullarda çalışmasının önü açılmıştır.

Bu noktada iş cinayetlerinde ölümleri, yaralanmaları ve 
meslek hastalıklarını “işçinin kaderi”, “işin fıtratı” şeklin-
de ifade etmek ise bilinçli olarak gerçeğin üstünü örten, 
art niyetli bir yaklaşımdır.

Cinayetlerin sorumluları işyerinde gerekli tedbirleri al-
mayan işverenler, yasal düzenlemeleri ve ikincil mev-
zuatları olması gerektiği gibi hazırlamayanlar ve gerekli 
denetimleri yapmayan ilgili bakanlıktır.

Burada altını bir kez daha çizmekte fayda görüyoruz. 
Emek-meslek örgütlerinin önerileri dikkate alınmadan 
hazırlanan “yama” tedbirlerle iş cinayetlerinin engel-
lenmesi mümkün değildir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği için 
“Önce insan, önce sağlık, önce güvenlik” anlayışı taşıma-
yan hiçbir düzenleme sorunlara çözüm getirmeyecek, iş 
cinayetlerini durduramayacaktır.

Çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi, çalışma şartla-
rının iyileştirilmesi, işçi ölümlerinin durdurulması için mü-
cadele etmeyi temel görevi sayan DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB, piyasalaştırılmış değil insan odaklı bir işçi sağlığı 
ve güvenliği düzenlenmesi için önerilerini defalarca gerek 
iktidarla gerekse kamuoyu ile paylaşmıştır. Ne yazık ki; 
görüşlerimizin hiçbiri dikkate alınmamıştır.

Bu olumsuz tabloyu değiştirmek için görüşlerimizi kamu-
oyuyla bir kez daha paylaşmayı  görev biliyoruz;

Özelleştirmeler iptal edilmeli, madencilik sektörü baş-
ta olmak üzere taşeronluk ve rödevans ile her türlü gü-
vencesiz çalışma uygulamaları kaldırılmalıdır.

İşçi sağlığı ve güvenliğinin ayrımsız tüm çalışanlar için 
bir hizmet değil,  bir hak olduğu ve çalışanların bu hakkı-
na karşı tek muhatabın devlet olduğu kabul edilmelidir.
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Ankara’da Yüksel Caddesi’nde toplanan DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB üyeleri buradan sloganlar eşliğinde Ol-
gunlar Caddesi’ndeki Madenci Anıtı’na yürüdü. Burada 
Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel tara-
fından bir basın açıklaması yapıldı.

İstanbul’da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin oluşturdu-
ğu “İşçi Cinayetlerini Durduralım Platformu”nun çağrısı 
ile Beyoğlu Tünel’de yapılan eyleme birçok siyasi örgüt 
temsilcilerinin yanı sıra direnişçi Bross Tekstil, BEDAŞ ve 
Zet Farma işçileri de katıldı. “Kader Değil! Fıtrat Değil! 
Kaza Değil! Cinayet!” şiarlı pankartın açıldığı eylemde “İç 
güvenlik değil iş güvenliği!”, “Çalışırken ölmek istemiyo-
ruz!”, “Soma’yı unutma unutturma!” sloganları atıldı. Ba-
sın açıklamasının ardından İnşaat Mühendisleri Odası’nda 
“İş Cinayetleri ve İş Güvenliği”  başlıklı forum gerçekleş-
tirildi.

İzmir’de Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi 

40 KENTTEN ORTAK SES: “İŞ CİNAYETLERİNİ VE İŞÇİ 
KATLİAMLARINI DURDURALIM!”

İş cinayetlerine karşı duyarlılığı artırmak için TMMOB tarafından 2013 yılından itibaren “1992 Zonguldak 
Kozlu maden faciası”nın yıldönümü olan 3 Mart’ta düzenlenmeye başlayan “İş Cinayetlerine Karşı Mücadele 
Günü” bu yıl DİSK, KESK ve TTB’nin de katılımıyla 40 kentte basın açıklamaları ve eylemlerle gerçekleştirildi.

önünde yapılan basın açıklamasını İzmir Tabip Odası Baş-
kanı Dr. Suat Kaptaner okudu.

Adana’da TMMOB İl Koordinasyon Kurulu’nca Maden 
Mühendisleri Odası Adana Şubesi önünden Atatürk 
Parkı’na meşaleli yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşün ardın-
dan Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi’nde İş Cina-
yetleri ile ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı.

Antalya’da basın açıklaması DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB tarafından TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası An-
talya Şubesi’nde yapıldı. Açıklama TMMOB Antalya İKK 
Sekreteri Vahap Tuncer tarafından okundu.

Bursa’da ise TMMOB Bursa İKK bileşenleri olarak kent-
teki Emek ve Demokrasi Güçleri ile birlikte saat Kent 
Meydanı’nda buluşularak Fomara Caddesi’nden Şehre-
küstü Meydanı’na yüründü ve burada basın açıklaması 
yapıldı. Ayrıca 35 kentte daha basın açıklamaları yapıldı.

ABD’nin New York Eyaleti’nde 8 Mart 1857 tarihin-
de, daha iyi çalışma koşulları ve insanca yaşam tale-
biyle greve giden on binlerce dokuma işçisi kadına 
polis saldırmış ve 129 kadını fabrikaya kilitleyerek 
çıkan yangında hayatlarını kaybetmelerine sebep ol-
muştur. Clara Zetkin’in 1910’da 2. Uluslararası Kadın 
Kongresi’nde yaptığı öneriyle 8 Mart, Dünya Kadınlar 
Günü olarak kabul edilmiştir. Aradan geçen 154 yıla 
rağmen hala kadınlar ayrımcılığa, eşitsizliğe, sömürüye 
karşı, eşit ücret, sosyal hak, adalet ve özgürlükler için 
mücadele etmeye devam ediyor.

Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda 
verdiği mücadelenin meşalesinin adıdır 8 Mart. Günü-
müzde 8 Mart’lar; her türlü cinsiyet ayrımcılığın kaldı-
rılması ve kadına yönelik şiddete son verilmesi istem-
lerinin bir kez daha dile getirildiği gündür.

Bugün dünyanın her yerinde, bütün kentlerinde ka-
dınlar; eşitlik, özgürlük, emek, barış ve dayanışma için 
seslerini ve isyanlarını birleştiriyorlar.

Bugün dünya kadınları, hayatı ve dünyayı kadınlardan 
yana değiştirmek için, örgütlenmek için, “Söyleyecek 
sözümüz, değiştirecek gücümüz var!” demek için so-
kaktalar.

Ülkemizde kadına yönelik şiddet, özel ve kamusal 
alanda artarak devam ediyor. Oysa bizler biliyoruz ki 
kadın mücadelesi, aynı zamanda şiddetle hesaplaşma 
mücadelesidir. Bu gün kadınlar  “Özgecan İsyanımız-
dır, Kararlıyız, Kadın Cinayetlerini Durduracağız!” de-
mek için sokaktalar.

Kadınlar günlük yaşamda sürekli olarak cinsel, psikolo-
jik, fiziksel şiddete, tacize ve tecavüze maruz kalmakta 
ve öldürülmektedir. Tacizciler, tecavüzcüler ve kadın 
katilleri tahrik indiriminden yararlanmakta ve  hatta 
serbest bırakılmaktadır.

Isparta’da tecavüz edilmeye kalkışılan genç kadın, te-

TACİZE, TECAVÜZE, ŞİDDETE, KADIN KATLİAMLARINA, ERKEK 
EGEMENLİĞİNE KARŞI 8 MART’TA EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK ve BARIŞ 

İÇİN YÜRÜYORUZ!
TMMOB Kadın Çalışma Grubu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

cavüzcülere direnebildi diye tecavüzcüler ceza indiri-
mi alabiliyor. Yani mağdur kadın, aynı zamanda kendi-
sine kötülük yapmak isteyenleri de bir nevi kurtarmış 
oluyor. Aynı yargı direnemeyene ne yaptığını; 26 kişi-
nin tecavüz ettiği  13 yaşındaki kız çocuğu için “istese 
karşı koyabilirdi” kararı vermekten imtina etmeyerek 
gösteriyor. Gerekli yasal düzenlemeleri yapmayan, 
var olanları ise uygulamayan devlet, kadını şiddetten 
ve ölümden koru(ya)mamaktadır. Bu bağlamda kadın 
cinayetleri sistematiktir ve politiktir.

Gerici zihniyetin eğitime yansımasının son örneği; An-
talya  Kepez Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı-
nın “kısa etek giyen kız öğrencilerin peşine ‘taciz timi’ 
takıp normal giyinmelerini sağlayacaklarını” söyleme-
sinin şaşkınlığı yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; 
“Varsın onlar inadına dekolte, inadına mini etek diye 
feveran etsinler, biz inancına, tarihine bağlı nesiller, 
düşünen tartışan gençler yetiştirmek için çalışmaya 
devam edeceğiz” sözleri gündemin başına oturuyor.

Hukuksuzluğun “hukuk” haline getirildiği bu dönem-
de, Anayasa’da yer alan “Herkes, dil, ırk, renk, cinsi-
yet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve ben-
zeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde 
eşittir” düzenlemesi günlük yaşamımızda hiçbir şey 
ifade etmemektedir. Aksine, iktidara geldiği günden 
beri, açıkça “kadın erkek eşit değildir”, “kızlı erkek-
li aynı merdiveni kullanıyorlar, kızlı erkekli aynı evde 
kalıyorlar, her kürtaj bir Uludere’dir” demekte hiçbir 
sakınca görmeyen; kahkaha atmayı iffetsizlik olarak 
gören; hamile kadınların sokağa çıkmasını gayri ahlaki 
bulan, “annelik bir kariyerdir” diyerek anneliğin ka-
zandırdıklarıyla, sadece erkeklerin adaletine sığınarak 
var olabileceklerini söyleyen; “tecavüze uğrayan do-
ğursun, gerekirse devlet bakar”, “tecavüzcü, kürtaj 
yaptıran tecavüz kurbanından daha masumdur” diye-
bilen; kadına yönelik şiddetin değil, konuyla ilgili çıkan 
haber sayısının arttığını iddia edebilen siyasi iktidar, bu 
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ve benzeri söylemleriyle de gerici zihniyetini ortaya 
dökmektedir.

Yeni Başbakan Ahmet Davutoğlu da aynı zihniyeti 
devam ettirmekten geri kalmayacağını, “Ailenin ve 
Dinamik Nüfusun Korunması Programı”yla gösterdi. 
AKP’nin her altı ayda bir kadın istihdamını teşvik etme 
aldatmacası altında sunduğu paketlerin/programlarının 
sonuncusu olan bu program, kadınları “annelikle” sı-
nırlıyor. Yani erkeklerle eşit olarak değil, ancak anne-
liğin kazandırdıklarıyla, erkeklerin adaletine sığınarak 
var olabileceğini vurguluyor ve iki kişi arasındaki ilişkiyi 
“aile olmakla” ve heteroseksüel ilişki biçimiyle sınır-
landırıyor. Kadın emeği sömürüsüne dayanan;  kadını 
düzenli, güvenceli işler yerine, anneliğe ve ev kadınlı-
ğına hapseden; kısmi zamanlı düşük ücretli sermaye 
çalışanı yapan bu cinsiyetçi programı reddettiğimizi bir 
kez daha söylüyoruz.  

İşte tam da bu süreçte; kadını hiçleştiren bu politika-
lara, kader haline getirilen dayatmalara karşı durmak 
için, güçlü toplumsal ve sınıfsal temellere dayanan ör-
gütlü mücadeleye ve örgütlü kadın mücadelesine her 
zamankinden daha çok ihtiyaç vardır.

Kadınlar olarak bir kez daha söylüyoruz;

Cinsiyet ayrımcı politikalar, yasalar ve uygulamala-
rın kaldırılmasını, eylem ve eğitim projelerinin kadın 
örgütleriyle birlikte hayata geçirilmesini,

Kadınların ekonomik özgürlüğü için çalışmasının 
önündeki engellerin kaldırılmasını, sosyal güvenlik, pa-
rasız eğitim ve parasız sağlık haklarından yararlanılma-
sının sağlanmasını,

Aile içi şiddeti ve genel olarak kadın ve çocuklara 
yönelik şiddeti önlemek için kampanyalar, ana-baba 
eğitim programları başlatılmasını,

Medyanın, kadın ve çocuklara yönelik şiddeti teşvik 
edici yayınlar üzerinde kendi oto-denetim mekaniz-
masını kurarak kadın ve çocuklara yönelik şiddeti bir 
malzeme olarak kullanmaktan vazgeçmesini,

Şiddete uğrayan kadınlar için başvuru ve sığınma ev-
lerinin sayısının artırılmasını, ücretsiz danışmanlık, psi-
kolojik ve tıbbi destek ve yasal yardımın yapılmasını,

Evde, sokakta, işyerinde, gözaltında, cezaevinde ya-
şanan kadına yönelik şiddetin sorumlularının yargılan-
masını ve caydırıcı yasal tedbirler alınmasını istiyoruz.

Kadınların;

Sistem tarafından ucuz işgücü olarak görülüp; gü-
vencesiz, kayıt dışı, düşük ücretlerle, 18 saate kadar 
çalıştırılmasına,

Performans adı altında çok çalıştırılıp, rekabete itil-
mesine,

İşyerlerinde kreş, çocuk bakımevleri olmadığı için 
çalışma yaşamından dışlanmasına, 

Ev işleri, çocuk, yaşlı ve hasta bakımının sadece ka-
dınların göreviymiş gibi gösterilerek bir kez daha sö-
mürülmesine,

Kadın cinayetlerine ve faillerin çeşitli adlar altında 
ceza indimi alması ya da serbest bırakılmasına, 

Namus kavramının kadın cinselliğiyle özdeş görül-
düğü sistemde, töre-namus adı altında baskıya, işken-
ceye uğramasına, öldürülmesine,

İşyerinde, sokakta, evde; taciz, tecavüz ve saldırıya 
maruz kalmasına,

Yasaların, toplumsal yaşamın kadınları ikincilleştiren 
yapısına,

Daha yoksul olduğu için eğitim, sağlık gibi temel 
haklardan her geçen gün mahrum edilmesine,

Nedeni ya da tarafı olmadıkları savaş politikalarının 
bedelini ödemeye mecbur bırakılarak; acı, gözyaşı ve 
göçe itilmesine, tecavüze uğramasına,

Başkaldıranlarının toplumdan dışlanmasına, politik-
leşip, özgürlük istediğinde gözaltına alınıp, tutuklan-
masına,

Neo-liberal muhafazakâr ataerkil politikalarla be-
deninin, emeğinin ve kimliğinin sömürülmesine karşı 
İSYANDAYIZ!

TMMOB’li kadınlar olarak, erkek egemen sınıfın çı-

karlarına hizmet eden cinsiyet ayrımcılığı çözülmeden 
özgür ve eşit bir toplumun yaratılmasının mümkün ol-
madığı, gericiliğin kadın özgürlüğüne bir tehdit olduğu 
bilinciyle, kadını inkâr eden her türlü ideolojiye karşı-
yız.

Bundan sonraki mücadele kadının var olma mücadele-
sidir. Tüm bu olumsuzlukların içinden, 8 Mart’ın mü-
cadele ruhuyla çıkılabileceğine olan inancımızla, kadın-
ların eşitlik ve özgürlük kavgasını selamlıyoruz.

Biz TMMOB’li kadınlar; kadın bedeni üzerinden de-
vam eden tüm dayatmacı ve baskıcı politikalara karşı 
toplumun tüm kesimleri ile birlikte sesimizi yükselti-
yor ve diyoruz ki;

Emeğimizden, kimliğimizden, bedenimizden eli-
ni çek!

Yaşasın TMMOB, yaşasın örgütlü mücadelemiz!

Kadınlar örgütlü, TMMOB daha güçlü!

Kadınlar örgütlenmeye, mücadeleye...

 TMMOB Kadın Çalışma Grubu

KADINLAR ALANLARDA; YASTA DEĞİL İSYANDA!
Kadına yönelik şiddetin arttığı, AKP iktidarının uyguladığı politikalarla kadının görünmez hale getirilmeye 
çalışıldığı bir dönemde, kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tacize, tecavüze, şiddete, kadın katli-
amlarına, erkek egemenliğine karşı eşitlik, özgürlük ve barış için yürüdü.

Kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü`nde 
Türkiye`nin birçok kentinde “Sözleyecek sözü-
müz, değiştirecek gücümüz var” diyerek alanlar-
la buluştu.

Ankara`da öğle saatlerinde Kurtuluş Kavşağı İt-
faiye önünde toplanan yüzlerce kadın sloganlar, 
pankartlar ve taşıdıkları dövizlerle kadına yö-
nelik şiddeti, iktidarın kadın politikalarını, gerici 
söylemlerini protesto ederek Kızılay`a yürüdü. 
Her yaştan, farklı kültür ve etnik kimliklerden 
yöresel kıyafetler, tacize karşı çuvaldızlarla 
renkli görüntülere sahne olan eylem geniş katı-
lımla dikkat çekti.

8 Mart dolayısıyla çeşitli kentlerde İKK`larca da etkinlikler düzenledi.


