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Açıklamada şunlar dile getirildi: 
Adaletin kara gününü yaşıyoruz! 

Ülke tarihimizin en görkemli, en ya-
ratıcı, en gurur verici halk hareketi 
olan Gezi Direnişi’nin parçası olan ar-
kadaşlarımız uydurma deliller ve asıl-
sız suçlamalarla yargılandıkları dava 
sonucunda hapis cezasına mahkum 
edilerek tutuklandılar.

Bu kararın hukukla ve adaletle 
açıklanabilir hiçbir yanı bulunmamak-
tadır. Gezi Davası en başından itibaren 
siyasi iktidarın politik ihtiyaçları uya-
rınca dizayn edilmiş, kararı da iktida-
rın istediği biçimde verilmiştir.

Aralarında TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyemiz Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları 
Odamızın İstanbul Şubesi’nin eski 

başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar 
Odamızın Hukuk Müşaviri Can 
Atalay’ın da bulunduğu yargılanan 
arkadaşlarımız hukuki gerekçelerle 
değil, politik hesaplarla cezalandırıl-
mışlardır.

Gezi Direnişi nasıl ki bu ülkenin 
yüz akı ve onurlu tarihinin bir par-
çasıysa, Gezi Direnişi Davasında yar-
gılanan tüm arkadaşlarımız da bizim 
yüz akımız ve onurlu tarihimizin bir 
parçasıdır.

İktidar dayatmasıyla, kurgu id-
dianamelere dayanarak verilen bu 
mahkeme kararı Gezi’nin tertemiz di-
renişini lekeleyemeyecektir. Bu kararı 
kabul etmiyoruz! Gezi Direnişinin ar-
kasında dimdik durduğumuz gibi, Gezi 

Davasında yargılanan ve ceza alan 
arkadaşlarımızın da yanında dimdik 
durmaya devam edeceğiz.

Halkı hedef alan, toplumsal mu-
halefeti sindirmeye yönelik bu karar, 
gelecekte hem iktidar sahiplerinin 
hem de bu kararın altında imzası bu-
lunanların üzerinde bir utanç vesikası 
olarak kalacaktır.

Gezi’nin o görkemli haziran gün-
lerinden öğrendiğimiz en büyük ders, 
birbirimizin elinden tutmanın, birbi-
rimize sahip çıkmanın bizi ne kadar 
güçlü kıldığıydı. Bundan sonra da 
birbirimize sahip çıkmaya, arkadaşla-
rımız, ağaçlarımızı, ormanlarımızı, şe-
hirlerimizi korumaya devam edeceğiz. 
Çünkü biz Gezi’yiz, çünkü biz Halkız!

Kimse Dokunamaz Bizim 
Suçsuzluğumuza!

Gezi Davası`na ilişkin TMMOB, Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz imzasıyla basın açıklaması yaparak, mahkumiyet 
kararlarına tepki gösterdi. TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin eski 
başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odası Hukuk Müşaviri Can Atalay’a ceza verildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, 
`Arkadaşlarımız, ağaçlarımızı, ormanlarımızı, şehirlerimizi korumaya devam edeceğiz. Çünkü biz Gezi`yiz, çünkü biz 
Halkız!` denildi. 


