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TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK), KESK İzmir Şubeler 
Platformu, DİSK Ege Bölge 
Temsilciliği ve İzmir Tabip Odası, 7 
Haziran 2018 tarihinde düzenle-
dikleri basın toplantısıyla baskın 
seçimlerde oy kullanma ve sandık-
lara sahip çıkma çağrısı yaptı. Ortak 
açıklamada, toplumcu, parlamenter 
demokrasiden ve sosyal devlet anla-
yışından yana adayları ve partilere 
oy verilmesi çağrısı yapıldı.   

İzmir Tabip Odası’nda düzenlenen 
basın toplantısına TMMOB İzmir İKK 
Sekreteri Melih Yalçın, KESK İzmir 
Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü 
İsmail Hakkı Şimşek, DİSK Ege Bölge 
Temsilcisi Memiş Sarı ve İzmir Tabip 
Odası Genel Sekreteri Lütfi Çamlı ku-
rumları adında katıldı. Lütfi Çamlı’nın 
okuduğu ortak açıklamada, baskın se-
çime doğru ilerlerken, “tek adam otori-
terliğinin” ivme kazandığı ifade edile-
rek, “Son 16 yıl tek başına iktidar olan 
AKP, uyguladığı politikalarla Türkiye’yi 
uçurumun kenarına getirmiştir” ifade-
lerine yer verildi. OHAL gerekçesiyle 
yüz binden fazla kamu görevlisinin 
ihraç edildiğinin ve grevlerinin yasak-
landığının hatırlatıldığı açıklamada, 

Emek ve Meslek Örgütlerinden Baskın Seçim Açıklaması...
Yurttaşlara “TAMAM” Çağrısı

kadrolaşma nedeniyle yargı bağım-
sızlığının tamamen yitirildiğine vurgu 
yapıldı. Üretime dayalı ekonomi yerine 
inşaat sektörüne dayalı rant ekonomi-
si yaratıldığına dikkat çekilen açıkla-
mada, “Uygulanan tarım politikaları 
ile ithalat hızla artmış, çiftçiler yüksek 
girdi maliyetleri nedeniyle üretimden 
kopmuş, kırdan kente göç artmış ve 
yeni kent yoksulları olarak çiftçiler 
kent nüfusuna ucuz işgücü olarak 
katılmış ve emek sömürüsü derinleş-
miştir” denildi. Doğal yaşam ve tarım 
alanlarının yapılaşmaya açıldığına de-
ğinilen açıklamada, ülkenin ekonomik, 
siyasi ve sosyal olarak uçuruma doğru 
itildiği belirtildi. 

Eğitim sistemin gericileştirildiği-
ne ve sağlığın ticarileştirildiğine de 
vurgu yapılan açıklamada, “İş cinayet-
leri nedeniyle her yıl binlerce emekçi 
daha fazla kâr hırsının kurbanı olmak-
tadır” ifadelerine de yer verildi. Emek 
ve meslek örgütleri olarak yurttaşlara 
“TAMAM” çağrısı yapılan açıklamada, 
şöyle denildi:

“Üstümüze düşen en önemli görev 
sandığa gidip oy vermektir. Sandığa 
gidip oy vermek yetmez. Mutlaka oy-
larımıza sahip çıkmalı, sandıklarda 
sandık kurulu görevlisi veya müşahit 

olarak görev almalıyız. Bu doğrultuda 
oyumuzu, parlamenter demokrasiden, 
toplumcu, sosyal devlet anlayışından 
yana adaylar ve partiler için kullana-
lım. Yaşanabilir bir ülke için ilk adım-
ları hep birlikte atalım.”

Ortak açıklamanın okunması-
nın ardından konuşan Melih Yalçın, 
TMMOB’un seçim bildirgesi hazırladı-
ğını hatırlatarak, “Muhalefet partileri 
hükümetin yaptıklarının tersini söylü-
yor ama biz bunları uygulamada gö-
receğiz. Muhalefet, iktidara geldiğinde 
onların uygulamalarının da takipçisi 
olacağız. Seçimi kim kazanırsa kazan-
sın kucağında bir krizle karşılaşacak. 
Burada sermayeden yana mı, emekçi-
den yana mı tavır gösterecekler, gö-
receğiz” diye konuştu. KESK Şubeler 
Platformu Dönem Sözcüsü İsmail 
Hakkı Şimşek ise baskın seçimin si-
yasi iktidarın ayağına dolaştığını dile 
getirirken, DİSK Ege Bölge Temsilcisi 
Memiş Sarı ise ülkenin kimyasının bo-
zulduğunu vurgulayarak, “Seçimlerde 
biz emekçiler, emekliler, çalışanlar 
iktidarın kimyasını bozmaya hazırız. 
Hepimize hayırlı olsun” diye konuştu. 


