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Sunuş

TMMOB YOLUNA DEVAM EDİYOR:

“AKP FAŞİZMİNE KARŞI ÜLKEMİZ, HALKIMIZ, MESLEĞİMİZ VE 
ÖRGÜTÜMÜZ İÇİN MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK”

Emekçilerin uluslararası 1 Mayıs Birlik Mücadele Daya-

nışma Günü, “canlı bombaların” yaptığı toplu katliamla-

rın yol açtığı tedirginliğin hissedildiği, ancak onu aşan bir 

kararlılıkla kutlandı, emeğin sorunları dile getirildi. Oda 

örgütlülüğümüz, emeğin hakları ve bayramı için, laiklik 

için, ülkemizi karanlıktan gün ışığına çıkarmak için, bütün 

illerde alanlara çıkarak 1 Mayıs kortejlerinde yerini aldı, 

bütün emekçilerin eşit, özgür, adil bir başka Türkiye ve 

dünya özlemini paylaştı. 

6 Mayıs’ta TBMM’de benimsenen “İş Kanunu ile Türkiye 

İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-

nun” ile Özel İstihdam Bürolarının kiralık işçilik uygula-

ması ve uzaktan çalışma yasallaştırıldı. İşgücü piyasalarını 

daha fazla esnekleştirecek bu düzenlemeyle emekçiler 

en düşük ücretlerle köle pazarının esirleri haline getirile-

cek ve hiçbir güvenceleri olmayacak. İktidarın emek düş-

manı politikalarının yeni adımı olacak olan Kıdem Tazmi-

natı Fonu çalışmaları ise sürüyor. 

Geçen ayın önemli gelişmelerinden biri, Başbakan 

Davutoğlu’nun görevden el çektirilmesi ve Cumhurbaş-

kanının AKP ve hükümetin üzerindeki otoritesini kendi 

elleriyle sürdüreceğinin ilanı oldu. Bir diğer önemli geliş-

me de milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması 

idi. Bu iki gelişme, olağan anlamdaki hükümet/yürütme 

gücü ile Meclis’in, parlamenter temsilin fiilen feshi, fiili 

başkanlık sisteminin ilân edilmesi anlamına geliyor. Cum-

hurbaşkanının siyaseti belirleyen tek aktör olmasının ar-

dından yüksek yargı organlarının başkanlarını bazı gezile-

rine dâhil etmesi, yasama, yürütme, yargı güçlerinin tek 

şefe tabiiyetinin yeni bir göstergesi oldu. Davutoğlu’nun 

görevden alınması, aynı zamanda, bizzat kendisi tarafın-

dan kaleme alınan dış politika fantezilerinin belirli ölçü-

lerde sınırlanması gereken bir uluslararası konjonktüre 

de denk geldi. 

TMMOB 44. Olağan Genel Kurulu, 26-29 Mayıs tarih-

lerinde böylesi bir ortamda yapıldı.  Genel Kurul sonuç 

bildirisinde, “AKP faşizmine karşı ülkemiz, halkımız, 

mesleğimiz ve örgütümüz için mücadelemiz kararlılıkla 

sürecek” dendi. Yeni Yönetim Kurulu da,  ilk açıklama-

sında “TMMOB onurlu yürüyüşüne, dik duruşuna devam 

edecektir” dedi.  

Odamızı TMMOB’de altı dönem başarıyla temsil eden ve 

görev yaptığı dönemlerde hiçbir zaman “padişahım çok 

yaşa” demeyen, Birliğin mücadele bayrağını daha yüksek-

lere çıkaran arkadaşımız Mehmet Soğancı’ya bu vesileyle 

tekrar içtenlikle teşekkür ediyor, yeni TMMOB Yönetim 

Kurulu’nun Başkanlığa seçtiği Emin Koramaz arkadaşı-

mıza da başarılar diliyoruz. Odamız yeni çalışma döne-

minde TMMOB çalışmalarına, İKK faaliyetlerine yine tam 

destek sunacak, Birliğimizin korunması ve gelişmesi için 

gereken her çabayı gösterecektir. 

2013 yılı Mayıs ayının son günlerinde Taksim Gezi Parkı 

Direnişinden başlayıp 31 Mayıs akşamı ve 1 Haziran’dan 

itibaren bütün ülkeye yayılan Haziran halk hareketinin 

yıldönümü olan bu günlerde, halkımızın, kadınlarımızın, 

gençlerimizin o güzel, onurlu direnişini sevgi, dayanışma 

ve coşku ile selamlıyoruz. 

Esenlik dileklerimizle. 
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