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TMMOB’NİN UNUTULMAZ BAŞKANI TEOMAN ÖZTÜRK BURSA’DA ANILDI

TMMOB'nin bugünkü toplumcu çizgisinin yaratıcıla-
rından olan ve TMMOB’un 1973 ve 1980 yılları arasın-
da başkanlığını yapan Teoman Öztürk için, TMMOB 
Bursa İl Koordinasyon Kurulu  tarafından 13 Temmuz 
2016 tarihinde Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) 
Oditoryumu’nda anma etkinliği düzenlendi.

Teoman Öztürk’ü anma etkinliğine konukları olarak Te-
oman Öztürk’ün kızı Elif Öztürk ve altı dönem TMMOB 
Başkanlığı yapan Mehmet Soğancı katıldı. Anma etkinliği 
Teoman Öztürk’ün mücadelesini konu alan belgesel gös-
terimi ile başladı.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri 
Fikri Düşünceli, açılış konuşmasına 11 Temmuz Teoman 
Öztürk’ün ölüm yıldönümü olduğunu hatırlatarak baş-
ladı. Düşünceli, 40 yıl önce Teoman Öztürk’ün Genel 
Kurullar’da söylediği sözlerle en son yapılan 44. Genel 
Kurul’da Mehmet Soğancı’nın sözleriyle çakıştığını belirtti.

TMMOB’nin geçmişte olduğu gibi günümüzde de aynı 
değerler için mücadele etmeye, ülke sorunlarını tespit 
etmeye ve çözüm üretmeye devam ettiğini ifade eden 
Düşünceli, ‘’TMMOB, 70’li yıllarda Teoman Öztürk ve 
arkadaşlarının oluşturduğu yolda mücadeleye devam 
ediyor. Özgür ve tam bağımsız Türkiye hedefine inatla, 
kararlılıkla sürdüreceğimize inanıyoruz.’’ dedi.

Teoman Öztürk’ün kızı Elif Öztürk, babasından yaşama, 
mücadeleye dair çok şey öğrendiğini belirtti. Elif Öztürk 
konuşmasında şunları söyledi:

‘’Her insanla özdeşleşmiş sözcükler var, hatta o söz-
cükleri duyduğumuz an kardeşimle babamı hatırlarız. 
‘’Mücadele, kararlılık, inanç, paylaşım, sevgi, dostluk, da-
yanışma’’ gibi. Bugün gururla söylüyorum ki babam bu 
sözcükleri hiç lafta bırakmadı.

Babamın diğer önemsediği şey ise birlikte birşeyler ya-
pabilmekti. Çünkü her sorun herkesi ilgilendiriyordu. 
Özellikle emek kesimini, bunu da TMMOB’de hayata 
geçirdiklerine inanıyorum. Yine önemsediği öğretileri 
şöyleydi. Kararlılık, ‘’en kötü karar kararsızlıktan iyidir’’ 
derdi, kararlarımızın arkasında durabilmek için de karar-
larımızı kendimizin vermesi gerektiğini söylerdi. Bir di-
ğer önemsediği öğreti ise taraf olmaktı. ‘’Taraf olmanın 

bedelleri olabilir ama o bedelleri göze alacaksın ve her 
zaman tarafını seçeceksin.’’ derdi.

Ben de TMMOB’de o birikimi yaratanlara,  bu günlere 
taşıyanlara ve bugün de o birikimi sürdüren arkadaşlar-
la birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Geleneğin ve 
mücadelenin sürdüğü sürece babamın ve arkadaşlarının 
mutlaka gelecek olan güzel günlerde bizimle olacaklarına 
inanıyorum.’’

Diğer onur konuğu olan 12 yıl TMMOB Başkanlığı yapan 
Mehmet Soğancı ise 2004’te Makina Mühendisleri Oda-
sı yönetimine geldiklerinde ‘Bir Döneme Tanıklık Teo-
man Öztürk’ adında bir kitap yayımladıklarını söyledi.  
TMMOB’de yöneticilik yapmanın kolay olmadığını ifade 
eden Soğancı, ‘’Siyasi duruma bakacaksın, meslek alan-
ları üzerinden siyaset yapacaksın, öyle ya da böyle kim 
ne derse desin Türkiye’nin vicdanı olmuş, doğruya doğ-
ru demiş, krala çıplak demekten hiç çekinmemiş, hiç diz 
bükmemiş bir örgüt TMMOB’’ dedi. Soğancı, yöneticilik 
yaparken sıkıştığı zamanlarda ‘Bir Döneme Tanıklık Teo-
man Öztürk’ kitabına başvurduğunu da belirtti.

Soğancı, ‘’İnsan, emek, hak, adalet kelimelerini öne çı-
karan, antiemperyalist çizgiyi koruyan ve mesleği elit bir 
havadan çıkartıp, kendi meslek alanlarımızı emekçi halkın 
hizmetine sunmak gibi bir tavrı, dönüşümü Teoman Öz-
türk ve arkadaşları TMMOB’ye kazandırdı.’’ dedi.

Anma etkinliği konuşmaların ardından Özcan Aslan’ın 
‘Anadolu Ezgileri’ dinletisi ile son buldu.

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUN TASARISINA KARŞI TBMM’DE BASIN 
TOPLANTISI DÜZENLENDİ

TMMOB Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı`na karşı yürütülen mücadele kapsamında 14 Temmuz 2016 
tarihinde TBMM`de basın toplantısı düzenledi.

TBMM basın bürosunda düzenlenen basın toplantısına CHP 
Milletvekili Orhan Sarıbal, Aytuğ Atıcı, Musa Çam, Necati 
Yılmaz, Şenal Saruhan, Utku Çakırözer, Gülay Yedekçi, Ni-
yazi Nefi Kara, Kamil Okyay Sındır, Nurettin Demir, Turabi 
Kayan ve Ali Akyıldız katılarak destek verdi.

Açıklamaya TMMOB heyeti olarak Emin Koramaz (TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı), Bahattin Şahin (TMMOB Sayman 
Üye), Dersim Gül (TMMOB Genel Sekreteri), Ali Fahri Öz-
ten (TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi), Kemal Zeki Taydaş 
(TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi), M. Birkan Sarıfakıoğlu 
(Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı), 
Yusuf Songül (Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı), Ertuğrul Candaş (Harita ve Kadastro Müh. Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı), Emrah Kaymak (İç Mimarlar 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı), Cemal Gökçe (İnşaat Mü-
hendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı), Şevket Demir-
baş (Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı), 
Faruk İlgün (Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi), Funda Altun (Kimya Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi), Ali Ekber Çakar (Makina Mühendisleri Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı), Eyüp Muhçu (Mimarlar Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı), Ali Küçükaydın (Orman Mühen-
disleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı), Özden Güngör (Zi-
raat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı) ve Eren 
Şahiner (TMMOB Teknik Görevli) katıldı.

Basın toplantısı CHP Milletvekili Orhan Sarıbal`ın konuşma-
sı ile başladı. Orhan Sarıbal konuşmasında, Uluslararası İşgü-
cü Kanun Tasarısı’nın geri çekilmesi gerektiğini vurgulayarak 
Tasarıya karşı mücadele edeceklerini ifade etti.

CHP Milletvekili Orhan Sarıbal`ın konuşmasının ardından 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz basın 
açıklaması yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz`ın yaptığı 
basın açıklaması şöyle;

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ YASA TASARISI GERİ ÇEKİLSİN

Meclis gündemindeki yasa tasarısı, ülkemize büyük bir yük 
getirirken profesyonel meslek mensuplarını kendi ülkelerin-

de yabancı saymaktadır. Bu tasarı hiç tartışmasız olarak mü-
hendis, mimar ve şehir plancılarını kendi ülkesinde mülteci 
haline getirecektir.

Tasarı, Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile 6235 
sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu`nu 
veAnayasa`nın 135. maddesini büyük ölçüde hükümsüz kı-
lan bir içeriğe sahiptir. Uluslararası İşgücü Yasa Tasarısı ile 
TMMOB yasasının üç maddesi değiştirilmektedir. Tasarı 
yalnızca yabancı sermayenin taleplerine göre hazırlanmıştır. 
Halkımızın ve ülkemizin çıkarları göz ardı edilmiştir.

TMMOB Kanunu`nu değiştiren bu tasarının, hazırlık aşa-
masında Birliğimizden hiçbir şekilde görüş istenmemiştir. 
Ayrıca, taslağın Meclis Komisyonunda görüşüleceği tarihten 
sadece bir gün önce Birliğimize iletilmiştir. Komisyonda ise 
aradan daha 24 saat geçmeden jet hızıyla kabul edilmiştir. 
Birlik yöneticilerimizin, oda başkanlarımızın ve milletvekil-
lerinin itiraz ve görüşlerinin hiçbiri değerlendirilmeye alın-
mamıştır.

"Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı", TMMOB`ye bağlı 102 
meslek disiplinini ve diğer tüm akademik meslek disiplini 
mensuplarını işsizlik tehdidi ile karşı karşıya bırakmaktadır. 
Bu yasa tasarısı, yüz binlerce mühendis, mimar, şehir planla-
macısını sermayenin kâr hırsına heba etmektedir.

Bu yasa tasarısı yılda 51 bini mezun olan ve şu anda mü-
hendislik, mimarlık öğrenimi gören 435 bin öğrencinin 
geleceğiyle de ilgilidir. Çocuklarının eğitim masrafları için, 
kazançlarının en az yarısını harcayan ailelerin tüm emekleri 
bu tasarı ile çöpe atılmaktadır.  Tasarının yasalaşması duru-
munda milyonlarca gencimiz; geleceğin mühendis, mimar, 
şehir planlamacısı olacak arkadaşımız, mevcut işsizliğin ya-
nında yeni ve büyük bir sömürü düzenine teslim edilecektir. 
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Bugün örgütümüzün 500 bine yakın üyesi bulunmaktadır 
ve her dört üyemizden biri işsizdir. AKP iktidarı, yarata-
cakları bu engin kaosu görmezden gelerek, ülkemizin tüm 
mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmet alanlarını 
uluslararası sermayeye kuralsız, sınırsız ve koşulsuz olarak 
açmaktadır.

Bu gibi tasarılar, ancak sömürge ülkelerde kurulan kolo-
nilerde gündeme gelebilir. Çünkü bu yasa tasarısı ülkenin 
kendi işgücünü hiçe sayarak, yabancı sermayenin getireceği 
her türlü iş gücüne koşulsuz ve denetimsiz olarak ülkemizin 
kapılarını açmaktadır. Bu tasarı, yabancı sermayeye "gel de, 
nasıl geliyorsan gel" demektedir.

Entegre sanayi tesislerimiz, tarım ve tarıma dayalı sanayimiz, 
enerji santrallerimiz, ormanlarımız, kıyılarımız, derelerimiz, 
eğitim ve sağlığımız yabancı sermayeye pazarlandığı gibi, 
serbest meslek hizmetleri de yabancı sermayeye koşulsuz 
olarak açılmak istenmektedir.

Bu tasarı ile sınır ötesi hizmet sunumu, kavramının içeriği 
genişletilerek mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin, yurt-
dışından vergiden muaf ve kontrolsüz biçimde alınması sağ-
lanacaktır. Akademik ve mesleki yeterliliğini kanıtlamayan, 
diploma denkliği aranmayan yabancı ülke çalışanları "nitelikli 
işgücü" sayılacak, kanıtlayan yurttaşlarımız ise önemsizleşti-
rilerek "ara eleman" konumuna itilecektir.

Egemen devlet olgusu, uluslararası hukukta karşılılık ilkesi 
üzerinden ilişki kurar. Hiç bir ülke tek taraflı olarak kendi 
vatandaşı aleyhine taviz vermez. Ancak, siyasal iktidar, tek 
bir ülke lehine değil, dünyadaki 192 ülkenin sermayesi lehi-
ne kendi vatandaşının aleyhine yasa hazırlamıştır.

Gelişmiş ülkeler, ülkemiz insanına turist olarak vize dahi 
vermezken, tüm dünya ülke vatandaşları hiçbir denetim ve 
kontrole tabi olmaksızın ülkemize gelecekler ve beyana da-
yalı meslek icra edebileceklerdir.

Kimsenin gitmek istemediği Suudi Arabistan bile, ülkemiz 
mühendis, mimar ve şehir plancılarına ülkelerine girişte sı-
nav uygularken, Fransa, Almanya, Yunanistan ve AB ülkele-
rinin tamamı kendi meslek kuruluşlarının koyduğu şartları 
sağlamayan yabancı mühendis, mimar ve şehir plancılarına 
çalışma izni vermezken, ülkemizde tüm yabancılar diploma 
denkliğine ve mesleki yeterliliğe tabi olmayacaktır. Ülke va-
tandaşı olan mühendis, mimar ve şehir plancılarını uluslara-
rası sermayeye teslim etmeye çalışan siyasal iktidar anayasal 
suç işlemeye hazırlanmaktadır.

 Bu yasa tasarısı,

1. Hizmet sunumunda vatandaşa değil yabancıya öncelik 
veren,

2. Vatandaşı için aradığı koşulları yabancıdan istemeyen,
3. Mühendislik, mimarlık, hekimlik vb. hizmetlerde yaban-

cılarda akademik ve mesleki yeterlilik aramayan,
4. Ülkemizde işsizlik oranının yüksek olduğu üniversite 

mezunlarını görmek yerine, yabancı şirketlerin ülkeye 
getireceği -mühendis, mimar, şehir plancısı olduğunu 
dahi bilmediğimiz- kontrol edilmeyen beyana dayalı mü-
hendis ve mimarların istihdamına olanak veren,

5. Vergi ödemelerine gerek olmaksızın, yabancıların uzak-
tan (ülkeye gelmeden) hizmet sunmasını sağlayan,

6. Yabancıların serbest meslek mensubu olarak kendi ad 
ve namlarına kolayca hizmet sunmalarının önünü açarak 
kendi vatandaşı aleyhine haksız rekabet ortamı yaratan,

7. Yabancılara, nitelikleri bir yana, çalışma ve ikamet izni 
dahi almalarına gerek kalmaksızın muafiyet tanıyan,

8. Kamu yararına dernek ve vergi muafiyeti olan vakıflarda 
yabancılara çalışma iznine tabi olmadan çalışma hakkı ve-
ren,

9. AR-GE ve Serbest Bölgeler konusunda özel hüküm geti-
ren, bir niteliğe sahiptir.

Hazırladıkları yasayla akademik ve mesleki yeterliliği olma-
yan mühendis, mimar ve şehir plancıları ülkemizde meslek 
icra edecekler ve denetimden muaf olacaklardır!

Yabancı bir üniversiteden mezun yurttaşımız ülkemizde 
çalışacağı zaman her türlü denetimden geçecekken, aynı 
üniversiteden mezun yabancı ülke vatandaşı ülkemize hiçbir 
denetimden geçmeden girecektir.

Meclis`e sunulan yasa taslağı, denetimsiz bir sermaye akışı 
ve denetimsiz bir hizmet sunumunu yasalaştırmak anlamına 
gelmektedir.

Biz, yabancıların çalışma izni konusunda değişiklik yapan bu 
tasarının Meclis gündeminden çekilmesini istiyoruz.

Kendi ülkesinde yabancı konumuna getirilen mühendis, mi-
mar ve şehir plancıları, yurttaşlık haklarını elinden almak is-
teyenlere "dur!" diyecektir.

Mühendisini, mimarını, şehir plancısını gözden çıkaranlar bil-
melidirler ki, bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları 
da kendilerini gözden çıkaracaktır. 

TMMOB; 500.000`e yakın üyesi ile mühendislik ve mimar-
lık fakültelerinde öğrenim gören 435.000 öğrencinin hakları 
ve geleceği için mücadele edecektir.

Ülkemizin sömürge, meslek mensuplarının mülteci haline 
getirilmesine izin vermeyeceğiz.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUN TASARISIYLA İLGİLİ YÜRÜTÜLEN 
MÜCADELE ÜZERİNE TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE TEŞEKKÜR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı`nın TBMM`de 
TMMOB`nin önerdiği değişikliklerin bir kısmıyla kabul edilmesi üzerine TMMOB Örgütlülüğüne yönelik bir 
teşekkür mesajı yayımladı.

Ülkemiz 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe 
girişimi ile büyük bir kaos ve yıkıma sürüklenmek istendi, 
yüzlerce yurttaşımız hayatını kaybetti, binlerce yurttaşımız 
da yaralandı.

Darbe girişimi ardından OHAL ilan edilerek Meclis devre 
dışı bırakıldı. Hukuk askıya alındı. Rejimin daha da otoriter-
leşmesinin yolu açıldı.

İçerisinden geçtiğimiz bu sürecin ağır koşullarına ve tepkile-
re rağmen Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı ısrarla TBMM 
gündemine alındı.

Söz konusu kanun tasarısı üzerine görüşmeler 28 Temmuz 
2016 tarihli Meclis Genel Kurul toplantısında tamamlanmış 
ve kabul edilmiştir.  

Tasarı aşamasında da ısrarla belirttiğimiz üzere bu yasa ül-
kemiz ve halkımızın ihtiyaçlarını değil yabancı sermayenin 
çıkarlarını korumaktadır.

Tasarının TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komis-
yonu gündemine getirilmesi ile müdahil olduğumuz süreçte 
muhalefet milletvekilleri ile birlikte ifade ettiğimiz görüşleri-
mizin hiçbiri dikkate alınmamış ve tasarı geldiği haliyle Ko-
misyondan geçmişti.

Tasarının yasalaşması halinde ülkemizi, halkımızı, meslektaş-
larımızı ve meslek alanlarımızı bekleyen tehlikeleri şimdiye 
kadar yaptığımız açıklamalar ve yürüttüğümüz eylem prog-
ramı ile kamuoyunun dikkatine sunarak tasarının geri çekil-
mesi için yoğun bir mücadele verdik.

Örgütümüzün bütün birimleri ile yürüttüğü bu çalışmalar 
sayesinde, yasa bütünüyle geri çekilmese de:

• Toplantı gündemine göre, konuyla ilgili kamu kurumu 
niteliğindeki meslek örgütü temsilcilerinin kurul üyesi 
olarak Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu 
toplantılarına davet edilmesi sağlanmış,

• Bakanlar Kuruluna karşılıklılık ilkesi çerçevesinde çalış-
ma izinlerini sınırlayabilme yetkisi tanınmış,

• Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara çalışma izni 

muafiyeti tanınmak istenmesi engellenmiş,
• Yabancı mühendis ve mimarların yalnızca proje bazlı ve 

geçici işlerde çalışabileceği hükmü getirilmiş,
• Akademik yeterlilik istenmemesi uygulaması yabancı 

firmaların tek başına ya da yerli ortaklarıyla taahhüt 
ettikleri işlerde bu işe münhasır olmak kaydıyla sınırlı 
tutulmuş,

• TMMOB`nin yetkilerinin budanmasının önüne geçil-
miştir.

Ülkemizin, halkımızın, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın 
geleceği için yürüttüğümüz bu mücadeleyi birlikte sırtla-
dığımız örgütlü üyelerimize, örgütümüzün emekçilerine, 
Odalarımızın her kademesinde görev yapan tüm yöneticile-
rimize,  İl/İlçe Koordinasyon Kurulu sekreterlerimize, bizle-
re gönüldaşlık eden muhalefet partilerinin milletvekillerine, 
sesimizi duyuran basın yayın emekçilerine, bizlerle dayanı-
şan tüm TMMOB dostlarına Yönetim Kurulumuz adına te-
şekkür ediyorum.

Birliğimiz yasanın uygulanması ve uygulama süreçlerine iliş-
kin ikincil mevzuatların hazırlanması aşamalarında da aklın 
ve bilimin rehberliğinde kamu yararını esas alarak üzerine 
düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü.

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB YÖNETİM KURULU-ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Toplantısı 23 Temmuz 2016 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü 
toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ko-
ramaz, Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, Say-
man Üye Bahattin Şahin, Yönetim Kurulu üyeleri Ali 
Rıza Atasoy, Zeyneti Bayri Ünal, Cengiz Göltaş, Kemal 
Zeki Taydaş, Ali Fahri Özten, Ö. Ersin Gırbalar, Mehmet 
Besleme, Niyazi Karadeniz, Cemalettin Küçük, A. De-
niz Özdemir, İsmet Aslan, Mehmet Çelik, Ozan Yılmaz, 
Turhan Tuncer, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, 
Teknik Görevliler Özgür Cemile Göktaş Küçük ve Eren 
Şahiner, Hukuk Müşaviri Nurten Çağlar Yakış, Basın Da-
nışmanı Burcu Ceyhan, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Ekber Çakar ve diğer Oda yöneticileri; Birkan Sarıfakıoğ-
lu (BMO), Baran Bozoğlu (ÇMO), Hüseyin Yeşil (EMO), 
Nurhak Tatar (FMO), İlker Senel (Gemi MO), Yusuf Son-
gül (GıdaMO), Mustafa Erdoğan (HKMO), Yasin Coşar 
(İÇMO), Cemal Gökçe (İMO), Mustafa Tankut Kılınç 
(JFMO), Hüseyin Alan (JMO), Ali Uğurlu (KMO), Ayhan 

Yüksel (MadenMO), Ferhat Taşar (METMALZMO), Ali 
Küçükaydın (OMO), Mehmet Kul (Petrol MO), Ayşegül 
Oruçkaptan (PeyzajMO), Engin Bozkurt (ŞPO), Emre Fi-
dan (TMO), Hamdi Arpa (ZMO) katıldı.

TMMOB ODA SEKRETERLERİ (YAZMAN ÜYELER) TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB Oda Sekreterleri (Yazman Üyeler) toplantısı 8 Ağustos 2016 tarihinde TMMOB'de gerçekleştirildi.

Genel durum değerlendirmesi yapılan toplantıya; Dersim 
Gül (TMMOB Genel Sekreteri), Eren Şahiner (TMMOB 
Teknik Görevlisi), OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener, 
Oktay Dursun (BMO), Tülay Koç (ÇMO), Hüseyin 
Önder (EMO), Nurhak Tatar (FMO), Mustafa Erdoğan 

(HKMO), Ömer Sencar (İÇMİMO), Bahattin Sarı (İMO), 
Fikret Kemal Yıldırım (İMO), Deniz Işık Gündüz (JMO), 
Halil Kavak (KMO) Ahmet İrfan Türkkolu (METMALZ-
MO), Hüseyin G. Çankaya (ŞPO) ve Murat Aslan (ZMO) 
katıldı.

FAŞİZME, DARBELERE VE OHAL`E KARŞI GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRİYORUZ
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin öncülüğünde bir araya gelen emek ve demokrasi güçleri, faşizme, darbelere 
ve OHAL’e karşı umudu, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek için “Emek ve Demokrasi için Güç Birliği” olu-
şumunu 11 Ağustos 2016 tarihinde Ankara’da düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.

 Emek ve demokrasi örgütlerinin başkanlarının katıldığı basın toplantısında metni KESK Eş Başkanı Lami Özgen 
okudu.

Karanlık ve zor bir dönemden geçiyoruz.

AKP`nin düşünce, inanç ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldı-
ran tekçi, mezhepçi, faşizan ve neo liberal politikaları, özel-
likle son yıllarda rejim değişikliğini hedefleyen uygulamaları 
ülkemizi uçurumun kenarına getirmiş ve 15 Temmuz darbe 
girişimine de yol açan tehlikeli bir ortam yaratmıştır.

AKP iktidarının eski ortağı cemaat cuntasının başını çektiği 
kanlı darbe girişimi bastırıldı. Ancak devletin tüm kademe-
lerini teslim almış olan cemaati de içinde büyüten karanlığın 
bir yüzü de bugün iktidardaki AKP`dir. Türkiye, gerici ikti-
darlar altında emperyalizme bağımlılığın derinleştiği, emeğin 
sömürüldüğü, özgürlük, demokrasi ve laikliğe yönelik tüm 
kazanımların yok edildiği bir ülke haline getirildi.

Darbenin bastırılması onu da içinde büyüten sistemin değiş-
mesi anlamına gelmiyor.

AKP, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı kar-
ş ı-darbeyle otoriter, baskıcı ve sömürü düzenini sürdür-
m eye çalışıyor.  OHAL yasalarına ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelere dayanarak kırıntısı kalan demokratik hak ve 
ö zgürlükleri bütünüyle askıya alıyor. KHK`ler ile kamuda 
h içbir gerekçe göstermeksizin başlatılan görevden almalar 
ve soruşturmalar muhalif kesimlere yönelik baskı, tehdit ve 
topyekûn bertaraf etmeye dönüşüyor.

Tarihleri darbelerle mücadele içerisinde geçen, birçok be-

deller ödeyen emek ve demokrasi güçleri olarak darbe kar-
şıtı tutumumuz dün de bugün de nettir.

Biliyoruz ki, bu gidişatı ancak emekten, demokrasiden, la-
i klikten, barış ve kardeşlikten yana güçlerin mücadelesi 
durdurabilir. Bu bilinçle ülkemizin geleceğine sahip çıkmak, 
demokrasiyi, laikliği, bağımsızlığı, barışı, eşitliği, özgürlüğü, 
a daleti savunmak ve gerçek kılmak için bir araya geliyor, 
omuz omuza veriyoruz. 

• E mekçilere yönelik güvencesizleştirme, taşeronlaştır-
m a, yoksullaştırma politikalarına, işçi ve emekçilerin 
örgütlenme, toplu pazarlık, siyasi hak ve özgürlükleri-
nin önündeki engellere ve iş cinayetlerine karşı güven-
celi çalışmayı ve insanca yaşamı savunmak için,

• OHAL ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile yeni bas-
kı yasalarıyla demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin 
yok edilmesine, dikta arayışlarına karşı gerçek demok-
rasiyi savunmak için,

• Gerici, tekçi, otoriter, mezhepçi ideolojinin devlet eliy-
le toplumu teslim alma çabalarına karşı inanç özgürlü-
ğ ünü de kapsayan gerçek laiklik mücadelesini büyüt-
mek için,

• İçeride ve dışarıda yürütülen savaş politikalarının dur-
durulması, Kürt sorunun birlikte ve eşit yaşam teme-
l inde barışçıl, demokratik yol ve yöntemlerle siyasal 
çözümü için,
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• Emperyalizmin ortak geleceğimize karşı bölge ve ül-
kemizdeki müdahalelerine, faşizme ve darbelere karşı 
ortak ve birlikte mücadele için,

• Kadın emeği, kimliği, bedeni ve iradesine yönelik her 
tür eril, faşist ve gerici politikalara karşı kadınların öz-
gürlük ve eşitlik mücadelesini yükseltmek için,

• Aleviler başta olmak üzere toplumun tüm inanç grup-
larına, kültürel farklılıklara yönelik tekçi, mezhepçi, ay-
rıştırıcı politikalara ve saldırılara karşı birlikte mücadele 
etmek için,

• Kentlerimize, doğamıza ve yaşam alanlarımıza sahip 
çıkmak için,

• Hangi siyasal görüş, kimlik ve inançtan olursa olsun ezi-
lenlere, emekçilere, gençliğe ve tüm ötekileştirilenlere 
yönelik her tür saldırı, baskı ve şiddete karşı birlikte 
durmak için,

Emek, barış ve demokrasiden yana güçler olarak gelecek 
güzel günlere duyduğumuz inançla umudu, dayanışmayı ve 
mücadeleyi büyütmek için yan yana geldiğimizi, omuz omu-
za verdiğimizi, Emek ve Demokrasi için Güç Birliği`ni oluş-
turduğumuzu duyuruyoruz.

Eşit, özgür, demokratik bir ortak gelecek için umutluyuz, 
bir aradayız, kararlıyız!

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!

EMEK VE DEMOKRASİ İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (DİSK)
KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU 

(KESK)
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB)

TÜRK TABİBLERİ BİRLİĞİ (TTB)
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ (DBP)

DEVRİMCİ PARTİ (DP)
EMEK PARTİSİ (EMEP)

EMEKÇİ HAREKET PARTİSİ (EHP)
EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ (ESP)

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP)
SOSYALİST EMEKÇİLER PARTİSİ (SEP)

SOSYALİST YENİDEN KURULUŞ PARTİSİ (SYKP)
YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ (YSGP)

HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ (HDK)
HAZİRAN HAREKETİ

HALKEVLERİ
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD)

HACI BEKTAŞ-I VELİ VAKFI 
PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEKLERİ (PSAKD)

ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU
DEMOKRATİK ALEVİ DERNEKLERİ (DAD)

NE DARBE, NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ DEMOKRATİK TÜRKİYE
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 16 Temmuz 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Sömürü, baskı, zulüm düzeninin çeşitli savunucuları el 
birliğiyle ülkeyi mahvettiler. Bu durumdan çıkış yolu 
askeri darbeler değildir.

Şu an süren kavga bizim için verilen bir kavga değildir. 
Bizim mücadelemiz aynı zamanda bu kavganın taraf-
ları iledir. Bizim mücadelemiz sömürü, baskı, zulüm, 
işsizlik, yoksulluk düzeniyle, bağımsızlık, cumhuriyet, 
laiklik, demokrasi, emek ve barış düşmanlarıyladır.

Bu nedenle, ne AKP karanlığına teslim olacağız, ne de 
çözümü darbelerde arayacağız.

Askeri darbe girişiminin, camilerden okunan ve halk 
üzerinde daha ağır bir diktatörlüğe varacak olan cihat 
çağrılarına dönüşmesi ile yeni bir kaotik ortama giri-
yoruz.

Bu sürecin görünen sonucu, eğer mücadele etmezsek 

açık bir diktatörlük, açık bir faşizm ve başkanlık rejimi 
olacaktır.

Buna izin vermeyeceğiz. Bu ülkenin halktan, emekten, 
barıştan ve demokrasiden yana güçleriyle birlikte mü-
cadeleye devam edeceğiz.

Örgütlü halkı hiçbir güç yenemez. Birbirimize güvene-
rek, bunu kanıtlayacağız.,

Bütün sömürücüleri, zalimleri, istismarcıları hayatımız-
dan kovacağız.

Kahrolsun Faşizm!

Ne Darbe, Ne Dikta; Yaşasın Bağımsız, Demokratik 
Türkiye!..
 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı


