
emo izmir şubesi ocak 201824

>

Aralarında TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu'nun da bu-
lunduğu İzmir Emek ve Demokrasi 
Güçleri, “OHAL Değil, Acil Demokrasi” 
mitinginin İzmir Valiliği tarafından 
yasaklanmasına ilişkin 14 Aralık 
2017 tarihinde basın toplantısı ger-
çekleştirdi.

Açıklamada, OHAL mağdurlarının 
sesini yükseltmek amacıyla düzen-
lenmek istenen mitingin, ironik bir bi-

çimde OHAL kanunu gerekçesiyle ya-
saklandığı belirtilerek, “Valilik yasağı, 
gerçekleştirmek istediğimiz mitingin 
amacının ne kadar haklı ve yerinde ol-
duğunun en net açıklamasıdır. Hak ve 
özgürlükleri korumak adına gerçekleş-
tirmek istediğimiz bir mitingin, hak ve 
özgürlüklere zarar vereceği gerekçesi 
ile yasaklanması trajikomiktir. denildi. 
15 Temmuz'un yıl dönümünde ülke 
genelinde mitingler düzenlendiğinin 
hatırlatıldığı açıklamada, "AKP iktidarı, 
kendinden olmayanlara baskıyı, zoru, 
yasakları reva görürken, tüm hak ve 
özgürlüklerin kendisi ve yandaşları 
için sınırsız kullanılmasında bir sakın-
ca görmemektedir" denildi. 

Yaklaşık 18 aydır uygulanan 
OHAL’in kalkması talebinin acil 
olduğunu vurgulandığı açıkla-
mada, şöyle denildi: 

"OHAL; hukuksuz, keyfi ihraç-
lar demektir, grev ve örgütlen-
me yasakları demektir, işsizlik, 
yoksulluk, pahalılık demektir. 
OHAL, tek adam rejimi ve zorba-
lık demektir. OHAL; ne ekonomiyi 

daha iyi duruma getirmiş, ne istihda-
mı arttırmış, ne kadına yönelik şiddeti 
azaltmıştır." 

OHAL’e karşı mücadelenin demok-
rasi güçlerinin öncelikli görevi oldu-
ğunun vurgulandığı açıklamada, Yasak 
ile kısılmaya çalışılan ses sadece 
İzmir’den 'OHAL’e hayır' diyen ses de-
ğil, Türkiye’de demokrasi ve özgürlük 
isteyen milyonların sesidir" vurgusuna 
yer verildi. Açıklama, "OHAL boyundu-
ruğu ile bunaltılmış olan tüm toplum-
sal kesimleri bu mücadelede bizlerle 
yan yana, omuz omuza durmaya davet 
ediyoruz” ifadeleriyle sonlandırıldı. 

OHAL Mitingi, OHAL Kanunu Gerekçesiyle Yasaklandı...
MİTİNG YASAĞI, OHAL'İ ÖZETLİYOR

Sefer Selvi, Evrensel Gazetesi, 15 Aralık 2017

'TMMOB’nin denetlenmediği" 
propagandasının kapsamında 7 
Temmuz 2015 tarihinde Yeni Akit 
Gazetesi’nde Mücahit Gündoğdu, 
Ekrem Şahan ve Ömer Akkaya 
imzasıyla “TMMOB 60 Yıldır 
Denetlenmiyor” başlığıyla yayım-
lanan habere ilişkin açılan davada, 
Yeni Akit Gazetesi tazminat ödeme-
ye mahkûm edildi.

TMMOB'den yapılan açıklamada, 
TMMOB’ye bağlı odaları baskı altına 

"TMMOB Denetlenmiyor" Propagandası Çöktü...
YENİ AKİT TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ!

alabilmek için 2014 yılında “denetim” 
adı altındaki başlatılan saldırı sürecin-
de, yandaş medya tarafından çok sayı-
da yalan haber yapıldığı hatırlatılarak 
şöyle denildi: 

"Habere ilişkin gazeteye gön-
derdiğimiz tekzip metninin yayın-
lanmaması üzerine gazete ve haberi 
yapanlar hakkında tazminat talebiyle 
açtığımız dava, 19 Aralık 2017 tari-
hinde sonuçlandı. Mahkeme, haberin 
hukuka aykırı olduğuna hükmederek, 
Yeni Akit Gazetesi ve haber sahiple-

rinin tazminat ödemesine karar verdi. 

Mahkemenin verdiği bu karar, Yeni 

Akit Gazetesi’nin yalan ve iftiraya da-

yalı habercilik anlayışını ortaya koy-

ması açısından olduğu kadar, hükü-

met ve yandaş medyanın dillendirdiği 

'TMMOB’nin denetlenmediği' propa-

gandasının asılsız olduğunu göster-

mesi açısından da önemli. Birliğimize, 

değerlerimize ve mesleğimize yönelik 

saldırılara karşı her zeminde mücade-

le etmeye devam edeceğiz"
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