


Neden TMMOB?

 
Gezi Parkı direnişinin destekleyicisi, 
Taksim Dayanışması'nın katılımcısı 

olan TMMOB'nin bir gece yarısı 
operasyonuyla yetkilerinin alınması
 AKP'nin TMMOB'den intikam alma 

girişimidir.

Çünkü TMMOB; 

Kıyı Kanunu, Mera Kanunu, 2B Kanunu gibi yasal düzenlemelere,
 
Kentlerin yağmalanmasını amaç edinen kentsel dönüşüm 
politikalarına,

Özelleştirmelerle kamu kaynaklarının elden çıkarılmasına,

Sularımızın, derelerimizin yok edilmesiyle sonuçlanan HES 
projelerine,

Enerji güvenliğimizi ve geleceğimizi tehdit eden nükleer santrallara, 

 Yapı güvenliğinden yoksun can güvenliğimizi riske sokan bir yapı 
stokunun oluşmasına  

Bilimin yol göstericiliğiyle karşı durmakta ve kamusal / hukuksal 
perspektifle engel olmak için mücadele etmektedir. 



Çünkü TMMOB...

TMMOB, yüreğindeki insan sevgisini 
ve yurtseverliği, baskı ve zulüm 
yöntemlerinin söküp atamayacağının 
bilinci içinde, bilimi ve tekniği 
emperyalizmin ve sömürgenlerin 
değil, emekçi halkımızın hizmetine 
sunmak için, her çabayı güçlendirerek 
sürdürme yolunda inançlı ve kararlıdır.



Bardağı Taşıran Son Damla

Gezi Parkı’nda üç ağacın sökülmesi, AKP iktidarının yıllardır 
yaşam alanlarımıza ve doğamıza yönelttiği saldırıların bardağı 

taşıran son damlası oldu. 



Doğayı korumaya yönelik barışcı direnişe karşı iktidarın yönelttiği 
hunharca saldırılar, geniş kitlelerin biraraya gelmesinin ve güçlü 
bir dayanışmanın zeminini yarattı. Gezi Parkı'ndan yükselen bu 

coşkulu ve dirençli başkaldırı halkın bütün kesimlerinde yankılandı.

ARTIK YETER !



Tomaları, akrepleri, gaz 
bombaları,  mermileri, copları 
ve palalarıyla geldiler… "İkinci 

Çanakkale Destanı" yazıyorlarmış. 
Ankara’nın doğrudan talimatıyla, 
şiddetin her türlüsüyle saldırdılar… 

Her ırktan, her dinden, her 
cinsten, her yaştan tüm insanlar 
ve tüm canlılar yani kendilerinden 
olmayanların tümü birer düşmandı 

onlar için… 



Türkiye’nin bütün illerinde ve dünyanını 
birçok yerinde parklar ve meydanlar 

yeni bir yaşam mücadelesinin örneği oldu



Yıllarca halka, hak arayışlarına ve gösterilere yasaklanan Taksim Meydanı'nın 
sembolü olan ve AKP'nin yıkım hedefleri içinde yer alan AKM binasının ön cephesi, 

çoğulculuğun., özgürlüğün bütün renklerini gökkuşağı şöleninde buluşturdu.  



Yardımlaşmanın, paylaşmanın, 

özverinin, başkaları iç
in de yaşamanın 

adı olan dayanışmanın, özgür ve 

kardeşce birarada var olunan bir 

dünya özleminin resmini çizdiler... Bir 

daha asla unutulmayacak bir eşikten 

elele atladılar...



İKTİDARIN ODALARIMIZA 
KARŞI  SALDIRILARI BİZİ 
YILDIRAMAZ!

AKP iktidarı,  9 Temmuz gece yarısı 
çıkardığı Torba Yasa’ya meslek 
odalarımızı ilgilendiren kimi 
hükümler ekleyerek TMMOB’yi 
cezalandırma yoluna gitti. 
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. 
Maddesine eklenen bir paragraf ile 
TMMOB ve bağlı meslek odalarının 

kamu adına gerçekleştirdikleri mesleki denetim yetkisi, 
Anayasa‘nın 123, 124 ve 135. Maddelerine, 6235 sayılı 
TMMOB Yasası‘na ve diğer mevzuata aykırı biçimde 
ortadan kaldırıldı. 

Bu yasal değişiklik, sadece TMMOB ve bağlı odalarını değil, aynı 
zamanda bütün toplumsal hayatı etkileyecek içeriktedir. Meslek 
odalarının, iktidarın tasarruflarını denetleme işlevi yokedildiği için 
çevreye, doğaya, insana zarar vermesi olası projeler (Gezi Parkı, 3. 
Köprü, Kanal İstanbul, Haydarpaşa ve Galataport, Haliç Projesi, vb.) 
hiçbir engelle karşılaşmadan hayata geçirilebilecektir. 

Beyza Metin mahkeme salonunda savunma yaparken



MÜCADELEYE DEVAM...

Ekonomik büyüme politikalarının temelini, kent ve çevre 
kaynaklarının yağmalanması üzerine kuran AKP iktidarı, 
bu nedenle Gezi Parkı direnişi boyunca Taksim Dayanışma 
içinde yer alan odalarımızın üye ve yöneticilerine karşı 
ciddi saldırılar yaptı. İçinde Yönetim Kurulu Başkanımız 
Beyza Metin’in de bulunduğu birçok oda yöneticisi ve 
üyesi gözaltına alındı, haklarında davalar açıldı. Ancak 
Gezi Parkı direnişinin kararlılığı ve kitleselliği karşısında 
Şubemizin de temsil edildiği Taksim Dayanışma heyetini 
kabul etmek zorunda kalan ve heyetle görüşme esnasında 
toplantıyı terkeden Başbakan, Gezi Parkı direnişlerinin 
taleplerinin gerçekleşmesini engelleyemedi. Ülkemizin 
her yerine ve dünyanın önemli merkezlerine yayılan Gezi 
Parkı direnişleri karşısındaki 
iktidarın şiddet eksenli 
tutumu, en son 30 aydın 
ve Oscar sahibi sanatçının 
İngiltere’de yayımlanan 
Times gazetesinde imzasıyla 
protesto edildi.

GEZİ PARKI DİRENİŞİNDE GÖZALTINA 
ALINAN  BEYZA METİN VE TAKSİM 
DAYANIŞMA TEMSİLCİLERİ SERBEST 
BIRAKILDI



Ben Mehmet Ayvalıtaş, 

Daha 20 yaşındaydım. 
2 Haziran gecesi, İstanbul'da 

bir insanlık düşmanının, 
arabasını üzerimize sürmesi 

nedeniyle ezilerek öldüm.

2 Haziran

Ben Abdullah Cömert, 

Hatay'da 3 Haziran gecesi 
başıma aldığım darbelerle 

öldüm. 
Henüz 22 yaşındaydım. 
Katillerim bilinmiyor

3 Haziran

Ben Ethem Sarısülük, 

Kaynakcıydım, silahım 
yoktu. 1 Haziran'da 

Ankara'da  polis tarafından 
başımdan vurularak öldüm. 

Katilim serbest 
bırakıldı!

14 Haziran

UNUTURSAK KALBİMİZ
KURUSUN

EYLEME KATILAN 2.5 MİLYON 
YARALI 8.160
AĞIR YARALI VE ORGAN KAYBI 64

GEZİ DİRENİŞİ BİLANÇOSU:
(İHD RAPORUNDAN, 31 MAYIS - 10 HAZİRAN ARASI)



Ben Medeni Yıldırım, 

19 yaşında ve silahsızdım. 
Diyarbakır Lice'de 
kalekol yapılmasını 

istemediğim için 
jandarma kurşunuyla 

öldürüldüm.

28 Haziran

Ben Ali İsmail Korkmaz, 

2 Haziran’da Eskişehir’de 
eli sopalı caniler tarafından 

saldırıya uğradım. 
10 Temmuz'da kalbim 

durdu. Katillerim aranızda 
dolaşıyor.

10 Temmuz

GÖZALTI 3.343
TUTUKLAMA 119
CAN KAYBI 5

GEZİ DİRENİŞİ BİLANÇOSU:



HER YER TAKSİM
HER YER DİRENİŞ


