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BİRLİĞİMİZİ VE DEMOKRASİYİ SAVUNACAĞIZ!

İktidara geldiği günden bu yana kamu kuru-
mu niteliğindeki emek ve meslek örgütlerine 

tahammülsüzlüğünü gizlemeyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, yıllardan beri çeşitli gerekçelerle kurum-
larımızı hedef almayı bir alışkanlık haline getirdi. 
Daha önceki yıllarda özelleştirme uygulamalarına 
karşı çıktığımız, kentsel mekanlarımızı koruduğu-
muz, barışı savunduğumuz için kurumlarımızı he-
def alan Cumhurbaşkanı, bu sefer de insan hakları-
nı ve laikliği savunduğumuz için bizi tehdit ediyor.

Her şeyden önce şunun altını çizmek isteriz ki, 
Cumhurbaşkanı’nın meslek örgütlerini hedef alan 
açıklamaları, antidemokratik ve otoriter bakış açı-
sının yansımasıdır. Kendisi dışında hiçbir görüş 
ve anlayışa tahammülü olmayan, kendi fikirlerini 
anayasadan ve hukuktan üstün gören bu anlayı-

şın demokrasiyle bağdaşması mümkün değildir. 
Zaten uzun zamandan bu yana, Cumhurbaşkanı-
nın söylem ve pratiklerinin demokrasiyle bağı kal-
mamıştır. Demokratik seçimler ile kazanamadığı 
kurumları, devletin tüm olanaklarını kullanarak 
işleyemez hale getirmek, gerekirse kayyumlar eliy-
le o makamları işgal etmek, AKP’nin yönetme biçi-
mi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanı, baskı ve zor 
yoluyla sindiremediği meslek örgütlerini, “yasal 
düzenleme” yoluyla işlevsizleştirmek ve kontrol 
etmek istemektedir.

Meslek örgütlerinin yönetimlerinin nasıl oluşa-
cağı kendi yasalarında açık biçimde düzenlenmiş-
tir. Her üyemiz, bu seçim süreçlerinde yer alarak 
birlik politikalarının ve yönetim kurullarının be-
lirlenmesinde söz sahibi oluyor. Herkesin özgürce 
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katıldığı demokratik seçimlerle de yönetim kurulla-
rı belirleniyor. Üyeler nezdinde hiçbir inandırıcılığı 
olmadığı için genel kurullar sürecinde başarı kaza-
namayanlar, yukardan aşağı operasyonlarla ilerici 
meslek örgütlerine müdahale etmeye çalışıyorlar.

Bizler biliyoruz ki, AKP’nin rahatsızlığının asıl 
nedeni toplumsal olanı koruma yolundaki inadı-
mız ve gayretimizdir. Fabrikalarımızın, madenleri-
mizin, kıyılarımızın, ormanlarımızın, parklarımızın 
satılmasına karşı kamusallığı savunmamızdır. Geri-
ci, muhafazakar uygulamalar karşısında ilericiliği, 
çağdaşlığı, laikliği savunmamızdır. Faşizan, baskıcı, 
ayrıştırıcı politikalara karşı eşitliği, özgürlüğü, kar-

deşliği savunmamızdır. Sermayenin sınırsız sömürü 
isteğine karşı emeği ve alın terini savunmamızdır.

Bizlere nasıl saldırırlarsa saldırsınlar, savunduğu-
muz değerlerden geri adım atmayacağız. İftiralarla 
örgütlerimizin yıpratılmak istenmesine, ilerici ve 
toplumcu değerlerimizin ortadan kaldırılmak isten-
mesi izin vermeyeceğiz! AKP’nin demokrasiyi, hu-
kuku ve kamusal varlığımızı çiğnemesine izin ver-
meyeceğiz. “Tek adam, tek parti” anlayışına karşı, 
halkın çıkarlarını korumaya, demokrasiyi, özgürlük-
leri, çoğulculuğu savunmaya devam edeceğiz.

EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TMMOB`YE BAĞLI  
23 ODADAN ORTAK AÇIKLAMA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan`ın, Ankara Barosu, Tabip Odaları ve meslek 
kuruluşları hakkında yaptığı açıklamaya dair TMMOB`ye bağlı Odalar 7 Mayıs 2020 tarihinde ortak 

bir basın açıklaması yaptı.

AKP Genel Başkanı/Cumhurbaşkanının Mes-
lek Odalarını Hedef Alması Demokrasi ile 

Bağdaşmamakta, Üyelerimizin Özgür İradesini Dik-
kate Almamaktadır

Ülkemizden, Kamu Yararı Uygulamalarından, 
Özerk Demokratik Mesleki Örgütlülüğümüzden 
Yana Olan Mücadelemiz Kararlılıkla Sürecektir

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın 
Erdoğan, önceki gün partisinin MYK toplantısında 
yaptığı konuşmada, Ankara Barosu, Tabip Odala-
rı ve Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca kurulmuş 
olan bütün kamu kurumu niteliğindeki özerk mes-
lek kuruluşları hakkında demokrasi ile bağdaşma-
yacak bir mevzuat değişikliğini tekrar gündeme ge-
tirmiştir.

Cumhurbaşkanlığının İnternet sitesinde “Baro 
ve Tabip Odaları Gibi Meslek Kuruluşlarının Seçim 
Usulleri” ara başlığı altında yayımlanan bilgi şöy-
ledir: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde başlanmış olan ve veya başlama 

kararı alınıp neticelendirmeyi bekleyen pek çok dü-
zenleme bulunduğunu hatırlatarak, bunlardan bi-
rinin de barolar ve tabip odaları başta olmak üzere 
meslek kuruluşlarının seçim usullerinin yeniden be-
lirlenmesiyle ilgili taslak olduğunu söyledi. Meslek 
kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin 
aciliyetine ve ehemmiyetine dikkati çeken Cumhur-
başkanı Erdoğan, ‘Daha önceki yıllarda bu konuda 
bir hazırlık yapmış ve belirli bir seviyeye getirmiştik. 
Bu çalışmayı derhal yeniden ele almalı varsa eksik-
lerini tamamlayıp en kısa sürede Meclisin takdirine 
sunmalıyız. (…)’ ifadelerini kullandı.”

Gerçekte de önceki yıllarda, kamu kurumu niteli-
ğindeki Anayasal özerk meslek kuruluşlarının kuru-
luş yasaları çerçevesindeki faaliyetlerinden, örgütlü 
toplum yapılarımızdan duyulan rahatsızlık nede-
niyle Başbakan ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla birçok 
açıklama yapılmış ve yasa değişikliği taslakları ha-
zırlanmıştır.

Bu noktada öncelikle belirtmek isteriz ki demok-


