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Basın Açıklaması

Basın Açıklaması

IMF – DÜNYA BANKASI
POLĊTĊKALARINA
KARċI OLAN
EMEKÇĊLERE YAPILAN
SALDIRIYI KINIYORUZ.
SOKAĉIN SESĊNE
KULAK VERĊN

KARADENĊZ TEKNĊK
ÜNĊVERSĊTESĊ’NDE
ĊSRAĊL BÜYÜKELÇĊSĊ’NĊ
PROTESTO EDEN
ÖĉRENCĊLERE YAPILAN
SALDIRIYI KINIYORUZ
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Bas×na ve kamuoyuna

Bas×na ve kamuoyuna

IMF-Dünya Bankas× guvernörler toplant×lar× devam

Üniversitelerde ÖĊrencilere Yönelik Faċist Sald×r×lar Özel

ederken, DĈSK, KESK, TMMOB ve TTB taraf×ndan

Güvenlik Görevlilerince Sürdürülüyor.

Taksim’de düzenlenen ve binlerce kiċinin kat×ld×Ċ×
protesto eylemine güvenlik güçleri sert müdahalede
bulundu. Yaklaċ×k 6 bin kiċinin kat×ld×Ċ× eylemde, dört
örgütün ortak aç×klamas× okunurken emniyet güçleri
taraf×ndan biber gaz× ve tazyikli su ile müdahale edildi.
Çok say×da insan yaraland×, yüzlerce insan dövülerek
gözalt×na al×nd×.

Ĉsrail’in Ankara Büyükelçisi Levy’nin Karadeniz Teknik
Üniversitesi

RektörlüĊü’nü

ziyaretinin

öĊrenciler

taraf×ndan protesto edilmesi s×ras×nda, öĊrencilere özel
güvenlik görevlilerince sald×r×lm×ċt×r. Bu sald×r×y× kabul
edilmez olarak görüyor ve k×n×yoruz.
Dünyan×n her yerinde kanl× eylemlerinden dolay× protesto
edilen Ĉsrail’in yetkililerine karċ× demokratik haklar×n×

Ayn× anda toplant× salonunda konuċan baċbakan ne

kullanan öĊrencilere, polisin desteĊinde özel güvenlik

kadar “demokrat” olduĊunu gösterdi. Eylemcilerin

görevlilerinin sald×rmas×, onlarca öĊrenciyi yaralamas×

protestosunu bile kullanarak “SokaĊ×n Sesine Kulak

kabul edilemez.

Verin” diyerek takkiyeciliĊini sürdürdü.
Emperyalizmin

ve

onun

neo

liberal

Bu davran×ċ özel güvenlik görevlilerinin, üniversitenin
politikalar×n

uygulay×c×s× olan IMF ve Dünya Bankas× yetkilileri
törenlerle karċ×lan×rken emek ve meslek örgütlerinin

güvenliĊini saĊlamak yerine öĊrencilere ön yarg×l×
sald×rganl×k tutumu içinde olduklar× bir kez daha
göstermiċtir.

kitlesel eylemine karċ× hükümet, valilik ve emniyet

Üniversitelerden polisin ve özel güvenliĊin ç×kar×lmas×,

güçlerinin anti demokratik vahċi sald×r×s×n× ċiddetle

özerk demokratik üniversite oluċturulmas× yolunda

k×n×yoruz.

kaç×n×lmazd×r.

IMF ve Dünya Bankas× heyetinin ülkemizi derhal terk
etmesi ve gözalt×na al×nanlar×n serbest b×rak×lmas×n×
istiyoruz.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odas×
Yönetim Kurulu
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Üniversitelerde bilimsel, özerk, demokratik ve paras×z
eĊitim isteyen ve yar×n sokaklarda YÖK hay×r diyecek olan
öĊrencilerin hakl× mücadelelerinde her zaman yanlar×nda
olacaĊ×m×z× bir kez daha kamuoyu ile paylaċ×yoruz.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odas×
Yönetim Kurulu

