
"Sevgili arkadaglar,

Hepinizi gahsrm ve JMO Antalya Sube Yonetim Kurulu adrna selamlryor ve katrhmrnrzdan dolayr Yonetim

Ku ru lu muz adrna hepinize tegekkri r ediyoru m.

Biraz gecikmeliolarak yaptrfrmrz JMO 11.Donem 1.Danrgma Kurulu toplantrsrna hog geldiniz.

l-1. Donem $ube Genel Kurulunu 20-21 $ubat 2015'da gergeklegtirmigtik. Aradan bir yrllrk stire gegti. Ancak

bu krsa srirede sabrr srnrrlarrmrzr zorlayan pek gok olay yagandr rilkemizde.

Ankara-Krzrlay Meydanr-Gr"ivenpark'ta, Atatiirk Bulvarr ijzerinde yer alan otobtis duragrnda, 13 Mart 2016

tarihinde saat l-8.55 civarrnda, hareket halinde bomba yilklri bir aragla yaprlan teror saldrrrsrsonucu 37
kiginin yatamrnr yitirdi, 1,9'u agrr olmak [izere ]"25 kiginin yaralandr.

istanbulTaksim'de l-9 Mart 2016 tarih ve saat: 10.55 sularrnda meydana gelen bombalr saldrrr sonrasr
gogunlufiu yabancr uyruklu 5 kigi yagamrnr yitirmig, 7'si afirr olmak tizere 39 kigi ise yaralanmrgtrr.

istanbul Vezneciler'de 7 Haziran Salr grinri meydana gelen bombalr saldrrr sonucunda ilk belirlemelere g6re

7'si polis 12 kigi yagamrnr yitirmig, 36 kigi de yaralanmrgtrr.

8.06.2016 Salr grinri gece istanbulAtatLirk Havalimanr Drg Hatlar peronunda saldrrganlarrn otomatik silah

ve kendilerini patlatmalarr sonucunda,42 kiSinin ya5amrnr yitirdi, 16'sr afrr olmak Lizere 1"47 yaralandr.

15 Temmuz 2016 tarihinde ordu iginde bir grup rilke demol<rasisine karSr menfur saldrrr gergeklegtirdi. 15

Temnruz gecesigerqeklegtirilen askeri darbe girigimini bizler giddetle krnadrk.

Ancak, darbe sonrasr gidiSat ayrrca endiqe verici olmu;tur. Darbeyi frrsata Eevirip, bir sivil darbe yaptlmast,

rejimin daha da otoriterlegtirilmesiyoluna gidildi. Demokrasi drgr bu durum kabul edilemez. Darbe giriSimi,

baSkanlrk yoluna giden bir frrsat olarak gortilmernelidir.

Darbeyi gerekEe gosterip, halkrn egenrenlifrini krsrtlayacak, hukuku geri piana atacak "ola$antistti hal" gibi

uygulamalara bagvurulmasrnr dofiru bulrnuyoruz.Bakanlar Kurulu'nun OHAL ilanrsivil darbe ile BaSkanlrk

sisterninin Ba5komutanlrk adr altrnda uygulanmasr, kurumsallagtrrrlmasr anlamrna gelmektedir. OHAL ile

Meclis devre dry brrakrlnrakta, hukuk askrya alrnmakta ve tum yonetim KHK'lara dayanarak

Cunrhurbagkanlna verilmektedir. Bir nevi gimdiden bagkanlrk provalarr yaprlmaktadtr. Darbe girigimi

sonrast gerekli soru$turma ve aragtirma yargr sureEleri tamamlanmadan gergeklegtirilmeden, hukukun

temel ilkeleri gozetilmeden yaprlan kamudan gorevden almalar cadt avtna donLigtLirulmugtiir. Darbeciler

demokratik hukuk devleti olq[tlerine gore yargtlartmaltdtr"

Ulkemizin 7 Haziran 2015 segimlerinden bu yana igine qekilmeye Ealrgrldrgr karanlrk girdaptan grkrgr OHAL

uygulamalarryla de{il, daha fazla demokrasi, laiklik, temel hak ve ozgLirluklerin gtivence alttna altnmast,

yargrda bagrrnsrzltgrn sa$lanmasr, evrensel hukuk ve adaletin tesisiyle rntjmkrlndrir.

20.08,2016 Cumartesigilnri gece Saat;23:l-5 sularrnda Gaziantep'irr $ahinbey ilgesinde canlr bomba bir

saldtrgan diifri.in evinde kendini patlatmasr sonucunda 51 kigi yagamrnr yitirdi, 16'sr afirr olmak i.izere 94

yaralrnrn bulundugu bir saldrrr gergekle;tirilmiStir.

Cumhurlyet Halk Partisi Genel Bagkanr Kenral KrlrEdaroglu'nun iEinde bulundugu araE konvoyu Artvin'in

Ardanug ilgesine giderken silahlr bir saldrrrya maruz kalmrS, bir er yagamrnr kaybetmig, iki astsubay

ya ra lanmrgtrr.

Siirt'in girvarr ilEesine baglr Madenl<oy'de i5letilen aErk ocak bakrr madeninde 17.11.201"6 tarihinde

meydilna gelen kaymada, yaklagrk 1 milyon ton malzeme nradende galrgan emekqileri toprak altrnda

brra km rgtrr.



Adana'nrn Alada$ ilEesinde bulunan Alada{ Tahsll Qa$rndaki Talebelere Yardtm Derne$i Ortaogretint Krz

Ogrenci Yurdu'nda dtin gece grkan yangrnda qocuklarrmtzr kaybettik

10 Aralrk g[nti istanbul Dolmabahge'deki Begiktag Vodafone Arena'nrn yanrnda ve Magka Parkt'nda iki

bombalrsaldrrrdLizenlendi. Saldrrrda yedisisivil,3l-'ipolis olmak r.izere 38 kiginin hayattntkaybetti, 166

kiginin ise yaralandr. iki ayrr noktada patlatrlan bombalarla bir kez daha terOr ve kaos girdabr olugturuldu.

L9 Aralrk'ta Rusya'nrn Ankara Btiytikelgisi Andrey Karlov, Ankara'da katrldrfir bir sergide ufradrf,r silahlr

saldrrrda hayatrnr kaybetti.

2017de katliamlarla agrldr. istanbul'un eflence merkezlerinden Reina'da yrlbagr kutlayan insanlara yonelik

saldrrrda 39 kigi hayatrnr kaybetti.

Reina katliamrnrn arclrndan terdr bu kez izmir'de ortaya Erktr. 5 Ocak 2017'de saat 16.05 srralartnda izmir

Adliyesi'nde hAkim ve savcrlarrn kullandrgr C Kaprsr yakrnlarrnda bombalr aragla saldtrt dr.izenlendi. Saldrrr

sonucu biri polis 2 kigi hayatrnr kaybetti. Saldrrr sonrasr grkan gatr;mada ise iki saldrrgan oldiirLildLi.

Diyarbakrr'da, Adana'da, istanbul Begiktag'ta, Kayseri'de diizenlenen bombalr saldrrtlarda onlarca

yu rttaqrm rzr kaybettik.

Neredeyse her hafta bir saldrrryla, katliamla karSr karqrya kaldr$rmrz tlikernizde, artrk ktnamalardan ote bir

5ey yaprnak; hayata kar5r okimiln, barrSa kar;r savagrn, kardeSlige kar;r nefretirr hiiktim sr"irmesine dur

demek, bu iklinri defrigtirmek igin adrm atnrak gerekiyor!

Bu saldrnlarr gerEeklegtirenleri lanetliyor, hayatrnr kaybedenlerin ailelerine ve yaktnlartna tralsagltgt,

yaralrlarrnrrza da acil gifalar diliyoruz.

AKP darbeyi birfrrsata gevirmig durumda. OHAL ile Meclis devre dtgt btraktlarak, tilkemiz Kanun Hrikmtlnde

Ka rarnamelerle yonetiliyor.

Sevgili arkadaSlar;

AKP, OHAL'i ttim iktidar donemi boyunca grkaramadrfr i.ilke, dofia ve emek dtigmanr aktl almaz yasalart

grkarmak igin de gok iyi kullanryor.

BugUne def,in, Uluslararasr i9 gricri Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yattrtm Sistemi Kanunu, Ti.irkiye

Varlrk Fonu Kanunu, Yatrrrmlarrn proje bazrnda desteklenmesi kanunu, Bazr alacaklartn yeniden

yaprlandrrrlmasr kanunu, Bilirkigilik kanunu gibi yrkrm ve talan yasalart birbiri ardrna jet hrzryla meclisten

gegirildi.

Gegen hafta, yine OHAL kogullarrnrn sundufu olafiandrgryetkilerden yararlanan siyasaliktidar, yeni bir KHK

ile TURKSAT, pTT, TELEKOM, BOTA5, TPAO, ETi Maden, EAYKUR, Borsa istanbul, THY, Ziraat Bankast ve

Halk Bankasr gibi rilkemizin 11 btiyrik kamu kurum ve kuruluSunun hisseleri ile Antalya, Aydtn, istanbul,

izmir, Mufla ve lsparta bagta olmak tlzere birEok ildeki devlet arazilerini Varlrk Fonu'na aktardr.

Neredeyse ttim rilke servetimiz, Cumhuriyetin aydrnlanmact kurumlartntn varltklarr, ktilti.ir varlrklart, kryrlar,

ormanlar, meralar, emekgilerin igsizlik ve krdem tazminatlart igin biriken fonlar bir Anonim $irkete

devred ilmektedir.

Bu girkette istihdam edilecek personel seEiminde ve yargtlanmastnda kamu personel rejimi

uygula nmayacaktrr.

girket Kamu ihale Kanunu ve iktisadi Devlet Tegekktilti htiktimlerine tabi olmayrp, 5irket faaliyetleri

Sayrgtay dolayrsryla yasama organtntn denetiminden muafttr'

Bu uygulama, agrk bir gekilde Anayasa'ya aykrrrdrr; kamu yarart eksenli sosyal hukuk devleti ilkesinin

tasfiyesi nitelifindedir.



JMO-TMMOB, tilkemizin yeraltr ve yerustri kaynaklartna, kamu kuruluSlarrna, kamu arazilerine ve tizerinde

halkrn alrn teri olan tiim varlrklara sahip gtktlmast igin elinden geleni yapacakttr.

JMO boylesi bir kamusal-toplumsal yoksullagmaya kargt kamusal tiretim, kamu mi.ilkiyeti, kamu

iqletmecilifi ve kamusal denetimi kararlrlrkla savunmaya devam edecektir'

Sevgiliarkadaglar;

iktidarrn baskrcr uygulamalarrndan soz ederken orgutrimiize yonelik saldtrtlarr da unutmamamtz gerekir.

iktidarrn gozden dtigrirerek, etkisiz hale getirmek igin gabaladr[r, fiili ve hukuki mtidahalelerde bulundufiu

kurumlardan biri de TMMOB'dir.

Bildifiniz gibi, darbe girigiminin hemen ardr srra yayrmlanan Uluslararast iSgticti kanunu tasarrst ile

Birlifimizin yasasrnda onemli defligiklikler yaprlarak, yabanct mtihendislerin kargrlrklrlrk ilkesi, akademik ve

mesleki denklik kriterleri aranmadan tilkemizde galtgmastntn onti agrlmak istenmi5, y[irtittrifltimtiz gok

yonli.i ve orgtitlti mticadeleyle bu girigim onledi.

gimdi de 12 Eyli.il sonrasr yine bir KHK ile TMMOB Yasast'na eklenen ama 35 yrl boyunca higbir iktidar

tarafrndan uygulanmayan Odalar tizerinde bakanlrklarrn idari ve mali denetim maddesini gtindeme

getirdiler.

Odalarrmrzr denetlemek gerekgesiyle bir kez daha rizerimizde baskr kurmaya galrgryorlar. Anayasaya

tamamen aykrrr olmasrna rafmen Qevre ve Sehircilik Bakanlr[r, 11 odamtzt denetlemek tizere harekete

gegti. Mi.ifettigler kanalryla Odalarrmrza yaztlar gonderdiler. Mali ve idari birgok doktiman istediler.

Konuyla ilgili bir dizi galrgma ytirtittuk, orgi.it i9i toplanttlar yaptrk.

gunu herkes bilsin ki, TMMOB ve baflr Odalarrnrn btittin karar ve tasarruflarr Bakanlrfrn defil ttim

halkrmrzrn bilgive denetimine agrktrr. TMMOB geffaf bir orgtitttir'

Bakanlrfrn bu girigimiyle amaglanan agrkttr. TMMOB ve Odalar tizerinde Anayasantn ilgili hUktimlerine

rafimen hiyerargik bir iligki tesis edilmeye, yonetimler korkuyla sindirilmek istenmektedir.

Meslefiimize ve meslek orgutlerimizle ilgili yaprlan her ttirlu yetkisizlegtirmeye, etkisizlegtirmeye ve tasfiye

etme istemine kargr sessiz kalmayacafirz, meslef,imize, odalartmtza ve TMMOB' ne sahip grkacagrz.

Sevgiliarkadaglar;

Temel hakve ozgrirltiklerin rafa kaldrrrldr[t, cezaevlerinin muhaliflerle trka basa dolduruldu[u, basrn

yaytntn htiktimet propagandasr drgrnda aykrrr ttim seslere kapatrldr[r, tilke tarihimizin en kanlt, en karanlrk

ve en belirsiz gtinlerinden gegiyoruz.

Ulkemiz cihatgr orgritlerin merkezi haline gelmig durumda. Her gegen gtine yeni bir katliamla uyanryoruz.

Srnrr otesi kara operasyonunun El Bab'a kadar uzanmast, igerde ve dtgartda savag hali tilkemizi geri dontigti

miimktin gortinmeyen btiyUk bir ytktma dofiru sUrtikltiyor.

Adeta bir Ortado[u Ulkesi gibi her yeni grine acryla yeni bir actyla uyantr olduk. Can gtivenlifi endiSesi

ekonomik istikrarsrzlrflrn, yoksullufun igsizlifin ontine gegti. Sokaklarrmrz boSaldr. Gelecek guzel gtinlere

olan inanctmrz azaldt.

Anayasa defiiSiklifi igte boylesi bir ortamda iktidar partisinin zoruyla ve dayatmasryla grindemimize girdi.

Anayasa'nrn 65 maddesini defi5tiren, 18 maddelik bir anayasa defigiklifini igeren paket toplumun ontine

kon u ldu.



Bilindifi rizere, Anayasa, sadece devletin orgutlenme bigiminidefiil aynrzamanda btittin yurttaglarrn temel

hak ve ozgrirltiklerini gi.)vence altrna alan temel belgedir. Bu nedenle, anayasa "toplumsal uzlagma

belgesi" olarak tanrmlanmaktadrr.

Bu uzlagma belgesinin hazrrlanrgr ve defiigtirilmesinde izlenen yontem agrk, geffaf olmayt, toplumun ttim

katmanlarrnda saflrklr bir gekilde tart15rlmasrnrn saf,lanmasrnr ve nihayetinde toplumsal mutabakatr

gerektirir.

Gergek demokrasilerde anayasa deflisikliEi gofiunluk iradesine indirgenmez, esas olan go$ulcu bigimde

stirece katrlrp, tartrgrp, uzlagmadtr.

Bugrin ise iktidar, "ister kabulet isteretme, ben halka giderim" mantrfryla kendi hazrrladrfr anayasa

deEisiklifi paketini TBMM'ne getirmig ve aynr hrzla da meclisten gegirmigtir. Meclisten gegen kanun

maddelerindin igerifiini ve TTB'nin yorumunu sizlerle hemen hemen herg[.in paylagmaya Ealtgtyorum.

Yol ve yontemin sorunlu olmasr yanrnda, paketin kendisi halkrn gr.incel taleplerini igermemenin otesinde

bir rejim defiigiklifini hedeflemektedir.

Bu anayasa deEisikliEi ile birlikte i.ilkemizde yaklagrk 1.40 yrllrk geEmigi bulunan, 12 EylUlAnayasasrnda dahi

korunan, parlamenter sistemin olmazsa olmazr olan kuwetler ayrrlrfir ilkesinin yerle bir edilecefii, yasama,

yurritme ve yargt mekanizmalarrnrn tek kigide toplandrf,t otoriter-totaliter bir rejime, agrk fa5izme ge9i9 soz

kon usu du r.

AKP'nin yapacafir yeni Anayasa; kamu riretimi, kamu girigimcili[i, kamusal denetim ve hizmetin tasfiyesinin

yant stra yasama ve yarglnrn onemli olgride budanmrg bagrmsrzlr[rnr tLimriyle ortadan kaldrracak ve

parlamentoyu, yUrtitme erkini tek kigi otoritesinin inisiyatifine tabi krlacak, diktatorlii[ii
kurumsallagtrracak, yeni tipte bir sermaye egemenli[i, yeni tipte birfagizm ve 5eriat-hilafet anayasast

olaca ktrr.

Sevgili arkadaglar;

Biz gok iyi biliriz ki; rilkemizde "milli irade"ye yaprlan kutsamalar aslrnda iktidarrn kutsanmastndan bagka

bir gey defildir.

Biz gok iyi biliriz ki; Siyasal Partilerve Segim Yasast'na dokunmadan yanisiyasal partileri

demokratiklegtirmeden ve%lO segim barajrnr dtigrirmeden, yaptlacak Anayasa defigiklifive atrlacak her

adrm, iktidarrn kalrcr ktltnmastna hizmet edecektir.

Htiktimetin Anayasa de[i5ikli[i paketi, yrllardrr yagadrflrmrz garabete krlrf bulma gayretidir.

Halkrn taleplerini kargrlamayan, toplumsal, politik orgtitlenmelerin aktif bir rol tistlenmedifii higbir anayasa

girigimi Ttirkiye'de demokrasinin de "istikrarrn" da ontinti agamaz.

Sevgiliarkadaglar;

Anayasa defigikli[i, nice gattgmalar yagamrg, darbeler gegirmig, demokrasisi zaman zaman btiytik yaralar

almrg bu Ulkenin bugUne kadar gordtifiu en afitr tehdittir.

TMMOB Yonetim Kurulu'nun 21- Ocak 2017 tarihli toplanttsrnda -Anayasa Defligiklik Teklifinin TBMM'de

kabul edildifii gi.in- alrnan ],08 no'lu karar ile TMMOB'nin "Anayasa De[igiklifline HAYIR" tavrt tiyelere ve

kamuoyuna deklere edilmi5tir.

TMMOB:

60'lr yrllardan beri adrm adrm kurgulanan piyasact, emek ve dofia dtigmant, laiklik karSrtr di.izeni

kalrolagtrrrlacafr igin,



Fiili olarak uygulanan dinci-mezhepgi dikta rejimine yasal statti kazandtrtlacaflr igin.

Bafirmsrzlrk, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik bilttinltifitine darbe vuracaft i9in,

Qo[ulcu ve katrlrmcr bir anlayrgla hazrrlanmayarak toplumsal gatrgmayr stirekli krldrfr igin

OHAL kogullartnda haztrlanarak, OHAL kogullarrnda halkoyuna sunulacafr igin

Bu Anayasa Defigiklifi teklifine HAYIR demektedir HAYIR demigtir.

TMMOB:

Partili Cumhurbagkanr'nrn yasama, yrirutme, yargr; devlet, siyaset, toplum ve iktisadi yagamln btitiinii

r.izerinde otokratik bir h6kimiyet kurmasrna hizmet eden;

Parlamenter demokrasiyi, yasama, yargr, ytlrtitme kuvvetleri arastndaki denge, fren ve denetleme

mekanizmalartnt yok eden;

Meclisin yasamaya dair tek ve en List yetkili organ olma ozellifini; bafirmsrz yargtntn varlrk koSullartnr

ortadan kaldrrmaya galrgan;

Bu Anayasa defiigiklifi teklifine HAYIR demektedir. HAYIR Demi5tir.

Sevgili arkadaglar;

Referandumun olasr sonuElarrna dair efilimler HAYIR' dan yanadtr. Kendi iglerinde uzlagmaz geligkiler

bulunan birgokfarklr kesim farklr saiklerle de olsa HAYIR oyu vereceklerini birbiri ardtna agrklryor.

Bir blok goriintrisr.inden ziyade gok genig kesimlere yayrlan "haytr" kampanyalarrnln aynr yone akmasr igin

ga ba gostermemiz gerekiyor.

iktidarrn yaptlrdrgr anketler de bu yondedir ve iktidar aleyhine birEok gostergeyi barrndrrmaktadtr.

Bu nedenledir ki, siyasi iktidar gelecefiinden endige duymakta, btraktntz btitinlL]kli.i bir kampanyaya, HAYIR

igerikli bildirilere bile tahammtil edememekte, hukuksuz goz altrlara bagvurmaktadrr.

Bu baskrcr ortamln ve hukuksuz uygulamalarrn referandum gtintine kadarstirdtirtilebilecefini, hatta sandrk

sonuglarryla dahi oynanabilecefiini akllmtzdan gtkarmayaltm'

Bu segimde sandrklara sahip grkmak her zamankinden gok daha onemlidir. Uyelerimizin sandrklarda gorev

almasrnr saflamak gibi bir sorumlulufumuz da var.

igimiz kolay defiil. Biliyorum. Ancak sistemli bir galrgmayla bu Referandumdan HAYIR oyu Erkacafirna, AKP

fagizmine hak ettifli yantttn verilecef,ine ytirekten inantyorum.

Ulkemizdeki bu yof,un gtindemle birlikte Danrgma Kurulumuzu da toplayarak JMO Antalya $ubenin

icraatlarr ve onrimr,izdeki siiregte bizlere yon verecek gorti5melerin yaprlmast hem t[iztifitimtiz gerefi hem

de olmast gereken bir org[itltilUk gerefidir.


