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 “KOCAELİ DAYANIŞMA AKADEMİSİ” DERS BAŞI YAPTI
Kocaeli Üniversitesi’nde KHK ile meslekten ihraç edilen 19 akademisyenin oluşturduğu, “Kocaeli Dayanışma 
Akademisi” 28 Eylül 2016’da ilk dersine başladı.

Açılışa, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, TTB 
Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Başkanı Şaziye Köse’nin yanı 
sıra, Yunanistan, Fransa, Eskişehir, Mersin, Ankara, İstanbul, Niğde ve daha birçok yerden gelen akademisyenler de 
katıldı.

Yüzlerce kişinin katılımıyla yapılan açılışa "KHK'LAR gitsin biz kalıyoruz. Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiç 
birimiz" sloganı damga vurdu.

 ANAYASA MAHKEMESİ, TMMOB’NİN ULUSLARARASI ETKİNLİKLERE 
KATILIMINI BAKANLIK İZNİNE BAĞLAYAN EK MADDEYİ İPTAL ETTİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nce (TMMOB) veya bağlı 
odalarca katılım sağlanması düşünülen uluslararası toplantı ve kong-
reler öncesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin alınması ge-
rektiğini belirten işlemin iptali talebiyle açılan davada, itiraz konusu 
kuralın Anayasa'ya aykırılık iddiasını inceleyen Anayasa Mahkemesi, 
6235 sayılı TMMOB Kanunu’nun Ek 1. maddesini iptal etti.

TMMOB ve Mimarlar Odası, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanunu'na, 19.4.1983 tarihli ve 66 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 12. maddesiyle eklenen 
Ek 1. maddenin, Anayasa'nın 135. maddesine aykırılığını ileri sürerek iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar 
verilmesi talebiyle dava açmıştı.

İptali istenilen Kanun'un itiraz konusu Ek 1. maddesi şöyleydi: "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini veya 
Odaları temsil etmek üzere uluslararası toplantı ve kongrelere katılmak, Bayındırlık Bakanlığı’ndan izin alınmasına 
bağlıdır. Bu izin verilmeden önce, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile toplantı ve kongrenin konusuna göre diğer ilgili 
Bakanlıkların görüşleri de alınabilir."

Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçesinde; “TMMOB veya Odaların uluslararası toplantı ve kongrelere temsilci 
gönderebilmesini idari ve mali denetim yetkisini aşacak biçimde Bakanlığın iznine tabi kılan kural, Anayasa'nın 135. 
maddesine aykırıdır” denildi.

TMMOB 44. DÖNEM DANIŞMA KURULU 1. TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB 44. Dönem Danışma Kurulu 1. toplantısı 24 Eylül 2016 tarihinde İMO Teoman Öztürk Toplantı 
Salonu’nda yapıldı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın açış konuşmasıyla başlayan toplantıda, 
Ülke Gündemi ve TMMOB Çalışmaları değerlendirildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, açılış 
konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimi, OHAL, cadı 
avına dönüşen görevden almalar konularına değindi. 
TMMOB’nin çalışma programıyla belirlenen mücadele 
alanları konusunda da bilgi veren Koramaz, TMMOB’nin 
Emek ve Demokrasi Güçbirliği’nden ayrılma gerekçele-
rini de anlattı.

Kaybettiğimiz bütün değerlerimiz aramızda

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Başta 
Teoman Öztürk olmak üzere kaybettiğimiz bütün değer-
lerimizin aramızda olduğunun bilinciyle, 44. Dönem Da-
nışma Kurulu 1. toplantısını açıyorum” diyerek sözlerine 
başladı ve şöyle konuştu: “Hepinizi şahsım ve TMMOB 
Yönetim Kurulu adına selamlıyor ve katılımınızdan dolayı 
Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Benden 
önce TMMOB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üst-
lenen, devraldıkları mücadele bayrağını 44. Dönem Yö-
netim Kurulu’na devreden sevgili başkanlarımıza ayrıca 
saygı ve sevgilerimi sunuyorum. TMMOB 44. Dönem 
Danışma Kurulu 1. toplantısına hoş geldiniz. 26-29 Mayıs 
2016 tarihlerinde TMMOB 44. Olağan Genel Kurulu’nu 
gerçekleştirdik. Genel Kurulumuzda önümüzdeki zorlu 

dönemin yükünü omuzlayacak olan kurullarımızı belirle-
dik. Yeni dönem çalışma programının alt başlıklarını bir-
likte oluşturduk.”

İslamcı-mezhepçi faşizmin kurumsallaşmasına 
yönelik önemli adımlar atıldı

İslamcı-mezhepçi faşizmin kurumsallaşmasına yönelik 
önemli adımların atıldığını hatırlatan Koramaz: “Genel 
Kurulumuz, başkanlık sisteminin ilan edildiği, milletvekili 
dokunulmazlıklarının kaldırıldığı, parlamenter temsili de-
mokrasinin fiilen feshedildiği, anayasa ihlallerinin doruğa 
vardığı, Kürt halkına yıkım ve katliamların reva görüldü-
ğü, halka karşı katliamların yapıldığı, ölümlerin kutsandığı, 
milliyetçiliğin körüklendiği, AKP’nin hedeflediği İslami re-
jim egemenliği için laikliğin tasfiye edildiği, kadın ve çocuk 
istismarının sistemli olarak propaganda edildiği, şeriatçı 
düzenlemelerin yapıldığı, emekçilerin hak ve kazanımla-
rının yoğun saldırı altında olduğu, iş cinayetlerinin giderek 
arttığı, meslek hastalıklarının yok sayıldığı, siyasal İslam-
cı-mezhepçi faşizmin kurumsallaşmasına yönelik önemli 
adımların atıldığı koşullarda toplanmıştı. Genel Kuru-
lumuzun üzerinden dört ay geçti. Genel Kurulumuzun 
hemen ardından başlayan ve dört ay gibi kısa bir zaman 
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diliminde yaşanan olağanüstü gelişmeler koşulların daha 
da ağırlaştığı bir tablo yarattı. İçerisinden geçtiğimiz dört 
aylık sürede ülke tarihinin en karanlık sayfalarına bir yeni-
si daha eklendi” dedi. 

Mücadeleye omuz veren, güç veren, ter döken 
TMMOB kadrolarına teşekkür 

Emeğe, doğaya ve topluma dönük saldırıların tavan yap-
tığı bu dönemde TMMOB’un, tereddüt etmeden doğru 
zamanda, doğru politika ile geleneğinden ve kadroların-
dan aldığı güçle üzerine düşen sorumluluğu yerine getire-
rek mücadele ettiğini hatırlatan Emin Koramaz sözlerine 
şöyle devam etti: “Genel Kurulumuzun hemen ertesinde 
Mimarlar Odamıza yönelik gelişen saldırıdan Uluslara-
rası İşgücü Kanununa, terör saldırıları ve katliamlardan 
15 Temmuz kanlı darbe girişimine kadar yaşanan bütün 
gelişmelerde örgütümüz halkına ve ülkesine sahip çıkma 
sorumluluğunu yerine getirmek için büyük bir çaba har-
cadı. Mesleğimize meslek alanlarımıza meslektaşlarımıza, 
TMMOB’nin yetkilerini budamaya ve TMMOB yasasına 
müdahale etmeye yönelik meclis gündemine getirilen 
Uluslararası İş Gücü yasasına karşı; olumsuz koşullara 
ve yaz döneminin rehavetine rağmen, örgütümüz tüm 
birimleri ile harekete geçti. İmza kampanyasından basın 
açıklamalarına ve yürüyüşlere; TBMM toplantılarından, 
diğer akademik meslek örgütleri ile toplantılara kadar 
çok yönlü bir mücadeleyi örgütlü olarak hayata geçir-
dik. Yazılı ve görsel medyanın yanı sıra, sosyal medyayı 
da çok iyi kullandık. Mücadelemiz sonucunda örgütümü-
ze ve mesleğimize yönelik saldırıları büyük oranda geri 
püskürttük. Bu mücadeleye omuz veren, güç veren, ter 
döken TMMOB kadrolarına bir kez daha teşekkür edi-
yorum.”

TMMOB örgütlü üyesinden aldığı güçle aklın, 
bilimin ve Türkiye vicdanının sesi olmaya devam 
edecek

Darbe girişiminin hemen ertesi günü yapılan TMMOB 
Yönetim Kurulu toplantısında “Ne Darbe Ne Dikta Ya-
şasın Tam Bağımsız Demokratik Türkiye” denildiğini 
ve darbelerin panzehrinin demokrasi olduğunun altının 
çizildiğini hatırlatan Koramaz, OHAL uygulamasına da 

karşı çıktıklarını da söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Yapmış olduğumuz açıklama ve eylemler ile KHK’lara, 
kamuda başlayan görevden almaların bir cadı avına dö-
nüşmesine, tüm anti demokratik uygulamalara, bir ge-
cede çıkarılan yasalarla ülkemizin dizginsiz bir şekilde 
sermayenin talanına açılmasına, emeğin kazanılmış hakla-
rının budanmasına karşı mücadele ettik. Ülkemizin içine 
sokulmak istendiği şiddet, terör ve savaş girdabını lanet-
ledik. Ardı ardına patlayan bombalar ve katliamlar bu ül-
kenin kaderi değildir dedik. Barış içerisinde eşit ve özgür 
bir temelde bir arada yaşama umudumuzun karartılma-
sına, ülkemizin Suriye’nin bir benzeri haline getirilmek 
istenmesine karşı çıktık. Ülkede, bölgede ve dünyada ba-
rış istedik. Toplumsal muhalefetinin eylem ve mücadele 
birliği konusunda çaba içerisinde olduk. Ortak eylem ve 
etkinlikler düzenledik. Bunları yaparken siyasi iktidarın ve 
yandaş kalemşorlarının de hedefindeydik. TMMOB ka-
patılmalı ve yöneticileri derdest edilmelidir diyenler de 
oldu, TMMOB bu şapkayla konuşamaz, siyaset yapamaz 
diyen tarihçi köşe yazarları da. Ancak tüm bu suçlama 
ve tehditlerin sahipleri de iyi biliyorlar ki TMMOB’ye diz 
çöktürmeye kimsenin gücü yetmez. TMMOB sadece 
örgütlü üyesinden aldığı güçle aklın, bilimin ve Türkiye 
vicdanının sesi olmaya devam edecektir.”

Anti-emperyalist, demokratik, halkçı, toplumcu 
anlayış rehberimiz olacaktır

44. mücadele döneminin Danışma Kurulu ilk toplantısını 
iki gündem ile topladıklarını hatırlatan Koramaz, TMMOB 
Çalışma Programına da değindi ve şunları söyledi: “Gün-
demlerimizden biri “TMMOB 44. Dönem Çalışma Prog-
ramı,” diğeri ise “TMMOB Çalışmaları ve ülkemizde 
yaşanan sürecin değerlendirilmesi”. Ben de konuşmama 
önce Çalışma Programımıza değinerek devam etmek 
istiyorum. TMMOB 44. Dönem Çalışma Programımız, 
üretim ve mücadeleyi esas alan bir anlayışla hazırlandı. 
Çalışma Programımızı geçmiş dönem çalışma program-
larının bir devamı olarak, Genel Kurul Sonuç Bildirgemiz 
ve Genel Kurul kararlarının yol göstericiliğinde oluştur-
duk. Çalışma Programı’mızda da ifade ettiğimiz gibi Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 44. Çalışma Dönemi 
faaliyetlerini, ülke, halk, meslek, meslektaş sorunları ile 

genel olarak siyaset arasındaki ilişki bütünlüğünü göze-
terek yürütecektir. 1970’lerde Teoman Öztürk ve arka-
daşlarının elbirliği ile yarattıkları ve ardından görev alan 
yönetim kurullarımızın titizlikle sahiplendiği anti-emper-
yalist, demokratik, halkçı, toplumcu anlayış rehberimiz 
olacaktır. Çalışma Programı belgemiz aynı zamanda iyi 
bir siyaset belgesidir. İçerisinde geçtiğimiz dört ay sü-
resince ortaya çıkan yeni gelişmeler ve güncel sorum-
luluklarımız da ilave edilerek bu belgenin örgütümüzün 
tüm birimlerinde ete kemiğe bürünmesini sağlamak 
hepimizin asli sorumluluğudur. Genel Kurul Kararlarına 
yansıdığı üzere, Birliğimiz, ülkemizin bu kritik olağanüstü 
döneminde önemli mesleki ve toplumsal sorumluluklar 
üstlenmiştir. Genel Kurulumuz, AKP faşizmine karşı ül-
kemizi, halkımızı, mesleğimiz ve örgütlerimizi koruma 
ve çağdaşlaştırma mücadelemizin süreceğini kamuoyu-
na ilan etmiş, bizlere somut güncel ve tarihsel görevler, 
sorumluluklar yüklemiştir. Birliğimiz; emek, halk, ülke, 
doğa düşmanı sömürü ve rant politikaları ile cumhuri-
yet, laiklik, demokrasi düşmanı, dinci-mezhepçi, piyasacı, 
totaliter faşizme karşı TMMOB’nin anti-emperyalist, ka-
mucu, toplumcu, devrimci, demokrat, eşitlikçi, özgürlük-
çü belirlenim ve geleneklerine, bu dönemde de kararlı-
lıkla sahip çıkacaktır. Mesleki ve toplumsal sorumlulukları 
bir bütün olarak görme ve 1970’lerden bugünlere dek 
oluşturduğumuz demokratik mevzileri koruyup geliştir-
me temelinde; ülkemizi, halkımızı ve örgütsel yapımızı 
kökten bir şekilde dönüştürmeyi amaçlayan girişimlerin 
karşısında olacaktır.”

TMMOB Genel Kurulu 13 ana başlıkta mücadele 
kararı ve çalışmalar yürütme görevi verdi

TMMOB Genel Kurulu’nun kendilerine 13 ana başlıkta 
mücadele kararı ve çalışmaları yürütme görevi verdiğini 
söyleyen Koramaz,  bu başlıkları sıralayarak şöyle konuş-
tu: “AKP’nin “Yeni Anayasa” ve “Başkanlık Sistemi”ne 
Hayır. Laiklik için Gericiliğe Karşı Tavizsiz Mücadele. 10 
Ekim 2015 Ankara Katliamının Hesabının Sorulması ve 
Sürecin Takip Edilmesi. Kürt Sorununda Demokratik 
Çözüm ve Barış. Emperyalizmin Ortadoğu’yu Kan Gö-
lüne Çeviren Politikaları ve Bağımsızlık Mücadelesi. Do-
ğanın, Kentlerin ve Yaşam Alanlarının Yağmasına Karşı 
Mücadele. TMMOB Yasası’nı Değiştirmeyi Amaçlayan 
Girişimlere Karşı Mücadele. İşçi Sağlığı-İş Güvenliği ve İş 
Cinayetlerine Karşı Mücadele. Kadınlara Yönelik Sömü-
rü, Taciz, Tecavüz ve Kadın Cinayetlerine Karşı Müca-
dele. Gerici Kuşatma Altında Çocuklarımızın İstismarı-
na Karşı Mücadele. Mülteci Sorunu ve Bu Soruna Bağlı 
Gelişen Sorunlarla İlgili Çalışma. Emek ve İnsan Odaklı 
Bir Çalışma Yaşamı Temelinde Esnek, Güvencesiz, Ku-
ralsız Çalışma Biçimlerine Karşı Mücadele. Mühendislik, 
Mimarlık, Şehir Planlama Eğitiminin Düzenlenmesi. Bu 
başlıklara 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ve ardından 
gelişen sorun alanlarını da dahil ederek yolumuza devam 
edeceğiz. Bu ana mücadele başlıklarındaki çalışmalarımızı 
TMMOB’nin 25. Oda olmadığı bilinciyle Odalarımız ve 
İKK’larımızla birlikte yürüteceğiz.”

Fiili başkanlık sisteminin kurumsallaştırılması ve 
açık faşizme yönelim söz konusudur

Ülkemizdeki siyasal durumu satır başlarıyla özetleye-
rek konuşmasını sürdüren Koramaz şunları söyledi: 
“OHAL’in Erdoğan-AKP iktidarının gereksinimleri doğ-
rultusunda devletin yeniden yapılandırılması ve toplum-
sal muhalefetin sindirilmesi için kullanılması. Süreklilik 
kazanan anayasa ihlalleri. Yasama organı olan meclisin ve 
yürütme organı olan hükümetin tek şefin istemlerine tabi 
olması. HDP’nin parlamentodan tasfiyesi amacıyla, mil-
letvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması. Belediye baş-
kanlarının görevden alınması ve kayyım atanması yoluyla 



TMMOB’den TMMOB’den

25bülten 220
ekim 201624 bülten 220

ekim 2016

Kürt halkının kurumsal kazanımlarına el konulması. Kürt 
sorununun ele alınış biçiminin değişmesi, şiddet, terör, 
savaş ortamının egemen olması. Yargının yeni bir yapıya 
kavuşarak cumhurbaşkanına bağlanması. 7 Haziran 2015 
sonrası esasen iktidarın neden olduğu şiddet ortamı ve 
iki aydan beri de FETÖ/darbe girişimi, sınır güvenliği, 
IŞİD ve Suriye’deki Kürt hareketini sınırlama bahanesiy-
le kısaca “terör” umacısı üzerinden parlamenter muha-
lefetin iktidara dolaylı ve dolaysız büyük ölçüde destek 
sunar konuma getirilmesi. Zaman zaman gördüğümüz 
üzere siyasi parti başkan, yönetici ve milletvekillerinin 
şiddete maruz kalması. Milliyetçilik-dincilik/siyasal İslam 
sentezine toplumsal taban tahkimatı yapılması; resmi si-
lahlı güçler, yandaş gençlik örgütleri, mafya ve lümpen 
ilişkiler ağının öne çıkması. Cumhuriyetin kuruluş dö-
neminin kamusal iktisadi, sosyal, kültürel kazanımlarıyla 
hesaplaşılması ve tasfiyesi. Laikliğin fiilen kaldırılması, ya-
sal zemininin zayıflatılması, din esaslı toplumsal yaşama 
yönelik adımların sistematik özellik göstermesi, kamusal 
ve toplumsal yaşamın bütününü hedeflemesi. Bunların 
yanında geçtiğimiz birkaç haftalık sürede yaşananlar ile 
Türkiye’nin içine sokulduğu savaş ortamının etkileri daha 
derinden hissedilmektedir. 

Kamuda görevden almalar cadı avına dönüştü

Kamuda görevden almaların cadı avına dönüştüğünü be-
lirten Koramaz: “Geçtiğimiz pazartesi, neredeyse tüm 
öğretim kurumları, öğretmenleri olmadan ders döne-
mine başladı. Çoğunluğunu Eğitim Sen’li öğretmenlerin 
oluşturduğu yaklaşık on bin öğretmen, savunmasız, ge-
rekçesiz, öznel kriterlerle, “terörle iç içe” gibi oldukça 
muğlak bir suçlamayla, açığa alındı. Kamuda görevden 
almaların bir cadı avına dönüştüğü örnekleri ile malum-
dur. Akademisyenler, öğretmenler, meslektaşlarımız ve 
birçok alandan ilerici, demokrat insan, hukuka aykırı bir 
şekilde ve hiçbir gerekçe gösterilmeksizin kamu görev-
lerinden atılmakta, tutuklanmakta, çalışma hakları ömür 
boyu sürecek şekilde ellerinden alınmaktadır. Bu sırala-
dıklarım, siyasal zor, asker ve polis dahil tüm devlet aygı-
tının baskı-şiddet işlevlerinin artması eşliğinde gerçekleş-
mektedir. Bir rejim değişimi/dönüşümü söz konusudur. 
Fiili başkanlık sisteminin kurumsallaştırılması ve açık fa-

şizme yönelim söz konusudur. Yapılmak istenen budur” 
dedi.

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB ile birlikte 
ortak eylem ve etkinlikler düzenlemeye devam 
etmektedir

Emin Koramaz konuşmasının son bölümünde, Emek ve 
Demokrasi İçin Güç Birliği oluşumundan ayrılma kararı 
ile ilgili yürütülen tartışmalara değindi ve şunları söyledi: 
“Değineceğim son husus da Emek ve Demokrasi İçin Güç 
Birliği oluşumundan ayrılma kararımız ile ilgili yürütülen 
tartışmalar hakkında olacak. Bu noktada TMMOB’nin, 
toplumsal muhalefetin bir araya gelmesi için en başta 
DİSK, KESK, TTB ile birlikte birçok defa öncülük yap-
tığını hatırlamamız gerekir. Bu gerçeğe karşın, “Yıllardır 
TMMOB’ye hakim olan anlayış” sözleriyle bizleri eleşti-
ren arkadaşlarımız unutmasınlar, TMMOB, çok geniş ke-
simleri kapsayan Emek Programı, DİSK, KESK, TMMOB, 
TTB dörtlüsü ve bunların öncülüğündeki 1 Mayıs Plat-
formu gibi çok sayıda geniş birlikteliklerin oluşumunda 
aktif rolü bulunmuş mücadeleci bir yapıdır. Yan yana ge-
lemeyecek siyasi yapıları bir araya getirebilmiş, ülkemizi 
karanlıkların sardığı her dönemde merkezi mitingler ör-
gütlenmesinde öncü rol üstlenmiştir. Toplumsal muha-
lefetin görünürlüğünün sağlanmasında sorumluluklar al-
mıştır. “Yıllardır TMMOB’ye hakim olan anlayış” böylesi 
sosyal ve toplumsal alanda işler yapmıştır, yapmaktadır, 
yapacaktır. TMMOB’nin Güç Birliğinden ayrılması ile or-
tak mücadele yürütmeyeceğine dair bilinçli ve Birliğimizi 
yıpratmaya dönük geliştirilen yorumlar anlamlı olmamak-
la birlikte asılsızdır. Birliğimiz, DİSK, KESK ve TTB ile 
birlikte ortak eylem ve etkinlikler düzenlemeye devam 
etmektedir. TMMOB’nin toplumsal muhalefetin birliği-
ne yönelik yaklaşım ve ilkeleri 1998 yılındaki Demokrasi 
Kurultayı’nda belirlenmiş ve her dönemde olduğu gibi 
içinde bulunduğumuz 44. Dönem Çalışma Programı’na 
da bizler tarafından açık bir şekilde yansıtılmıştır.

TMMOB gibi demokratik güçlere büyük görevler 
düşmektedir

Çalışma Programının “Mevcut Durum ve TMMOB” 
bölümünün sonunda, “Muhalif kesimler, hem ayrı ayrı 

hem de birleşik olarak “kendimi/kendimizi nasıl ortaya 
koyarım/koyarız” arayışı, düşünüşü içindedir. Birliktelik 
yönünde çabalar, istemler artmaktadır. Bu noktada diğer 
demokratik güçler gibi TMMOB’ye de büyük görevler 
düşmektedir” denilmiştir. Görüldüğü üzere TMMOB 
üzerine düşen sorumluluk ve görevlerin bilincindedir. 
Yine açıkça görüleceği üzere bu görevi yerine getirirken 
TMMOB’nin dikkat edeceği başlıca üç önemli noktanın 
altı çizilmiştir. Birincisi, “hiçbir siyasi gücün arka bahçesi” 
olmamaktır. Bu bizim bağımsızlığımızı, bağımsız demok-
rat, halkçı, toplumcu çizgimizi koruyacak tarihsel bir il-
kedir. Bu ilke, zaman zaman yakın düşebileceğimiz siyasi 
çevrelerden bağımsızlığı da kapsamaktadır. İkinci önemli 
nokta, her türlü yapı ile olan ilişkide, anlamsız hiyerarşik 
eşitlik anlayışları yerine, bu yapıların toplum içindeki kar-
şılıkları, işlevsellikleri yanı sıra emek ve demokrasi mü-
cadelesindeki konumlanışlarının esas alınmasıdır. Üçüncü 
husus da ülke, halk yararları ve TMMOB’nin çalışma il-
kelerinin temel ölçü olarak alınmasıdır. Açık ifade etmek 
konuşmak gerekirse bu tür ölçütleri bulunmayan eylem, 
güç birliği, blok, cephe vb. oluşumların sağlıklı bir şekilde 
oluşma ve yaşama şansı bulunmamaktadır.”

Grupçu, benmerkezci, kendi özel ajandasını 
dayatan yaklaşımların egemen olduğu bir 
oluşumda TMMOB’nin yeri yoktur

Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği’nde yer alış ve ay-
rılma nedenlerinin TMMOB Genel Kurullarında alınan 
kararlarda belirlenen ilkeler çerçevesinde gerçekleşti-
ğini hatırlatan Koramaz, konuşmasını şöyle tamamladı: 
“TMMOB ileride sürecin daha da kastlaşmamasına ve 
örgütlerin yıpranmamasına özen göstererek bu ilke ka-
rarını uygulamayı uygun görmüştür. Çalışma döneminin 
hemen başında Genel Kurulumuzun bize verdiği görev 
ve yetki doğrultusunda KESK, DİSK ve TTB ile birlikte 
bir çağrı yaparak tüm demokrasi ve emek kesimlerinin 
Güç Birliği zeminin kurulmasında insiyatif ve sorumluluk 
aldık. Güç Birliği,  emek ve demokrasi güçlerinin eylem 
ve koordinasyon merkezi olarak, ortaklaşılan konularda 
birlikte hareket etmeyi temel alan bir anlayış ve huku-
ka dayanıyor. Bu işleyiş sekli, bizim örgütsel bağımsızlığı 
esas alan, hiyerarşik yapılanmayı reddeden ilkelerimizle 

de uyumlu bir  tarzdı. Ancak Güç Birliğinin 1 Eylül dünya 
Barış Gününe yönelik yapılacak henüz ilk eyleminde, bu 
işleyiş kurallarına uyulmamış, eylemin biçimine ve çağrı 
metni içeriğine yönelik önerilerimiz çoğunluk anlayışına 
dayanılarak göz ardı edilmiştir. Önemsediğimiz, gerek-
liliğine inandığımız bir oluşumda, diğer üç emek meslek 
örgütü ile birlikte öncülüğünü yaptığımız Emek ve De-
mokrasi İçin Güç Birliği içinde, görüş ve önerilerimizin 
dikkate alınmayıp yok sayılmasına hasıraltı edilmesine bu 
birliği, daha ilk gününde kastlaşmaya ve kısır döngü içe-
risinde başından bozucu yaklaşımlara sessiz kalamazdık. 

Yerellerde İKK’larımızı güç durumda bırakacak 
adımlar atılmıştır

Yine platformun yerel ayaklarını oluşturma gibi bir ka-
rarımız olmamasına karşın yerellerde İKK’larımızı güç 
durumda bırakacak adımlar atılmıştır. TMMOB 10 Ekim 
mitinginin ilk karar alıcısı, öncüsü ve dörtlü olarak diğer 
toplumsal muhalefet güçlerini bir araya getiren ancak 
ülke siyasi tarihinin en büyük katliamlarından birinin si-
yasi sorumluğunu üzerinde hisseden bir örgüttür. Böylesi 
bir örgütün bombaların ardı ardına patlatıldığı, ülkenin 
sınır ötesi savaşa sokulduğu, düğün evlerine canlı bomba 
saldırıları yapıldığı bir dönemde yapılacak eylem biçimle-
rine yerellerin karar vermesini istemesinden daha doğal 
ne olabilir. Böylesi bir ortamda, ülke-bölge konjonktürü-
nün, eylemlerin niteliği, niceliği, etkisi, yapılış biçimi vb. 
önemli bir gündem maddesi değil midir? Ayrıca metine 
yönelik bir cümle ilavemizin reddedilmesi hangi birlik 
anlayışı ile bağdaşır. Nitekim aynı yaklaşımdan dolayı 
TMMOB dışındaki bazı bileşenler de Güç Birliğinden çe-
kilmiştir. Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği katılımcılar 
arasında bir eylem ve koordinasyon merkezi hedefiyle 
oluşturulmuştur. Ama daha ilk eylem sürecinde TMMOB 
ve bazı örgütler üzerinde hiyerarşi kurulmaya çalışılmış, 
işleyiş prensipleri ihlal edilmiştir. Bilindiği üzere, Emek ve 
Demokrasi İçin Güç Birliği’nin kurulmasına TMMOB ku-
rumsal işleyişi, Genel Kurul süreçleri, TMMOB Belgeleri 
ile Yönetim Kurulumuz kararı ve Çalışma Programımız 
çerçevesinde öncülük edilmiştir. Konu Danışma Kuru-
lunda ele alınmalıydı diyen arkadaşlarımız bu yaklaşımı 
anlamlı görülmemektedir. Konu Danışma Kurulunda ele 
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alınmalıydı diyen arkadaşlarımız var ama unutmayalım ki 
Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği’ne katılımımız Da-
nışma Kurulunda karar altına alınmadı. Yönetim kuru-
lumuz TMMOB Belgeleri uyarınca oluşturduğu Çalışma 
Programız gereğince bu birlikteliğin kurulmasına öncülük 
etti. Ancak bu birliğin işleyiş biçimi kuruluşundaki hedef-
lerinden uzaklaşarak, TMMOB ilkelerine aykırı bir yöne 
evrilince söz konusu oluşumdan yine Yönetim Kurulu 
toplantımızda yapılan değerlendirme sonucu ayrıldık.

Toplumsal muhalefet için birliğin gerekliliğini 
karşılayacak bütünlüklü ve eksenleri belirgin 
bir siyasal tahlil yetkinliği yanı sıra olgunluk da 
gerekiyor

Şurası çok açık, toplumsal muhalefetin birliği gerekli an-
cak bu gerekliliği karşılayacak bütünlüklü ve eksenleri 
belirgin bir siyasal tahlil yetkinliği yanı sıra olgunluk da 
gerekiyor. Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği dene-
yimi bize bu boyutların eksik olduğunu açık bir şekilde 
göstermiştir. Bu durum, bundan sonra nasıl yapılması 
gerektiğini göstermektedir. Görülmektedir ki, toplumsal 
muhalefetin ciddi bir birlikteliği için kat edilmesi gere-
ken mesafeler bulunmaktadır. TMMOB bu mesafelerin 
aşılması için samimi, dostça, birlikçi, kurucu, kapsayıcı 
yaklaşımını koruyacaktır. TMMOB, DİSK, KESK, TTB 
‘nin oluşturduğu dörtlü yapı içinde bu yönde çaba gös-
termeye devam edecektir. TMMOB, ülke ve halka karşı 
sorumluluklarının gereği olarak tüm emek ve demokrasi 
güçleriyle omuz omuza yürüyüşünü bundan önce olduğu 
gibi, aynı anlayışla sürdürecektir. Bir yerde emek sömü-
rüsü, bir yerde göçmenler, bir yerde savaş veya kent-
ilçe-köy tahribatı/yıkımı, bir yerde çayda-fındıkta sömü-
rü, bir yerde nükleer santral, bir yerde HES’ler, halkın 
üretim-yaşam alanları, doğa sorunları vb. vb. Bunların 
arasındaki iletişim-dayanışma ağlarının oluşumunda mut-
laka yer alacağız. Laiklik, dinci uygulamalar, kadın-çocuk 
istismarı, sömürüsü, cinayetleri gibi birçok ortak müca-
dele konusu var. TMMOB, önümüzdeki dönemde de 
özgür ve demokratik bir Türkiye özlemiyle emekten ve 
halktan yana mücadelesini sürdürecektir. TMMOB, önü-
müzdeki dönemde de barıştan, dostluktan, dayanışma-
dan ve halkların kardeşliği temelinde bir arada yaşama-

dan yana etkinliklerin içerisinde aktif olarak yer alacaktır. 
TMMOB, önümüzdeki dönemde de toplumsal muhale-
fetin odağında yer alarak onurlu yürüyüşüne ve dik duru-
şuna devam edecektir. TMMOB ve bağlı odalarının tüm 
yöneticileri ve örgütlü üyeleri bu kararlılık içerisindedir. 
Son sözümüz de şöyle olsun sevgili arkadaşlar: Selam 
olsun ülkemizin ve dünyanın aydınlık geleceğine sahip 
çıkanlara! Selam olsun TMMOB‘nin onurlu yürüyüşünü 
ve dik duruşunu sürdürenlere ve sürdüreceklere! Hepi-
mizin yolu açık olsun. Hepimize kolay gelsin arkadaşlar. 
Yaşasın TMMOB, Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.”

Daha sonra TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, 
TMMOB’nin Genel Kurul’dan bu yana geçen 4 aylık dö-
nemde yaptığı çalışmalar ve programlanan çalışmalarla 
ilgili bir sunum yaptı. 

Toplantıda sırasıyla; Danışma Kurulu üyeleri Ayhan Yük-
sel (MADENMO), Kaya Güvenç (TMMOB Eski Başkanı), 
Necmi Ergin (MADENMO), Ertuğrul Candaş (HKMO), 
Şerefhan Aydın (MO), Cemal Gökçe (İMO), Hasan 
Topal (MO), Baran Bozoğlu (ÇMO), Mehmet Sarıca 
(MMO), Özden Güngör (ZMO), Tevfik Peker (MMO), 
Tuğçe Çakırca (EMO), Malik Bakır (JMO), Hüseyin Ye-
şil (EMO), Ali Uğurlu (KMO), Yusuf Songül (GIDAMO), 
Uğur Kaan (FMO), Nihat Çolak (İMO), Deniz Kimyon 
(ŞPO), Ayşegül Oruçkaptan (PEYZAJMO), Harun Turan 
(İMO), Ali Ekber Çakar (MMO), Selin Top (KMO), Akar 
Tülücü (MMO), Can Deniz Akdemir (HKMO), Hüseyin 
Atıcı (MMO), Nilgün Mutlu (KMO), Ezgi Pekşen Soysal 
(MMO), Fikri Düşünceli (MMO), Mehmet Makar (MA-
DENMO), Semih Oktay (EMO), Birhan Şahin (MMO), 
Melih Yalçın (MMO), İbrahim Mart (MMO), Mahir Taylan 
Köylüoğlu (MADENMO), Doğan Hatun (MADENMO), 
Mehmet Orak (EMO), Volkan Bilgin (HKMO), İbrahim 
Tataroğlu (MO), Sezgin Çalışkan (GIDAMO), Özgür 
Topçu (İMO), Cevahir Efe Akçelik (ÇMO), Mehmet So-
ğancı (TMMOB Eski Başkanı), Zeki Aslan (MMO), Bedri 
Tekin (MMO), Sait Bahçe (MMO), Danışma Kurulu üye-
si olmayan Mehmet Torun (MADENMO), Özer Akkuş 
(İMO), Kadir Dağhan (GIDAMO), Mayıs Kurt (ÇMO), 
Olcay Abalay (MMO) konuştu.

 TMMOB-DİSK-KESK-ATO: LAİK YAŞAMDAN DA DEMOKRASİDEN DE ÖDÜN 
VERMEYECEĞİZ!

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu ve Ankara 
Tabip Odası laik ve bilimsel eğitimi savunmak amacıyla, 26 Eylül 2016 tarihinde Yüksel Caddesi İnsan Hakları 
Anıtı önünde basın açıklaması yaptılar.

Ortak basın açıklamasını Eğitim-Sen Şube Başkanı Sultan Saygılı okudu.

Laik Yaşamdan da Demokrasiden de Ödün 
Vermeyeceğiz!

15 Temmuz darbe girişimini fırsata çeviren AKP hükü-
meti, başarılı darbe süreçlerinde bile hayat bulamayan 
uygulamaları gerçekleştirmeye, OHAL’in ardından çıkar-
dığı KHK ile yaşamın her alanına müdahaleye başlamış-
tır. Binlerce kamu çalışanı görevden alınırken yüzlercesi 
gözaltına alınmış, halkın iradesine el konulmuş, hukuk da 
olağanüstü bir şekilde ayaklar altına alınmıştır.

28 bini aşkın eğitimci hukuksuz bir şekilde kamu göre-
vinden ihraç edilmiş, yıllardır hükümetin laik-bilimsel eği-
tim karşıtı girişimlerine karşı mücadele eden 11 bin 500 
eğitim emekçisi OHAL hukuku dayanak yapılarak açığa 
alınmıştır. 1,5 milyon öğrenci öğretmensiz bırakılmış, on 
binlerce öğretmen okullarından ve öğrencilerinden ko-
partılarak, eğitime, tarihin en ağır darbesi vurulmuştur. 
OHAL’in arkasına sığınılarak yapılan ihraç ve açığa alma-
ların, darbeci zihniyetlerin yaptıklarından hiçbir farkı yok-

tur! Çünkü her darbe, hukuku askıya almayı ve gücü elin-
de tutanın kudretine herkesin itaat etmesini sağlamayı 
amaç edinir! Bugün de hükümetin politikalarını eleştiren 
ve onaylamayanlara yapılanlar, toplumun geniş kesimle-
rine diz çöktürülmek istendiğini açıkça göstermektedir.

Laik yaşamdan da Demokrasiden de Ödün 
Vermeyeceğiz!

Eğitim, AKP’nin ideolojisi doğrultusunda dinselleştirme 
ve ticarileştirme temelinde yeniden dizayn edilme ama-
cıyla en kapsamlı saldırıya maruz kalmıştır. Eğitimin acil 
çözüm bekleyen sorunları varken, hükümet eğitim siste-
mini “tek din, tek dil, tek mezhep” anlayışıyla biçimlen-
dirmekte, eğitim programında ve ders kitaplarında ülke-
deki etnik, kültürel ve inanç çeşitliliği yok sayılmaktadır. 
Kapatılan cemaat okulları, ihtiyaç ve talep olup olmama-
sına bakılmaksızın imam hatiplere dönüştürülerek, veli-
ler bu okullarla mahkûm edilmekte,  laikliğin son kırın-
tıları da böylece ortadan kaldırılmaktadır. Bütün eğitim 
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kurumları, iktidarın ırkçı, mezhepçi, ayrımcı ve otoriter 
uygulamaları nedeniyle gerçek işlevlerinden hızla uzak-
laştırılmaktadır.

Eğitimde yaşanan dinselleştirme karşısında laik-bilimsel 
eğitimi savunanlar, eğitimde yaşanan ticarileştirmeye 
karşı herkes için eşit ve parasız eğitim için mücadele 
eden eğitim ve bilim emekçileri, iktidarın ve yandaşlarının 
hedefi olmuştur. İktidarın laiklik karşıtı adımlarına tepki 
olarak İstanbul'da, Laikliği Kazanacağız bildirisi dağıtan 
Haziran Hareketi üyelerine yönelik polis şiddetini kını-
yoruz! Kadıköy de ve Eskişehir de, “Laikliği Kazanacağız”  
bildirisini dağıtan Eğitim Sen üye ve yöneticileri ile bir-
likte gözaltına alınan Haziran Hareketi üyeleri başta ol-
mak üzere, gözaltına alınan akademisyenler, gazeteciler, 
hükümetin baskıcı politikalarına tepki gösterenler derhal 
serbest bırakılmalıdır!

Binlerce öğretmenin darbe girişiminin ardından hukuk-
suz bir şekilde görevden alınmasına karşı yurt genelinde 
tepkiler ve eylemler sürerken, görevden alınan öğret-
menlerin geri dönmesi için Diyarbakır’da insan zinciri 
oluşturan 15 Eğitim Sen’li gözaltına alındı. Daha önce 
gözaltına alınan 24 üyemiz henüz serbest bırakılmamış-
ken, 15 öğretmenimizin daha gözaltına alınması baskı ve 
sindirme politikasının sürdürüldüğünü göstermektedir. 
Diyarbakır’da gözaltına alınan öğretmenler derhal ser-
best bırakılmalı, sendikal mücadelemize yönelik olarak 
baskılara son verilmelidir.

Öğretmenine, laik eğitime, eşit ve özgür yaşama düşman 
olanlara inat, onurlu mücadelemizi ısrarla sürdüreceğiz! 
Siyasi iktidar, ülkede herkesin eşit ve özgür yaşamasının 
teminatı olan laik eğitim ve laik yaşama saygı duymalıdır. 

Bizler buradan bir kere daha ilan ediyoruz ki, hukuku, 
adaleti, barışı, laikliği, demokrasiyi kazanmak için demok-
ratik mücadele hakkımızı kullanacağız.

OHAL hukukunun arkasına sığınılarak çıkarılan, hukuk-
suzluk son bulsun, sorumlular cezalandırılsın.

Eğitim sistemi, ne sermayenin, ne de AKP’nin çıkarlarına 
değil emekçi halkın çıkarları doğrultusunda dönüştürül-
sün.
• Hukuksuzluğa, anti demokratik uygulamalara son ve-

rilsin.
• Kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve anadilinde eği-

tim hakkının önündeki engeller kaldırılsın.
• Eğitimde “tek din, tek mezhep” dayatmasından, eği-

timi dinselleştirme uygulamalarından derhal vazgeçil-
sin.

• Zorunlu din dersi dayatmaları, eğitimde her türlü ırk-
çı, gerici ve ayrımcı uygulamaları son verilsin.

• Çocuk istismarının yaşandığı yurtları ve evleri açan va-
kıf ve dernekler kapatılsın.

• Özel okullara değil devlet okullarına kaynak aktarılsın.
• Laik, bilimsel nitelikli kamusal eğitimin savunucusu 

öğretmenler üzerindeki baskılar kaldırılsın.
• Hukuksuz bir şekilde görevden alınan bütün öğret-

menler derhal görevlerine iade edilsin.
• Gözaltılar, tutuklamalar derhal son bulsun.
• OHAL kaldırılsın.

#ÖĞRETMENİME DOKUNMA#
#LAİKLİĞİ KAZANACAĞIZ#

 TMMOB ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU
 KESK ANKARA ŞUBELER PLATFORMU
 DİSK BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
 ATO

TMMOB ENGELLİ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI ÇALIŞMA 
GRUBU İLK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Engelli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu ilk toplantısını, 30 Eylül 2016 tarihinde  
TMMOB’de gerçekleştirdi. Toplantıya Oda Onur Kurulu Üyesi Mustafa Yazıcı katıldı.

TMMOB-DİSK-KESK-TTB ANKARA BİLEŞENLERİ: ÖZGÜR BASINA YÖNELİK 
EKRAN KARATMAYI KABUL ETMİYORUZ

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ankara Bölge Temsilciği, KESK Ankara Şubeler Platformu ve 
Ankara Tabip Odası çağrısıyla, Hayatın Sesi televizyonunun karartılmasına ilişkin 29 Eylül 2016 tarihinde Kızı-
lay Yüksel Caddesi'nde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

ÖZGÜR BASINA YÖNELİK EKRAN KARATMAYI KABUL ETMİYORUZ

Hükümetin, özgür basına yönelik baskıları ve yayın durdur-
ma uygulamaları artarak sürmektedir. Özgür Gündem’in 
kapatılması, yazarlarının, genel yayın yönetmelerinin tutuk-
lanması, çok sayıda gazetecinin baskılara maruz bırakılması 
yetmemiş, 28 Eylül 2016 akşam saatlerinde OHAL sebebiyle 
çıkarılmış KHK gerekçe gösterilerek Başbakanlık talimatıyla 
çok sayıda televizyon kanalının yayınları durdurulmuştur. 

Yıllardır hükümet icazetli yayın yapan yandaş basın ve med-
ya karşısında, halkın doğru ve gerçek haber alma hakkına 
ve basın özgürlüğüne yönelik olarak tehlikeli bir darbe ger-
çekleştirilmiştir. Emek ve demokrasi mücadelesinde yayın-
larıyla yanımızda olan, halkın bağımsız ve gerçek haber alma 
hakkına önemli katkılar sunan Hayatın Sesi TV, TV 10, Jiyan 
TV, Zarok TV, Van TV gibi televizyonların ve YÖN rad-
yonun da aralarında bulunduğu çok sayıda kurumun yayını 
durdurulmuş, ekranları tamamen hukuksuz bir biçimde ka-
rartılmıştır.

15 Temmuz darbe girişimini kendisi için bir fırsata dönüştü-
ren AKP iktidarı, içeride ve dışarıda sürdürdüğü savaş ve sö-
mürü politikalarının karşısında duran basın organlarını sus-
turarak, halkın haber alma hakkına, basın özgürlüğüne ağır 
bir darbe indirmiştir. KHK dayanak yapılarak Başbakanlığın 
talimatıyla televizyon ekranlarının karartılması ve muhalif 
radyoların sesinin kısılması ülkedeki hukuksuzluğun geldiği 
nokta açısından son derece endişe vericidir. Ülkedeki ba-
sın özgürlüğünün geldiği nokta, Meclis’te anmak istedikleri 
Abdülhamit’in bile kemiklerini sızlatacak bir noktaya ulaşmış 
bulunmaktadır.

Sendikalar, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri gibi, 
farklı yayın çizgisine sahip gazete ve televizyonların varlığı, 
bir ülkede hak ve özgürlüklerin düzeyini ve bu özgürlüklerin 
ne kadarının kullanılabildiğinin göstergesidir. Hükümet bu 
tutumuyla farklı seslere, kimliklere inançlara ve kültürlere 
ne kadar tahammülsüz ve düşman olduğunu bir kez daha 
kanıtlamıştır. Ancak darbecilerin cesaret edebileceği böy-
lesine yasakçı, baskıcı tutum ve politikaların Türkiye’yi sonu 
görünmeyen derin bir karanlığın içine çektiği açıktır.

15 Temmuz’dan bu yana uygulanmakta olan OHAL huku-

kunun ne kadar büyük bir hukuksuzluk olduğu her geçen 
gün açıkça görülmektedir. On binlerce emekçinin hiçbir 
yargı kararı olmaksızın açığa alınması, FETÖ ile hiçbir iliş-
kisi olmadığı açıkça bilinen akademisyenlerin ihraç edilmesi, 
günlerce süren gözaltılar, gözaltında işkence iddiaları ve bir 
dolu uygulama darbe ile mücadele ettiğini söyleyen hükü-
metin darbeden beter icraatlarıdır.

Düşünceyi ifade ve basın özgürlüğüne ve halkın gerçek ve 
doğru haber alma hakkına yönelik ciddi bir saldırı ile karşı 
karşıyayız. Hükümetin çizgisi dışında, emekten, demokrasi-
den ve barıştan yana yayın yapan, iktidarın değil halkın sesi 
olan basın organlarına yönelik gerçekleştirilen bu darbe, 
ülke tarihine şimdiden kara bir leke olarak geçmiştir.

İktidar tarafından susturulan televizyonlar kamu emekçileri-
nin, işçilerin, kadınların, gençlerin, çevre mücadelesi veren-
lerin, çocukların, sesini başka hiçbir yerde duyuramayan her 
kesimin, her türlü inanç grubundan yurttaşın gerçek sorun-
larını ekranına yansıtmıştır. Ülkemizin işçi ve emekçilerinin, 
halkın, ezilenlerin sesi olan TV kanallarını kapatan darbeci 
zihniyeti protesto ediyoruz.

Düşünceyi ifade ve basın özgürlüğüne doğrudan darbe ni-
teliği taşıyan bu uygulamayı kınıyor, hukuk dışı uygulamaya 
son verilerek yayın durdurma kararının derhal geri alınma-
sını talep ediyoruz. 

Basını susturmaya çalışanlar, halkın haber alma hakkına en-
gel olmaya çalışanlar, gerçeklerin duyulmasını, görülmesini 
istemeyenler tarihin hiçbir döneminde iyi hatırlanmadılar. 
Korkmayacağız, yılmayacağız, haber alma hakkımıza sonu-
na kadar sahip çıkacağız,  toplumsal muhalefet güçleriyle ve 
ilerici halk kesimleriyle omuz omuza  yürüyerek dayanışma-
mızı büyütmeye devam edeceğiz.

Haber Alma Hakkımıza Sahip Çıkacağız
Özgür Basın Susturulamaz
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 OHAL’İN UZATILMASI KABUL EDİLEMEZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, MGK toplantısı ile gündeme gelen OHAL'in uzatılması tar-
tışmaları üzerine 30 Eylül 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Ülkemiz, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ile kaosa sü-
rüklenmek istenmiş; darbe tehlikesi savuşturulurken ilan 
edilen OHAL ile son günlerin klasik deyimiyle “at izi it 
izine karışmıştır.”

Darbe girişiminin ardından, 21 Temmuz günü ilan edilen 
Olağanüstü Hal ile Türkiye bu sefer bir sivil darbe yaşa-
maya başlamış, İktidar sahiplerinin de sık sık dile getirdiği 
gibi “darbe girişimi bulunmaz bir fırsata” çevrilmiş ve dik-
tanın yolunu açmıştır.

Birliğimiz, tüm darbe girişimlerine olduğu gibi her türlü 
diktaya ve anti demokratik uygulamalara da her zaman 
karşı olmuştur.

OHAL ile Meclis devre dışı bırakılmış, ülkemiz Kanun 
Hükmünde Kararnamelerle yönetilmeye başlanmıştır. 
İlan edilen OHAL süresince, 11 binin üzerinde eğitim 
emekçisi olmak üzere on binlerce kamu emekçisi görev-
den alındı, televizyon kanalları karartıldı, basına ve muha-
lif kesimlere baskılar arttı.

OHAL ile birlikte AKP’ye muhalif olan tüm kesimler; gö-
revden almalar, baskı, zor, şiddet, gözaltı, mahkeme, ha-
pis gibi araçlarla sindirilmiş, etkisizleştirilmiştir.

OHAL dönemi; temel hak ve özgürlüklerin ortadan kal-

dırıldığı, ifade özgürlüğünün kısıtlandığı, toplumun ilerici 
kesimlerine dönük saldırıların arttığı, emekçilerin kazanıl-
mış haklarının ellerinden alındığı, işçilerin grev haklarının 
engellendiği, şiddetin tüm boyutları ile arttığı bir süreç 
haline dönüştürülmüştür.

AKP, OHAL’i tüm iktidar dönemi boyunca elde edeme-
diklerini ele geçirmek, çıkaramadığı akıl almaz kanunları 
çıkarmak ve toplumsal muhalefetin her katmanını sustur-
mak için kendi çıkarlarına kullanmıştır.

OHAL döneminin sonuna yaklaşılırken, iktidarın MGK’da 
aldığı tavsiye kararı ile OHAL’in uzatılması, hatta Saray’a 
bakılacak olursa bir yıldan fazlaya çıkarılması istenmek-
tedir. Bu istek, ülkemizin tüm yönüyle fiili bir başkanlık 
sistemine teslim edilmesidir. Böylesine uzun bir OHAL, 
ülkenin demokrasiden tamamen uzaklaştırılması ve dik-
tatörlüğe teslim edilmesi demektir.

Şiddeti gittikçe artan sivil diktaya, gericiliğe, karanlığa ve 
tüm antidemokratik uygulamalara karşı Birliğimiz, eme-
ğin ve demokrasinin yanındadır. OHAL’in uzatılması ül-
kemizin ihtiyacı değildir, kabul edilemez. Ülkemizin tek 
ihtiyacı, koşulsuz şartsız acil demokrasidir!

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

HAYATIN SESİ SUSTURULAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz "Hayatın Sesi" televizyo-
nunun Türksat uydusundan çıkartılması üzerine 29 Eylül 2016 tarihinde bir 
basın açıklaması yaptı.

Siyasi İktidar, Hayatın Sesi kanalına RTÜK aracılığıyla 
bir süredir verdiği  para cezaları ve uyguladığı idari 
cezalardan sonra, şimdi de kanalı Türksat yayınından 
çıkartmıştır.

Hayatın Sesi ve diğer televizyon kanallarının yayının 
OHAL kapsamında KHK`lara dayandırılarak Başba-
kanlık emri ile Türksat yayınından çıkartılması kabul 
edilemez.

AKP, OHAL`i muhalif kesimler üzerinde baskı kurma 

aracı olarak kullanmakta, basını da bu yolla hizaya çek-
mek istemektedir.

Emekçilerin sesi olan "Hayatın Sesi" televizyonunun 
sesi susturulamaz. İktidarın, basın üzerindeki baskısı 
kabul edilemez.

TMMOB, her zaman özgür basının yanında olacaktır.

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

DARBECİ ZİHNİYETİ PROTESTO EDİYORUZ! HABER ALMA HAKKIMIZ 
ENGELLENEMEZ!

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ankara Bölge Temsilciği, KESK Ankara Şubeler Platformu ve 
TTB Ankara Tabip Odası; kitle iletişim araçlarının OHAL kapsamında yayından kaldırılmasını protesto etmek 
amacıyla, 4 Ekim 2016 tarihinde Ankara Yüksel Caddesi’nde bir basın açıklaması yaptılar.

Değerli Basın Emekçileri,

Hükümetin, özgür basına yönelik baskıları ve yayın dur-
durma uygulamaları artarak sürmektedir. “Başbakanlık 
emri ile haklarında kapatma kararı verilen tv kanallarına 
ve radyolara yönelik polis baskınları başladı. Dün akşam 
saatlerinde Zarok TV, Özgür Gün TV, Jiyan TV, Azadi 
TV ve Özgür Gün Radyo’yu mühürleyen RTÜK ve po-
lisler bugün de Hayatın Sesi ve IMC TV’yi mühürledi. 
Bugün öğle saatlerinde yapılan baskınla mühürlenen ku-
rumların alternatif yayınları da kesildi. 

OHAL’i üç ay daha uzatan, Kanun Hükmünde Kararna-
meler ile anti demokratik uygulamaları hayata geçiren 
Hükümet, basın özgürlüğünün Türkiye’deki kırıntılarını 
da yok etmek için var gücüyle çalışıyor. Bu antidemok-
ratik uygulamaları protesto ediyor, haber alma hakkına 
sahip çıkıyoruz. Bu mühürler halkın haber hakkına vurul-
muş mühürlerdir.

Hükümet bu tutumuyla farklı seslere, kimliklere inanç-
lara ve kültürlere ne kadar tahammülsüz ve düşman 
olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Ancak darbecilerin 
cesaret edebileceği böylesine yasakçı, baskıcı tutum ve 
politikaların Türkiye’yi sonu görünmeyen derin bir ka-
ranlığın içine çektiği açıktır.

Düşünceyi ifade ve basın özgürlüğüne ve halkın gerçek 
ve doğru haber alma hakkına yönelik ciddi bir saldırı ile 
karşı karşıyayız. Hükümetin çizgisi dışında, emekten, de-
mokrasiden ve barıştan yana yayın yapan, iktidarın değil 
halkın sesi olan basın organlarına yönelik gerçekleştirilen 
bu darbe, ülke tarihine şimdiden kara bir leke olarak geç-
miştir.

15 Temmuz darbe girişimini kendisi için bir fırsata dö-
nüştüren AKP iktidarı, içeride ve dışarıda sürdürdüğü 
savaş ve sömürü politikalarının karşısında duran basın 
organlarını susturarak, halkın haber alma hakkına, basın 
özgürlüğüne ağır bir darbe indirmiştir. KHK dayanak ya-
pılarak Başbakanlığın talimatıyla televizyon ekranlarının 
karartılması ve muhalif radyoların sesinin kısılması ülke-

deki hukuksuzluğun geldiği nokta açısından son derece 
endişe vericidir.

İktidar tarafından susturulan televizyonlar kamu emekçi-
lerinin, işçilerin, kadınların, gençlerin, çevre mücadelesi 
verenlerin, çocukların, sesini başka hiçbir yerde duyura-
mayan her kesimin, her türlü inanç grubundan yurttaşın 
gerçek sorunlarını ekranına yansıtmıştır. Ülkemizin işçi 
ve emekçilerinin, halkın, ezilenlerin sesi olan TV kanalla-
rını kapatan darbeci zihniyeti protesto ediyoruz.

Düşünceyi ifade ve basın özgürlüğüne doğrudan darbe 
niteliği taşıyan bu uygulamayı kınıyor, hukuk dışı uygula-
maya son verilerek yayın durdurma kararının derhal geri 
alınmasını talep ediyoruz. 

Basını susturmaya çalışanlar, halkın haber alma hakkına 
engel olmaya çalışanlar, gerçeklerin duyulmasını, görül-
mesini istemeyenler tarihin hiçbir döneminde iyi hatır-
lanmadılar. Korkmayacağız, yılmayacağız, haber alma 
hakkımıza sonuna kadar sahip çıkacağız,  toplumsal mu-
halefet güçleriyle ve ilerici halk kesimleriyle omuz omuza 
yürüyerek dayanışmamızı büyütmeye devam edeceğiz.

Haber Alma Hakkımıza Sahip Çıkacağız
#Özgür Basın Susturulamaz
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