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TMMOB: KHK’LAR İLE BAŞLATILAN CADI AVINA 
ACİLEN SON VERİLMELİDİR
15 Temmuz kanlı darbe girişiminin bastırılmasının 
ardından ülkemiz AKP eli ile yeni bir baskı dönemi 
içerisine sokuldu. Siyasi iktidarın belirgin özelliği olan 
muhalefeti sindirmek ve yok etmeye çalışmak darbe 
girişimi ardından hız kesmeden devam ediyor. Yıllardır 
iktidar ortaklığı yapan AKP ve Cemaate karşı muhalif 
olan kesimler OHAL kapsamında ardı ardına çıkarılan 
KHK`lar ile hedef tahtasına oturtuldu. Son olarak 672 
sayılı KHK ile emeği, barışı, demokrasiyi ve laikliği 
savunan kamu çalışanları görevlerinden alındı. 
Emin KORAMAZ TMMOB YK Başkanı
TMMOB’TAN DÜNYA ENERJİ KONGRESİ’NE 
TEPKİ
TMMOB Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulu, 
23. Dünya Enerji Kongresi’nin “insani gereksinimleri 
yok sayarak enerjiye tamamen ticari çıkar” gözüyle 
bakan bir zihniyet tarafından ele geçirilmesine tepki 
gösterdi. Yapılan açıklamada “Enerji alanında çalışanları 
ve kamuyu temsil eden kurumların ötekileştirildiği, 
tamamen şirket temsilcilerinin söz sahibi olduğu ve şirket 

tmmob ikk...

Bir haftadır, HDP milletvekillerinin gözaltına alınması 
ve tutuklanması ile ilgili yapmış olduğumuz açıklama 
üzerinden malum çevreler yazılı ve sosyal medyada 
örgütümüzü terör ve PKK işbirlikçiliği ile suçlayan bir 
kampanya başlattılar. Amaçları TMMOB’yi iktidarın 
hedefi haline getirmek, Birliğimizin antiemperyalist, 
yurtsever, ilerici, demokrat, halkçı, toplumcu çizgi-
sinin tasfiye edilmesini sağlamaktır. Belirtmek isteriz 
ki; TMMOB’nin terör saldırıları konusundaki duruşu 
açıktır. Defalarca yaptığımız basın açıklamalarında da 
vurguladığımız üzere TMMOB, PKK eylemleri dahil 
tüm terör saldırılarını lanetleyen, ülkenin geleceğinin 
eksiksiz bir demokrasiden, barış içerisinde bir arada 
yaşamdan geçtiğini savunan bir örgüttür.

Basın açıklamamızda altını çizdik, bir kez daha yineli-
yoruz; HDP milletvekillerinin hukuka aykırı olarak 
gözaltına alınması, tutuklanması kabul edilemez. 
Bu operasyon; seçimlere, temsili parlamenter sis-
teme ve barış içinde, bir arada yaşama umudumuza 
yapılmış bir darbedir. Seçilmiş milletvekilleri devre 
dışı bırakılarak barış yerine savaşa ve teröre davetiye 
çıkartılmaktadır. Bu gidiş, iyi bir gidiş değildir, ülke-
mizi kaosa sürükleyecek, geleceğimizi karartacaktır. 
Türkiye’nin geleceği dikta rejiminde değil, demokra-
sinin evrensel değerlerinde aranmalıdır. Bizler her 
ortamda TMMOB’ye saldıran bu karanlık odakları 
yakından tanıyoruz. Onlar baskının, sömürünün, 

yağmanın, talanın, katliamların, savaşın, ırkçılığın, 
şeriatçı karanlığın sesidir. Onlar da bizi iyi tanır. Biz 
eğilip bükülmeden doğruları söyleyenleriz. “Padişahım 
çok yaşa” demeyenleriz. Gücümüzü iktidar erklerin-
den değil halkımızdan, örgütlü üyemizden, bilimden, 
teknikten, demokrasiden, insani değerlerden alırız.

Daha dün andığımız Mustafa Kemal Atatürk’ün hassa-
siyetle dile getirdiği barış ilkesini benimseyerek ülke-
mizde, bölgemizde ve dünyada barış isteriz. Bağımsız, 
demokratik, laik bir toplum ve sosyal hukuk devletini 
savunuruz. Düşünce, ifade, haber alma, örgütlenme 
özgürlüğünden ve insan haklarından yanayız. Emek, 
ülke, halk ve doğa düşmanı sömürü politikalarına 
karşıyız. Kamucuyuz, toplumcuyuz, eşitlikçiyiz, özgür-
lükçüyüz, barış ve demokrasi yanlısıyız.

İnsanca bir yaşam ve özgür bir gelecek için mücadele 
edenlerdeniz.

Korkmayacağız, yılmayacağız, sinmeyeceğiz, 
susmayacağız.

Barış, kardeşlik ve özgürlük günlerini mutlaka 
kazanacağız.

Tarih her ne olursa olsun doğru bildiğini söylemekten 
çekinmeyen bizlerden değil, güce tapanlardan, rüzgar 
nereye eserse oraya eğilenlerden hesap soracaktır.

Emin Koramaz  TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

DEMOKRASİ DÜŞMANLARINA CEVABIMIZDIR...

çıkarlarının savaştığı, kamu adına ses çıkarabilecek 
hiçbir kurum ve kuruluşa yer verilmeyen bir yapı ile 
ülkemiz ve dünya enerji kaynaklarına yönelik ‘algı 
operasyonu’ yapılmaktadır” denildi.
TMMOB`DEN CUMHURİYET`E DESTEK 
ZİYARETİ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, Yönetim 
Kurulu üyeleri, EMO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
İbrahim Aksöz, TMMOB`ye bağlı Oda yöneticileri 
Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyon üzerine 
31 Ekim 2016 tarihinde gazetenin Ankara bürosunu 
ziyaret ederek, Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile 
görüştü.
TMMOB: BİLİRKİŞİLİK KANUN TASARISI 
KABUL EDİLEMEZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
TBMM gündeminde bulunan Bilirkişilik Kanun 
Tasarısına ilişkin 26 Ekim 2016 tarihinde bir basın 
açıklaması yaparak “Konu bilirkişilik değil, konu 
yargı bağımsızlığıdır” dedi. Basın açıklamasına web 
sayfamızdan ulaşabilirsiniz.


