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Geçtiğimiz ay resmi rakamlara yansıyandan daha fazla yurttaşın KOVID-19 salgınından etkilendiği
ve alınan önlemlerin yetersiz kaldığı ortaya çıktı. Vaka sayısı, hasta sayısı ayrımı yapılarak, durumu ağır
seyretmeyen kişilerin hasta olarak kabul edilemediği en yetkili ağızlardan ifade edildi. Sağlık Bakanı’nın
ifadeleriyle, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) sık sık dile getirdiği vaka sayıların gizlendiği gerçeği de kabul
edilmiş oldu. Oysa TTB daha bir hafta önce iktidar ortakları tarafından “panik yarattığı” gerekçesiyle
vatan hainliğiyle suçlanmıştı. Şüphesiz ülkemizin en önemli meslek örgütlerinden biri olan TTB’nin
kapatılmasının dillendirilmesinin altında bu “gerçeği” gizleme hedefi yatmaktadır. Tabiplerin her gün
hastanelerde karşılaştığı vakaların, bakanlık koridorlarında buharlaştırmaya devam etmek istemektedirler.
Sağlığı, bilimsel gerçeklerden kopararak, bir takım siyasi hedeflerin aracı haline getirilmesin önünde engel
gördükleri TTB ile ilgili dezenformasyonun altında bu basit gerçek yatmaktadır.
Benzer şekilde hukuk devletinin temel unsurlarından olan ve ülkemizin en önemli meslek
örgütlenmelerinden barolara yönelik girişimlerin yanına, geçtiğimiz ay Anayasa Mahkemesi’nin yeni
sisteme göre yeniden yapılandırılması söylemleri eklenmiştir. İktidarın kendi barolarını kurmak için
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gerçekleştirdiği yasa değişikliği hedeflerine ulaşmalarına yetmemiş, yeni baroların kurulmasına yönelik
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hedeflediğini ifade edebiliriz. Meslek örgütlerine yönelik zaman zaman milliyetçi söylemlerle desteklenen

Kamer TÜRKYILMAZ GÜNER
Kahraman YAPICI

Yönetim Yeri
EMO İzmir Şubesi
Kazım Dirik Mah.
Üniversite Cad. 374/1 Sk.
No:1 Bornova-İZMİR
Tel: 0.232. 489 34 35
Faks : 0.232. 445 49 49
izmir@emo.org.tr
http://izmir.emo.org.tr
Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın
Ayda bir yayınlanır
Baskı

zaman sağlamak için salgın bahanesiyle, genel kurullarının yapılmasına engel olunmaya çalışılmaktadır.
Yeni barolar kurarak, Barolar Birliği’nin oluşturacak delege yapısını değiştirmeye yönelik bu girişim,
hukukçuların meslek örgütlerini bütünüyle iktidarla uyumlu hale getirmeyi hedeflemektedir. Siyasi
partilerin kongre ve kurultaylarında risk oluşturmayan koronavirüs, meslek örgütlerinin kurultayları
dahil tüm etkinliklerinin ertelenmesi için bahane olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda Ekim ayı içinde
gerçekleştirilmesini planladığımız üst birliğimiz, TMMOB’un 46. Olağan Genel Kurulu da Ankara Valiliği
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla ertelendi.
Anayasayı koruma görevi olan Anayasa Mahkemesi’nin yapısının değiştirilmesinin bile dile getirildiği
bu dönemde, iktidarın üzerinde mutlak kontrol sağlayamadığı tüm kurum ve kuruluşları dönüştürmeyi
bu girişimler, hal hazırda ağır aksak çalışan kamu idaresini kökten değiştirme potansiyeli taşımaktadır.
Benzer şekilde muhaliflerin seçildiği bazı yerel yönetimler de aynı bakış açısından payını almaktadır.
Belediyeler de siyasi gerekçelerle kayyumlar yoluyla doğrudan idare edilmeye çalışılmaktadır. Demokratik
işleyişle seçilen TTB, barolar ve Barolar Birliği yönetimlerinin yanı sıra belediye başkanlığı makamları da
işlevsizleştirilmeye çalışılmaktadır.
Birbirini denetlemesi gereken yasama, yürütme ve yargının tekleştirilmesi olarak özetlenebilecek bu
siyasi hedefin ilk işaretlerini dördüncü kuvvet olarak ifade edilen basının iktidar tarafından denetlenen
bir “havuza” toplanmasında yaşamıştık. Yurttaşların kendini ifade edebildiği tek yol olan sosyal medya
uygulamaları için de aynı mekanizmanın işlemeye başlayacağı bir döneme giriyoruz. Yapılan yasa
değişikliğinden sonra ülke içinde temsilciği olmayan uygulamalara erişimin kısıtlanması hazırlıkları
yapılıyor. Yurttaşların tepkisine rağmen TBMM’de istediği düzenlemeyi yapabilen İktidar, yurttaşların
nefes aldığı; kendini ifade edebildiği tüm alanları kapatmaya çalışmaktadır.
Derinleşen ekonomik krizle birlikte borç yükü ve yüksek kur şokuyla baş başa bırakılan yurttaşlara,
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“parti devleti” anlayışıyla “seçeneksizlik” ve “çaresizlik” dayatılmak istenmektedir. OHAL koşullarını
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ulaşmak için kullanmaktadır. Devlet imkanları, halkın öncelikli sorunlarının çözümü için değil; örgütlü
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toplum üzerindeki baskıyı artırmak için kullanmasına benzer şekilde; salgın koşulları da siyasi hedeflere
toplum kesimlerinin etkisizleştirilmesi için seferber edilmektedir. Mesleği bilimden, üretimden ve
toplumdan yanan kullanan bir mücadele geleneğinden gelen TMMOB, kamu çıkarını savunan, eşitlik,
özgürlük ve demokrasiden yana tavrını sürdürmeye devam ederek, baskı altında tüm kesimler ve meslek
örgütleriyle dayanışmasını sürdürecektir.
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