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TMMOB 43. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından...
14 Eylül 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısında;
19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Gününde tüm İKK’lar aracılığı ile  “Savaşa Hayır! 
Barış Hemen Şimdi!” teması ile kitlesel basın açıklamaları 
yapılmasına, bu etkinliğimize destek verilmesi konusunda 
İKK’lar tarafından yereldeki tüm emek-meslek örgütleri ile 
demokrasi güçlerine çağrı yapılmasına, etkinlikte ifade edilecek 
metnin Yürütme Kurulu’nca merkezi olarak hazırlanmasına,
TMMOB Yönetim Kurulu'nun 1 Ağustos 2015 tarih ve 307 
sayılı kararı doğrultusunda Ekim ayı içerisinde Ankara'da 
merkezi miting yapılmasının emek-meslek örgütleri ile 
demokrasi güçlerine önerilmesine, buna yönelik her türlü 
işlemi gerçekleştirmek ve etkinlik ile ilgili giderler için 
harcama yapmak konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki 
verilmesine,
Jeoloji Mühendisleri Odası'nın önerisi doğrultusunda üye aidat 
tahsilinde yaşanan sorunlar ve genel mali durumu görüşmek 
üzere Oda Sayman Üyeleri ile ortak toplantı yapılmasına,
3 Ekim 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
1 Ağustos 2015 tarih ve 307 nolu karar ile 11 Eylül 2015 tarih 
ve 325 nolu karar gereğince DİSK, KESK ve TTB ile birlikte 
10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Sıhhiye Meydanında merkezi 
“Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi, Emek Barış Demokrasi 
Mitingi“ gerçekleştirilmesine, mitingin gerçekleşmesine yönelik 
olarak her türlü iş ve işlemi gerçekleştirmek ve harcamaların 
yapılması konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki 
verilmesine,
24 Ekim 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısında;
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak çağrıcısı olduğumuz ve 
10 Ekim 2015 Cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan “Savaşa 
İnat Barış Hemen Şimdi, Emek Barış Demokrasi Mitingi”nin 

yürüyüş başlama saatinde ülke tarihinin en büyük katliamı 
olarak kayıtlara geçen alçakça bombalı bir saldırı ile kana 
bulanmasının sorumlularının açığa çıkarılması ve hesabının 
sorulması için; katliamı unutmamak, unutturmamak için gerek 
ülke çapında gerek uluslararası kamuoyunda her türlü girişim, 
eylem ve etkinliklerde bulunulmasına,
Katliamın sorumlularının açığa çıkarılmaları ve yargılanmaları 
için her türlü hukuksal girişimde bulunulmasına,
Katliamda kaybettiğimiz canlarımızın aileleri ve sakat kalan, 
yaralanan, tedavi gören kardeşlerimiz ile her türlü dayanışma 
içerisinde bulunulmasına,
Katliam nedeni ile tıbbi destek almak isteyen miting katılımcıları 
için gerekli girişimlerde bulunulmasına, 
Katliamının gerçekleştiği Tren Garı önünün “emek, barış 
ve demokrasi meydanı” olarak anıtımızı da içerecek şekilde 
düzenlenmesi için her türlü girişimde bulunulmasına,
Bu iş ve işlemlerin yapılması için Yürütme Kuruluna görev ve 
yetki verilmesine,
Yürütme Kurulu tarafından alınan; “10 Ekim 2015 Ankara 
katliamında yaşamını yitirenlerin anısına duyduğumuz saygı 
ve sorumluluk gereği, Ekim ayı içerisinde TMMOB, Oda 
ve İl Koordinasyon Kurulu tarafından yapılması planlanan 
sempozyum, kongre, çalıştay vb. bilimsel-teknik etkinliklerinin 
ertelenmesi” kararının uygunluğuna, (Neriman Usta’nın karşı 
oyu ile)
TMMOB Engelli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Sempozyumu tarihinin 21 Kasım 2015 olarak değiştirilmesine,
TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi için Karçal firması ile 
yapılan Destek Hizmeti Alımı Sözleşmesi ile tesisin diğer bakım 
(asansör, periyodik bakım, yangın tüpleri vb) sözleşmelerinin 
yenilenmesi için Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine, 
(Neriman Usta’nın karşı oyu ile)

karar verildi.
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 10 Ekim’de 
Ankara’da düzenlenecek “Emek, Barış, Demokrasi 
Mitingi”, toplanma alanı olan Tren Garı önünde patlatılan 
bombalarla kana bulandı. Türkiye tarihinin en kanlı 
saldırısında 102 kişi hayatını kaybetti. 

Dört örgüt 30 Eylül’de düzenledikleri basın toplantısıyla 
duyurmuşlardı 10 Ekim mitingini. Baskıcı ortama, artan 
şiddet olaylarına, ülke içinde yaşanan kamplaşmaya karşı bir 
nefes olmak, ülkeye bir soluk alanı kazandırmak, barışın sesini 
Ankara’dan tüm Türkiye’ye duyurmak için düzenlenecekti 
“Emek, Barış, Demokrasi Mitingi”. Ne yazık ki, Türkiye’nin 
dört bir yanından barış için, demokrasi için, emeğin gücü 
için gelenlerin toplandığı alanda patlatılan iki bombayla barış 
sesleri, kardeşlik türküleri kana bulandı.

10 Ekim 2015 anKARA

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla düzenlenecek 
“Emek, Barış, Demokrasi Mitingi” için Ankara dışından 
otobüsle gelenlerle saat 09.00’dan itibaren Tren Garı önünde 
buluşulmaya başlandı. Kortejin yürüyüşe başlayacağı saat 
10.00’u tam 4 dakika geçe gar önünde 3 saniye arayla iki 
bomba patladı.

İki canlı bomba tarafından gerçekleştirilen patlamanın 
ardından olay yeri adeta savaş alanına dönerken, 
ambulansların Ankara’nın hastaneler bölgesi olan alana 
gelmeleri yarım saati geçti. Patlama sonrası yardım için 
koşanlara,  TTB’li hekimlere ise polis tarafından gaz bombası 
atıldı. 

İlk belirlemelere göre 69 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 
400’ün üzerinde kişi yaralandı. Yaralılar İbni Sina, Numune, 
Hacettepe ve Ankara Eğitim Hastanesi’ne sevk edildi. 

YASTAYIZ, İSYANDAYIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ
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Patlama sonrası, tüm örgüt temsilcileri TTB Genel 
Merkezi’nde bir araya geldiler. Değerlendirmeler sonrası saat 
16.30’da dört örgüt başkanı bir basın toplantısı düzenleyerek 
ilk açıklamayı yaptılar. Faşist saldırıyı kınamak için 11 
Ekim’den itibaren 3 günlük yas ve 12-13 Ekim tarihlerinde 
tüm Türkiye’de grev ilan edildi.

Canlarımızı Uğurladık…

“10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi Mitingi”ni kana bulayan 
bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için 11 Ekim Pazar 
günü Ankara’da anma ve uğurlama töreni düzenlendi. 

Miting çağrıcısı DİSK, KESK, TMMOB ve TTB temsilcilerinin 
de aralarında olduğu binlerce kişi, patlamanın olduğu Tren 
Garı önüne gelerek hayatını kaybedenler anısına karanfil 
bırakmak istedi. Ancak, emniyet güçleri kriminal incelemenin 
sürdüğü gerekçesiyle alana giriş izni vermedi, kitlenin alana 
girmek istemesi üzerine gaz ve tazyikli suyla saldırdı. 

Kitle daha sonra uğurlamanın yapılacağı Sıhhiye Meydanı’na 
yürüdü. Alanda gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından 
dört örgüt adına KESK Eş Başkanı Lami Özgen bir konuşma 
yaptı. Özgen’den sonra HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş 
ve CHP Milletvekili Musa Çam da kitleye hitap ettiler. 

Katliamda ölenler için birçok kentte anma ve protesto 
etkinlikleri düzenlendi.

Unutmayacağız, Unutturmayacağız...

Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ni kana bulayan katliamı 
protesto etmek üzere alınan grev kararı kapsamında 12 ve 
13 Ekim günlerinde birçok kentte etkinlikler düzenlendi.

12 Ekim Pazartesi günü TMMOB ve TTB üyeleri Ankara’da 
İbni Sina Hastanesi önünde toplanarak, katliamın 
gerçekleştiği Tren Garı önüne yürüdüler. Saat 12.00’de İbni 
Sina Hastanesi önünde buluşan yüzlerce kişi, sloganlar ve 
alkışlarla katliamı protesto ederek Tren Garı’na ulaştı. Olay 
yerinde örgütler adına Ankara Tabip Odası Başkanı Çetin 
Atasoy bir açıklama yaptı. Daha sonra, hayatını kaybedenler 
anısına karanfiller bırakıldı. 

Basın açıklamasının ardından aynı yol üzerinden dönüşe 
geçen eylemciler, Sıhhiye köprüsü altına bırakılan şüpheli 
paket nedeniyle bir süre Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
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Orkestrası binası önünde bekletildiler. Paketin imhası 
ardından İbni Sina Hastanesi önüne yürünerek, burada 
eyleme son verildi. 

13 Ekim Salı günü ise, DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB tarafından 12.30-13.30 saatleri arasında Sakarya 
Meydanı’nda oturma eylemi gerçekleştirildi. Eylemde, 
saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okundu 
ve alanda bulunanların “aramızda” haykırışla yankı buldu. 
Ayrıca, hayatını kaybedenlerin isimlerin yazılı olduğu beyaz 
balonlar da gökyüzüne bırakıldı. 

Hayatını Kaybedenler Katliamın 7. Gününde Anıldı 

10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi Mitingi’ni kana bulayan 
bombalı saldırının 7. gününde katliamda yaşamını yitirenler 
Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerde anıldı. 

Ankara’da Sakarya Meydanı’nda DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB’nin çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi katliamın 
gerçekleştiği saat 10.04’te saygı duruşuyla hayatını yitirenleri 

andı. Saygı duruşunun ardından 
gerçekleştirilen oturma eyleminde 
tek tek hayatını kaybedenlerin 
isimleri okunurken, katılımcıların 
“Burada” haykırışlarıyla, yaşamını 
yitirenlerin isimlerinin yazıldığı siyah 
pankartlarla ve dakikalarca süren 
alkış eylemiyle ölenler anıldı. Alana 
karanfiller bırakılarak, “Barış şehitleri 
onurumuzdur” ve “Katil devlet hesap 
verecek” sloganları atıldı. 

10 Ekim Katliamının Ardından

- Bombalı saldırının hemen ardından 
TMMOB ve bağlı odalar tarafından 
üyelere, kan ihtiyacıyla ilgili SMS 
mesajları atıldı. 

-TMMOB ve bağlı odaların merkezleri 
ve tüm şubelerinde siyah pankartlar asılması kararı alındı.

-TMMOB Yürütme Kurulu tarafından Ekim ayı içerisinde 
yapılması planlanan tüm TMMOB, Oda ve İl Koordinasyon 
Kurulu etkinliklerinin ertelenmesi kararı alındı. Bu 
çerçevede, 14-15 Ekim 2015 tarihlerinde düzenlenecek 
TMMOB Jeotermal Kongresi de iptal edildi. 

- TMMOB Yönetim Kurulu, 10 Ekim Ankara katliamı sonrası 
durum değerlendirmesi için Oda başkanları ile 17 Ekim 2015 
Cumartesi günü TMMOB’de bir araya geldi.

- 10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi Mitingi’ni kana bulayan 
bombalı saldırı sonrası hukuki mücadelenin yürütülmesi için 
miting çağrıcısı örgütler ve katılımcı örgütlerin avukatları 
bir araya geldi. TMMOB’de 21 Ekim 2015 tarihinde 
gerçekleştirilen toplantıya mitingin düzenleyicisi DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB’nin yanı sıra diğer katılımcı 
örgütlerin avukatları da katıldı. Toplantıda; hukuki mücadele 
için yürütülecek çalışma değerlendirildi. 

- Hastanelerde bulunan hasta yakınları için TMMOB 
Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nin bir katı ayrıldı. Ayrıca, hasta 
yakınları için hastanelere yemek organizasyonu yapıldı. 
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Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız!

ÖLEN ARKADAŞLARIMIZI ANMAK, FAŞİST 
KATLİAMI PROTESTO ETMEK İÇİN YARINDAN 
İTİBAREN

YASTAYIZ/12-13 EKİM GÜNLERİ BÜTÜN 
TÜRKİYE’DE GREVDEYİZ!

Bugün Ankara’da Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için 
toplanmıştık.

Türkiye’nin dört bir yanından gelmiştik.

Emek, Barış, Demokrasi taleplerimizi haykırmak için 
gelmiştik.

İşçilerin, kamu çalışanlarının, işsizlerin, yoksulların, 
mağdurların sesini duyurmak için gelmiştik.

“Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi!” demek için gelmiştik.

Saray’ın saltanatı uğruna aylardır kan dökenlere “Dur!” 
demek için gelmiştik.

Savaşa karşı barışı; baskı, şiddet ve zora karşı özgürlükleri ve 
demokrasiyi; yolsuzluğa, hırsızlığa ve sömürüye karşı emeğin 
mücadelesini hep birlikte yükseltmek için gelmiştik.

Başvurusu Ankara Valiliği’ne yapılmış (ve Valilikçe uygun 
görülmüş), bütünüyle barışçıl bir miting için gelmiştik.

Türkülerimizle,  halaylarımızla,  pankartlarımızla, 
sloganlarımızla ve coşkuyla miting alanına yürüyüşümüz 
başlarken patlattılar bombaları.

Türkiye’nin göbeğinde, Ankara Garı’nın, binlerce polisin 
gözü önünde patlattılar.

Şu ana kadar belirlenebilen seksen altı kardeşimiz hayatını 
kaybetti, yüzlerce kardeşimiz yaralandı.

Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız!

Hiç kimse bize bu katliamın faili meçhul olduğunu söylemesin.

Bombaları tanıyoruz.

18 Mayıs’ta Adana ve Mersin’deki, 5 Haziran’da 
Diyarbakır’daki, 20 Temmuz’da Suruçtaki patlamalardan 
tanıyoruz; “aynı seriden” olduğunu biliyoruz.
Katilleri tanıyoruz.
Katiller; diktatörlük hevesleri 7 Haziran seçimlerinde 
kursaklarında kalanlardır.
Katiller; 400 vekil alamadıkları için ülkeyi iç savaşa 
sürükleyenlerdir.
Katiller; yarattıkları terör ve dehşetin korkusuyla 1 Kasım 
seçimlerinden galip çıkmaya çalışanlardır.
Katiller; aylardır AKrep’lerle, TOMA’larla, tanklarla, toplarla 
ülkeyi kan gölüne çevirenlerdir.

ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ, YASTAYIZ VE İSYANDAYIZ! 
12-13 EKİM GÜNLERİ GREVDEYİZ!

Emek, Barış, Demokrasi Mitingi’ni kana bulayan katliamın ardından DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yöneticileri TTB’de 
ortak basın toplantısı düzenlediler. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, DİSK Başkanı Kani Beko, KESK 
Eş Başkanları Lami Özgen ve Şaziye Köse, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB İkinci Başkanı Prof. 
Dr. Raşit Tükel’in katıldığı basın toplantısında, faşist katliamı protesto etmek için 11 Ekim’den itibaren 3 gün yas ve 12-13 
Ekim tarihlerinde tüm Türkiye’de grev ilan edildi. 
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Amaçlarını biliyoruz.
Amaçları; bizi korkutarak, bizi yıldırarak, bizi sindirerek on üç 
yıllık zulüm ve hırsızlık düzenlerini sürdürmeye çalışmaktır.
Amaçları; Gezi İsyanı’ndan bu yana diktatörlüğe karşı direnen 
milyonlarca yurttaşın iradesini kırmaktır.
Amaçları; halkın iradesine rağmen KaçAK Saray’daki 
iktidarlarını devam ettirmeye çalışmaktır.
Emek, Barış ve Demokrasi Mitingimiz kana bulayanlara 
sesleniyoruz:

BÜTÜN VAHŞETİNİZE, BÜTÜN ŞİDDETİNİZE, 
BÜTÜN KATLİAMLARINIZA RAĞMEN EŞİT, ÖZGÜR, 
DEMOKRATİK BİR ÜLKEDE BİR ARADA YAŞAMI 
VE BARIŞI SAVUNMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ!

Bizi korkutmaya, bizi yıldırmaya, bizi sindirmeye çalışanlara 
sesleniyoruz:

K O R K M A Y A C A Ğ I Z ,  Y I L M A Y A C A Ğ I Z , 
UNUTMAYACAĞIZ VE AFFETMEYECEĞİZ!

DÖKTÜĞÜNÜZ KANDA BOĞULACAKSINIZ!

Ölen Arkadaşlarımızı Anmak, Faşist Katliamı Protesto Etmek 
İçin Yarından İtibaren Üç Gün Yastayız/12-13 Ekim Pazartesi-
Salı Günleri Bütün Türkiye’de Grevdeyiz!

Bütün Sendikaları, Bütün Meslek Örgütlerini, Bütün Siyasi 
Partileri, Örgütlü-Örgütsüz, Hangi Sendikanın Üyesi Olursa 
Olsun Bütün İşçileri-Bütün Kamu Çalışanlarını, İnsanlığa 
Sahip Çıkan Bütün Yurttaşlarımızı Katılmaya Çağırıyoruz!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Türk Tabipleri Birliği
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Değerli Basın Emekçileri

Ülke olarak tehlikeli bir çatışma ve savaş ortamına doğru hızla 
sürüklendiğimiz bu süreçte DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
olarak düzenlediğimiz ortak basın toplantısı ile karşınızdayız. 
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz.

Bugüne kadar gerek tek tek gerekse ortak yaptığımız basın 
açıklamaları, basın toplantıları ile ülkemizi adım adım bir 
uçurumun kenarına iten gelişmelere dikkat çekmeye çalıştık.  
Nefret söylemlerini kapkara bir zift yağmuru gibi üzerimize 
boca ederek savaş çığlığı atanların her türlü baskı ve tehdidine 
rağmen barış ve kardeşlik çağrısından taviz vermedik.  

Ülkenin yeniden kan gölüne döndürülmesinin sorumlularını 
hep beraber bulmak için yılmadan, usanmadan “bu savaş 
kimin savaşı?” diye sorduk. 

Bu sorunun cevabını ararken öncellikle topraklarımızın her 
gün akan kan ve gözyaşı ile sulanmasından kimin-kimlerin 
beslendiğine, çatışma ve savaş ortamının kimin-kimlerin 
tercihi olduğuna ve bu tercihin bedelinin kimler tarafından 
ödendiğine bakılmasının elzem olduğunu vurguladık. 

Bu kirli savaş ile hangi gerçeklerin üzerini örttüklerini çok 
iyi gördük. Emperyalizmin taşeronluğu ile Ortadoğu’yu 
ölüm bataklığına çevirenlerin, IŞID’e tırlar ile silah 
yollayanların, ülkemizi cihatçı örgütlerin yatağı haline 
getirenlerin, laikliğe savaş açarak toplumu kuşatan gericilerin, 
kadına yönelik şiddeti, tacizi ve cinayetleri savunanların, 
kentlerimizi ve doğamızı sermayenin dizginsiz rantı ile 
yağmalayanların, şantiyelerden madenlere kadar her yeri işçi 
mezarlığına çevirenlerin, emeğin sömürüsü üzerinden saltanat 
sürenlerin çökmek üzere olan baskı ve sömürü düzenlerini 
sürdürebilmeleri için savaş çıkarmak dışında başka bir 
yollarının kalmadığını birlikte anlamış olduk.

Ancak son dönemde halklar arasındaki bağları koparmayı, 
şiddet ve linç kültürünü güçlendirmeyi hedef alan gelişmeler, 
barış ve kardeşlikten yana olan tüm kesimlerin görev ve 
sorumluluğunu artırmıştır.

Değerli Basın Emekçileri

Bu topraklar kana ve gözyaşına fazlasıyla doymuştur. 35 
yıldır yaşananlar ölüm, kan ve gözyaşı dışında bir sonuç 
üretmeyen savaş/şiddet odaklı politikalarda ısrarın Kürt 
sorununu çözemeyeceğini tüm açıklığı ile göstermiştir. Buna 
rağmen ülkemiz yine bedeli yoksul halk çocuklarına ödetilen 
bir çatışma ve savaş ortamına itilmekte, ülke adım adım bir 
iç savaşa sürüklenmektedir. Bir avuç silah tüccarının, savaş 

baronunun dışında kimsenin çıkarının olmadığı çatışma ve 
savaş ortamının bedelini Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Alevi, 
Sünni her milliyetten, her inançtan binlerce yoksul halk 
çocuğu hayatı ile ödemiştir.  

Bu koşullarda kin ve nefretten beslenenlere karşı barış 
ve kardeşlik talebini daha ısrarlı bir şekilde sahiplenmek, 
tüm baskılara rağmen savaşa karşı barışı daha cesurca dile 
getirmekten başka çıkar yol yoktur.

Bizler DİSK, KESK, TMMOB, TTB olarak akıtılan kardeş 
kanının son bulması, daha büyük acılar yaşanmasının önüne 
geçilmesi için dün olduğu gibi bugün de görev ve sorumluluk 
almaya hazırız.

Bu görev ve sorumluluğun gereği olarak; akıl tutulmasına 
itilerek bir kişinin hırsı yüzünden Saray merkezli bir kuşatma 
ile ülkenin yeniden kan gölüne dönmesine seyirci kalması 
istenen halkların vicdanına seslenmek, kalıcı barış ve 
kardeşliğin tesisinin gerçek mimarı olabilecek bu vicdanı 
bir kez daha göreve çağırmak için 10 Ekim 2015 Cumartesi 
günü  “Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi” şiarı ile Ankara’da 
bu ülkenin bütün demokrasi güçleri ile birlikte, yüreği barıştan 
yana atan herkesle birlikte merkezi Emek, Barış, Demokrasi 
Mitingi düzenleyeceğiz. 

Kimliği, kültürü, dili, dini, mezhebi, görüşü ne olursa olsun, 
üzerinde eşit haklara sahip yurttaşlar olarak barış içinde 
yaşayacağımız, demokratikleşmeye yönelik çözümlerin 
benimsendiği, AKP diktatörlüğünden, tekçi, otoriter, faşizan 
uygulamalarından kurtulmuş bir Türkiye’nin sadece bizim 
değil milyonların özlemi olduğunu biliyoruz. Bunun için 
çağrısını biz yapsak da 10 Ekim’de hayata geçirilecek miting 
yüreği emekten, barıştan, kardeşlikten, demokrasiden yana 
atan herkesin mitingidir.

“SAVAŞA İNAT, BARIŞ HEMEN ŞİMDİ!” DEMEK İÇİN 10 EKİM’DE 
ANKARA’DA EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ MİTİNGİ’NDEYİZ!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da yapılacak “SAVAŞA İNAT, BARIŞ HEMEN ŞİM-
Dİ! EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ MİTİNGİ”ne çağrı yapmak amacıyla 30 Eylül 2015 tarihinde TMMOB’de bir basın 
toplantısı düzenledi. Basın açıklaması metnini TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın okuduğu toplan-
tıya; DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse ve TTB Genel Sekreteri Özden Şener katıldı.
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Çünkü 7 Haziran öncesi  “400 vekil vermezseniz kaos olur” 
diyerek halkları tehdit edenler ne kadar gizlemeye, gerçekleri 
çarpıtmaya çalışsalar da bu savaş işçilerin, emekçilerin, ezilen, 
yoksullaştırılan on milyonların savaşı değildir.
Hangi tarafta olursa olsun yoksul halk çocuklarının hayatını hiçe 
sayanlar, doksanlı yılları artamayan OHAL ve sıkıyönetim düzeni 
ile çocuk, yaşlı demeden sivil yurttaş katliamlarının altına imza 
atanlar ne kadar uğraşılırsa da, bu savaş halkların savaşı değildir.
Bu savaş otoriter faşizan rejimini ilelebet sürdürmeyi planlayan 
AKP’nin ve 7 Haziran seçimlerinden umduğunu bulamayıp kaos 
için düğmeye basan Saray’ın savaşıdır. Bu savaş, yeni, tekçi, 
otoriter, faşist bir rejimi tesis etme savaşıdır. 
Bir an önce engellenemez ise ülkemizi çıkmaz bir felakete 
sürükleyecek, halklarımızı hedef haline getirecek milliyetçi-
ırkçı-şoven hezeyan karşısında toplumsal bir bariyer oluşturmak, 
barışın kapısını açmak, bu ülkenin ezici çoğunluğunu oluşturan 
işçilerin, emekçilerin, yoksullaştırılan-ezilen halklarının ellerini 
birbirine uzattığında ulaşabileceği kadar yakındır.
Yeter ki barış ve kardeşlik köprüsünü kurmak için doğusuyla, 
batısıyla kuzeyi ile güneyi ile ellerimizi birbirine uzatalım.
Yeter ki vicdanlarımızı, insanlığımızı aramıza kin ve nefret 
tohumları ekmeye çalışanlara esir etmeyelim.
Yeter ki siyaset sahnesini halka hesap vermek yerine, 
çocuklarımızın kanı üzerinden hesaplaşmaya çevirmek 
isteyenlerin kirli hesaplarına kurban edilecek bir tek canımızın 
bile olmadığını birlikte haykıralım.
Yeter ki barışa giden yolda sadece kendi evlatlarımıza değil, 
“benim evladım senin evladın, senin evladın benim evladım” 
diyerek tüm evlatlara sahip çıkalım.
Yeter ki, işçiler, emekçiler, yaşamını alın teri ile kazananlar 
olarak barışın ile emeğin-emekçinin haklarının ve demokrasinin 
arasında bir zincirin halkaları gibi kopmaz bağlar olduğunu 
görelim.

Bunun için, bugün yeniden hortlatılarak sokakları esir almaya 
çalışan ırkçı-şoven dalga karşısında bu kirli savaşa karşı barış ve 
kardeşlikten yana olan milyonlara sesleniyoruz.
AKP diktatörlüğüne, baskı ve zorbalığa, yolsuzluğa, hırsızlığa, 
iş cinayetlerine, kadın cinayetlerine, doğa ve kentlerimizin 
yağmalanmasına, emperyalizmin savaş ve sömürü politikalarına, 
gericiliğe karşı rahatsızlığı olan milyonlara sesleniyoruz.
Gelin;
Çocuklarımızın cenaze törenlerini dahi ‘başarılı organizasyon’ 
olarak nitelendirecek kadar insanlıktan nasibini almayanların,
Evladını kaybeden aileye basın ordusu ile gidip şov peşinde 
koşanların,
Sıvasız gecekondu çocuklarının tabutu başında hamaset 
nutukları atanların,
İktidarlarını korumak adına evlatlarımızı kurbanlık koyun olarak 
görenlerin,
Sadece barış ve kardeşliğimizi değil, keskin nişancıları ile 
ablukaya aldıkları bir kentte katlettikleri üç aylık bebeğin cansız 
bedenini de derin dondurucuya koyanların dayattığı savaşa karşı
BARIŞ VE KARDEŞLİK İÇİN KENETLENELİM!
Gelin savaşa karşı barışı; baskı, şiddet ve zora karşı özgürlükleri 
ve demokrasiyi; yolsuzluğa, hırsızlığa ve sömürüye karşı emeğin 
mücadelesini yaşamın her alanında birlikte yükseltelim.
Gelin her ölümün bizi birbirimizden daha uzağa savurmasına 
izin vermeyelim.
Gelin bir saniye bile ertelemeden

BARIŞA VE KARDEŞLİĞE BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM. 
YÜREĞİ BARIŞTAN YANA ATAN HERKESİ 10 EKİM’DE 
ANKARA’DA BARIŞA SES VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ!

DİSK-KESK-TMMOBTTB

10 EKİM’DE HEP BİRLİKTE ANKARA’DAYIZ!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 10 Ekim’de 
Ankara’da yapılacak “Emek, Barış, Demokrasi Mitingi”nin 
katılımcısı örgütler 1 Ekim 2015 tarihinde TMMOB’de ortak 
bir basın toplantısı düzenlediler. TMMOB Başkanı Mehmet 
Soğancı’nın başlattığı toplantıda katılımcı örgütler ayrı ayrı 
mitingle ilgili değerlendirme yaptılar ve 10 Ekim Mitingi’ne 
çağrıda bulundular. 
Basın toplantısına, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, 
KESK Eş Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, TTB Genel Sekreteri Özden Şener, 
Sibel Uzun (EHP), Can Ersoy (EHP), Çağdaş Küpeli (Yeşiller 
ve Sol Gelecek Partisi), Haydar Üstündal (HDP), M. Ali Tosun 
(HDP), Metin Ebetürk (DİSK), Fadime Tükyılmaz (Alevi Bek-

taşi Federasyonu), Haydar İlker (Haziran Hareketi), Öztürk Türkduğan (İHD), Oya Ersoy (Halkevleri), Erkan Baş (Haziran 
Hareketi), Selma Gürkan (EMEP), Şükran Doğan (EMEP), Recai Ulutaş (Alevi Bektaşi Federasyonu), Oktay Kandemir 
(Alevi Bektaşi Federasyonu), Hüseyin Aydoğdu (Pir Sultan Abdal Kültür Derneği), M. Sezai Berber (Türkiye İnsan Hakları 
Vakfı), Ercan Geçmez (Hacı Bektaş Kültür Vakfı), Nejla Kurul (SYKP) katıldılar. 
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Sevgili Arkadaşlar,
7 Haziran seçimlerinden bu yana ülkemiz yeniden yangın yerine 
döndü. Ölüm, çatışma, gözyaşı ve acı dört bir yanımızı sardı.
ABD emperyalizminin isteği ve yönlendirmesiyle, uzun süredir 
Suriye ve Irak’ta savaş sürüyor. Kadınlar, çocuklar, gençler 
ölüyor, sakat kalıyor, salgın hastalıklar, evsizler, sığınmacılar 
çoğalıyor. Çağdışı cihatçı IŞİD vb örgütler, Ortadoğu halk-
larına, en çok da kadınlara dünyayı dar ediyor. Milyonlarca 
savaş mağduru çok kötü koşullarda hayatlarını sürdürmeye 
çalışıyor. Binlercesi, “umuda yolculuk” adı altında çıktığı göç 
yollarında can veriyor
En tepedeki demokrasi tanımaz, iktidar saplantılı Saray, 
Suriye’deki savaşa nasıl benzin döktüyse, ülkemizde de çatış-
maları başlatıp büyüterek, kan ve gözyaşı üzerinden iktidarını 
sürdürmeye çalışıyor.
Sevgili Arkadaşlar,
Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz 43. Dönem 3. Danışma Kurulu-
muzda konuşan tüm katılımcılar seçimler sonrasında, ülkemizin 
karanlık bir dönemi yaşadığını özellikle belirtti.
Asker, polis, genç, kadın, çocuk cenazelerinin sonu gelmiyor. 
Ülkenin dört bir yanındaki cenazelerde akan gözyaşlarına her 
gün tanıklık yapıyoruz. Her ölümün ardından, binlerce yıldır 
birlikte yaşadığımız bu topraklarda çocuklarımız ve geleceğimiz 
adına kaygılarımız büyüyor.
Sıkılan her kurşun, patlayan her bomba bedenlerle birlikte 
yüreklerimizi ve kardeşliğimizi parçalıyor. Patlayan bombalar sa-
dece yollarda, binaların duvarlarında ve kepenklerde çukurlar, 
delikler açmıyor. Yaşananlar ve yaşatılanlar yaralarımızı yeni-
den ve yeniden kanatırken evlatlarımızın bedenleriyle birlikte 
toplumsal barışı da parçalıyor. Yakılan her parti binası, her ev, 
her işyeri, örgütlü olduğu açık olan her linç girişimi, her gazete 
baskını bizi Suriye’den bildiğimiz karanlık bir geleceğe taşıyor.
Kürt sorununda “çözüm süreci(!)”nin bitirilmesi; ölümlerin 
ve provokasyonların gündelik olaylar haline gelmesi; PKK’nin 
tekrar silah kullanma zeminine çekilmesi; Suruç’ta 32 sosyalist 
gencin katledilmesi; Dağlıca saldırısı; Cizre gibi yakılıp yıkılmış 
kentler yaratılması; günlerce süren sokağa çıkma yasakları; sa-
vaş ortamında çocukların da içerisinde yer aldığı onlarca sivilin 
katledilmesi bugün ülkemizin içinde bulunduğu durumdur.
Her gün durum daha da kötüye gidiyor! Her gün ocaklara ateş 
düşüyor! Savaş çığırtkanlığının yapıldığı her saat, her gün yaşa-
mını yitirenlere yenileri ekleniyor. Her gün yüreğimiz yanıyor.
Ülkemiz hızla bir iç savaşın eşiğine doğru giderken, birileri de 
ölen canların üzerinden milletvekili hesabı yapıyor. Bu ülkede 
ölen canların sayısı yarıştırılıyor.
Sevgili Arkadaşlar,
Artık yeter!
7 Haziran Genel Seçimleri sonrası Saray eli ile bizzat oluştu-
rulan siyasi atmosfer içerisinde ülkemizin savaş, şiddet, baskı 

ortamı içerisine sokulduğu bu dönemde;
İnsanlarımızın öldüğü ve öldürüldüğü karanlık gidişata dur 
demek için,
Savaşa karşı barışı savunmak için,
Emeğin haklarını geliştirmek, emek en yüce değerdir sözünü 
büyütmek için,
Emek sermaye çelişkisinin çözümünde emeğin yanında saf 
tutmak için,
Yaşam alanlarımızın, doğamızın, kentlerimizin yağmalanmasını 
engellemek için,
İş cinayetlerini, işçi katliamlarını durdurmak için,
Kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine karşı durmak 
için,
Kadın erkek omuz omuza yaşamın her alanında ortak söz 
söylemek için,
Baskı, şiddet ve zora karşı demokrasiyi hakim kılmak için,
Sarayın saltanatına son vermek için,
Gençlik geleceğimizdir, ölümleri durdurun demek için,
Silahın kahredici sesini susturmak için,
İnsanımızın kardeşçe bir arada yaşamasını savunmak için,
Bölgemizde emperyalist işgal ve savaş politikalarına karşı 
halkların kardeşliğini büyütmek için,
Kahrolsun emperyalizm, yaşasın halkların kardeşliği demek 
için,
Eşit, özgür, demokratik, laik ve bağımsız bir Türkiye için,
Şimdi hep birlikte yüksek sesle sözümüzü söyleme ve mücade-
lemizi büyütme zamanıdır.
Sevgili Arkadaşlar,
Sözümüzü hep birlikte söylemek ve mücadelemizi büyütmek 
için DİSK, KESK, TMMOB, TTB olarak 10 Ekim’de Anka-
ra’da “Emek Barış Demokrasi” mitingi yapma kararı aldık. 
Mitinge katılım için çağrımız bu ülkede insandan, emekten, 
haktan, hukuktan, adaletten, kardeşlikten, barıştan yana olan 
örgütlü örgütsüz herkesedir.
Biz biliyoruz: Odalarımız, yöneticilerimiz, kadrolarımız, örgütlü 
üyelerimiz ile TMMOB ve Oda çalışanlarımız bu mitingin etkili 
ve güçlü olması için elinden geleni yapacaktır. Mitinge katılım 
çağrımızı tüm insanımıza ulaştıracağınızı biz çok iyi biliyoruz.
TMMOB söylüyor:
Savaşa inat, barış hemen şimdi!
Bu daha başlangıç mücadeleye devam!
Haydi göreve! Haydi mitinge!
10 Ekim’de Ankara’da buluşmak üzere hepimize kolay gelsin.

Mehmet SOĞANCI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
30 Eylül 2015

10 EKİM MİTİNGİNE YÖNELİK TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE
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Ülkemiz, 7 Haziran seçimleri ardından Suruç katliamı 
ile birlikte sistemli bir şekilde savaş ve kaos ortamına 
sürüklenmiştir. Saray merkezli süren iktidar oyununun ağır 
bilançosu ise yoksul halkımıza ödetilmektedir.

Son olarak Dağlıca’da yaşanan saldırı ile yüreklerimiz bir 
kez daha yanmıştır. TMMOB, PKK tarafından Dağlıca’da 
gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınamaktadır. TMMOB, 
saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimizin acısını 
yürekten paylaşarak ailelere başsağlığı dilemektedir.

İçerisinden geçtiğimiz süreç nasıl değerlendirilirse 
değerlendirilsin, yaşanan ölümler söylenen bütün sözleri 
anlamsız kılmaktadır. Ölümler acilen durdurulmalıdır. PKK 
koşulsuz olarak silahlı eylemlerine son vermeli, devlet ise 
operasyonlarını durdurmalıdır.

Dökülen her damla kan ve yaşanan her ölüm yeni 
ölümlerin kapısını açmaktadır. Savaş ve şiddet ortamını 
besleyen, büyüten ve ateşe benzin döken her kim olursa 
olsun Birliğimiz tarafından şiddetle kınanmaktadır.

DAĞLICA SALDIRISINI KINIYORUZ, SAVAŞI, ŞİDDETİ 
ve ÖLÜMLERİ DURDURUN! ARTIK YETER!

Ülkemiz, Saray merkezli bir irade ile parlamentonun ve 
Anayasa’nın askıya alındığı karanlık bir girdabın içerisine 
sürüklenmektedir. İktidar hırsı ile gözlerini kan bürümüş 
olanlar, ağızlarından kan damlayarak toplumu savaşa ve 
ölüme davet etmektedir. Bu ülke ve bu halk; AKP’nin 
400 milletvekili ve diktatörlük hevesleri için adanacak 
kurban değildir.

TMMOB, bir kez daha güçlü bir şekilde söylüyor; şimdi tam 
da karanlığa karşı aydınlığı; baskıcı, diktatoryal yönetim 
anlayışına karşı, özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve milliyetçi 
anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe 
yaşamayı; savaşa karşı barışı; sömürüye karşı emeği; 
adaletsizliğe karşı eşitliği savunma zamanıdır. Şimdi tam 
da, eşit, özgür, demokratik bir Türkiye‘de bir arada yaşamı 
savunma, bunun için mücadele etme zamanıdır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
7 Eylül 2015

Şırnak’ın Cizre ilçesinde “sokağa çıkma yasağı” adı altında 
bir süredir uygulanan sıkıyönetim bir an önce kaldırılmalı, 
Cizre halkına uygulanan ablukaya son verilmelidir.

Cizre’de bir haftadır devam eden sokağa çıkma yasağı, ilçeye 
girişlerin kapatılması, iletişim imkanlarının kısıtlanması Cizre 
halkına, kadınlara, çocuklara uygulanan bir zulümdür.

12 Eylül günlerini aratmayan bu kabusun sona erdirilmesi, 
Cizre’de sürecin bir an önce normalleştirilebilmesi için ilçeye 

heyetlerin girişine izin verilmelidir.

Savaşın, şiddetin ve ölümlerin durdurulması için bir kez 
daha söylüyoruz; şimdi tam da, eşit, özgür, demokratik bir 
Türkiye’de bir arada yaşamı savunma, bunun için mücadele 
etme zamanıdır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
11 Eylül 2015

CİZRE’DEKİ ABLUKA KALDIRILMALIDIR

DİSK Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Lami Özgen, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TBB 

DİSK, KESK, TMMOB, TTB VE İHD HEYETİ 
CİZRE’DE İNCELEMELERDE BULUNDU

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve İHD başkanlarından oluşan bir heyet, 18 Eylül 2015 tarihinde Cizre’ye giderek, 
incelemelerde bulundu.

Merkez Konseyi 2. Başkanı Raşit Tükel ve İHD Genel Başkanı 
Öztürk Türkdoğan’ın aralarında bulunduğu emek ve meslek 
örgütleri temsilcilerinden oluşan heyet, Cizre’de sıkıyönetim 
sırasında yaşananlarla ilgili olarak; ilçede bulunan HDP mil-
letvekillerinden bilgi aldı, hayatını kaybedenlerin aileleri ile 
olaylara maruz kalan vatandaşları dinledi.

İlk olarak Cizre Belediyesi’ni ziyaret eden heyet, daha sonra 
Cudi Mahallesi’nde bulunan taziye evine geçerek, hayatını 
kaybedenlerin aileleri ile bir araya geldi. Ardından saldırıların 
en yoğun yaşandığı Nuh Mahallesi’ne geçen heyet, burada 
yurttaşları dinledi.

Heyet, daha sonra incelemeleriyle ilgili bir rapor hazırlayarak 
kamuoyunun bilgisine sunacak.
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1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Türkiye’nin dört bir 
yanında alanlara çıkan binlerce kişi “barış” talebini dile 
getirdi. Başta Ankara, İstanbul, İzmir olmak üzere birçok 
kentte düzenlenen etkinliklerde AKP’nin savaş politikaları 
protesto edildi.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB başkanları Trakya Emek 
ve Meslek Örgütleri Platformu’nun çağrısıyla Lüleburgaz’da  
Hükümet Konağı Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe 
katıldılar.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB çağrısıyla İstanbul’da  
“Milyonlar Barış İstiyor” sloganıyla Galatasaray’da bir araya 
gelindi. Ankara’da ise Yüksel Caddesi’nde buluşularak 
Madenci Anıtı’na yüründü.

1 EYLÜL’DE BİNLERCE KİŞİ “BARIŞ” İÇİN ALANLARDAYDI…

ANKARA

İSTANBUL
LÜLEBURGAZ

AKP’nin savaş politikalarına ve ölümlere “hayır” diyen binlerce kişi 6 Eylül 2015 Pazar günü İstanbul Bakırköy’de buluştu. Barış 
Blokunun “Saray’ın savaşına karşı acil barış, acil demokrasi” şiarıyla çağrı yaptığı barış mitingi geniş bir katılımla gerçekleşti.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin de destek verdiği miting Barış Bloku Eş Sözcüsü Nuray Sancar’ın konuşmasıyla başladı. 
Sancar’ın konuşmasının ardından DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, TTB Merkez Konseyi İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel kürsüye çıkarak “barış” mesajı verdi. 
HDP Milletvekili Selma Irmak da bir konuşma yaptı. 

İSTANBUL’DA BİNLER BARIŞ İÇİN TOPLANDI
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12 Eylül’ün üzerinden otuz beş yıl geçti. Halkına karşı 
sorumlulukları olan bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir 
plancıları ve onların örgütü TMMOB ve bağlı Odaları, bugün 
de sonuçları AKP eli ile sürdürülen 12 Eylül’ü yargılamaktadır: 
Faşizmin adıdır 12 Eylül.
TMMOB 12 EYLÜL’Ü NEDEN YARGILIYOR?
TMMOB kendi meslek alanları üzerinden ülkenin bugününü 
tanımlarken, bugünün oluşumunu sağlayan bu ülkenin dününü 
anlamak, tanımak ve yorumlamak durumundadır. Bu nedenle 
TMMOB, 12 Eylül’ü yargılamaktadır.
70‘Lİ YILLARIN SONLARINDA ÜLKENİN GÖRÜNÜMÜ 
NASILDI?
70’li yılların son yarısında Türkiye siyasetinden ekonomisine, 
günlük yaşantının her noktasına kadar tarihinin en bunalımlı 
günlerini yaşıyordu. Ekonomi iflastaydı. Döviz yokluğundan gerekli 
girdi malları alınamıyor, dış borçların faizleri bile ödenemiyor, 
temel tüketim malları bulunamıyordu. Dış borçların ödenemez 
hale gelmesinde IMF, OECD ve benzeri kuruluşlar, ekonomi 
programlarını iktidarlara dayatıyordu. Emperyalizm, yarattığı 
borç tuzağı ve “istikrarlı Türkiye” demagojisi ile ülkeyi baskılarına 
boyun eğme zorunda bırakıyordu. Kamu harcamalarının kısılması, 
sıkı para ve bütçe uygulamaları, KİT ürünlerine zam, yüksek 
oranlı devalüasyon, maaş ve ücret kısıtlamaları, düşük taban 
fiyatı belirlemeleri, dayatılan ekonomik istikrar programını 
oluşturuyordu. 24 Ocak kararları diye bilinen “Ekonomik 
Önlemler Paketi” işte bu günlerde gündeme getirildi. IMF‘nin de 
işaret ettiği şekilde ekonomik bunalımın yükü bu şekilde emekçi 
halkın üzerine yıkılacaktı. Siyasetin görünümü ise tam anlamıyla 
bir kriz şeklinde idi. MC hükümetlerinden sonra, yükselen halk 
muhalefetini bastırmanın yolu olarak faşist çeteler ortalığa 
sürülmüş, işyerleri, okullar, mahalleler ve fabrikalarda teslim 
alma saldırıları günlük olağan işler haline getirilmişti. Devrimci 
demokrat insanlara, aydınlara, gazetecilere, öğrencilere karşı 
saldırı, cinayet ve katliamlar düzenleniyordu. Kahramanmaraş, 
Çorum ve Malatya‘da gerici ayaklanmalar tertipleniyor, mezhep 
ayrılıkları körükleniyor, saldırılarda onlarca insan topluca imha 
ediliyor, binlercesi yaralanıyordu. Öte yandan cana yönelik 
saldırılar, hemen karşıtını yeşertiyor, direnme eğilimlerinin, karşıt 
örgütlenmelerin oluşumunu beraberinde getiriyordu. Teslim 
olmamaya, direnmeye, muhalefetin örgütlenmesine yönelik 
çabalar da çığ gibi büyüyordu. Sonuçta kentlerin, kasabaların, 
köylerin, mahallelerin, okulların bölündüğü, siyasal cinayetlerin 
ve katliamların gündelik olaylar haline geldiği, bunlara karşı da 
direnmenin kitleselleştiği bir tabloydu görülen.
ASLINDA, YAŞANANLAR NASIL ANLAŞILIR HALE 
GELİR?
Bizim gibi ülkelerde özellikle 2. Büyük Emperyalist Paylaşım 
Savaşından sonra olan bitenler, ancak emperyalizme bağımlılık 
olgusu ile birlikte anlaşılır hale gelir. Ülkemizin önemli tüm 
sorunlarının ya da önemli olaylarının arkasında emperyalizme 
bağımlılık olgusunun yarattığı nedenler vardır. Tarihsel gelişimi 
içinde, ülke içi dinamikler eliyle, burjuva demokratik devrimlerinin 

yapılamamış olması, sanayi devrimlerinin yapılamaması, aksine, 
dışa bağımlı nitelik taşıyan ekonomi politikaları ile kapitalizmin 
geliştirilmeye çalışılması, emperyalist sömürü ve bağımlılık 
ilişkisini de beraberinde getirmiştir. Sömürü ilişkilerine göre 
şekil alan yapı, sağlıklı bir sanayileşme ve kalkınma sağlamadığı 
gibi, aksine sürekli sistem içi ekonomik krizlerin oluşumunu 
getirmektedir. Ekonomik krizlerin faturası doğal olarak emekçilere 
kesilecek ve sonuçta siyasi ve toplumsal kriz doğal bir olgu 
olacaktır. Ekonomik anlamda emperyalizme bağımlılıkta, siyasal 
yapıların da bağımlılık ilişkisine girmesi kaçınılmazdır. Bu da bizde 
ve bizim gibi ülkelerde demokrasinin gelişimin de dışa bağımlılığını 
gündeme getirmektedir. Demokrasinin gelişememesinin de esas 
nedeni budur. Şimdi olduğu gibi o dönemin de büyük emperyalist 
efendisi Amerika’dır. 12 Eylül ve 12 Eylül öncesi yaşananlar da 
ABD emperyalizminin ve onların işbirlikçilerinin sömürüye dayalı 
politikalarını ülkemizde yaşama geçirmeleridir. 12 Eylül, ABD 
emperyalizmin çıkarları doğrultusunda gündeme getirilmiştir. Dışa 
bağımlılıktan oluşan ve dışa bağımlılıktan oluşacak ekonomik 
krizin halkın omzuna yıkılması için gündeme getirilmiştir. Süre 
giden sömürü düzeninin sermaye lehine onarılması yönünde; 
halkın yükselen muhalefetinin bastırılması için gündeme 
getirilmiştir.
12 EYLÜL’DE NE OLDU?
650.000 kişi gözaltına alındı. 1.683.000 kişi fişlendi. Açılan 
210.000 davada 230.000 kişi yargılandı. 71.000 kişi TCK’nin 
141, 142 ve 163. maddelerinden, 98.000 kişi “örgüt üyesi olmak” 
suçundan yargılandı. 23.000 kişiye 0-1 yıl, 10.700 kişiye 1-5 yıl, 
6.100 kişiye 5-10 yıl, 2.390 kişiye 10-20 yıl, 939 kişiye 20 yılın 
üzerinde ve 630 kişiye ömür boyu hapis cezası verildi. 7.000 kişi 
için idam cezası istendi. 517 kişiye idam cezası verildi, idamları 
istenen 259 kişinin dosyası Meclis‘e gönderildi, idam cezası 
verilenlerden 50’si asıldı. 388.000 kişiye pasaport verilmedi. 
30.000 kişi “sakıncalı” olduğu için işten atıldı. 14.000 kişi 
vatandaşlıktan çıkarıldı. 30.000 kişi “siyasi mülteci” olarak 
yurtdışına gitti. 300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü. 171 kişinin 
“işkenceden öldüğü” belgelendi. 14 kişi açlık grevinde öldü. 16 kişi 
“kaçarken” vuruldu. 95 kişi çatışmada öldü. 73 kişiye “doğal ölüm 
raporu” verildi. 43 kişinin “intihar ettiği” bildirildi. Cezaevlerinde 
toplam 299 kişi yaşamını yitirdi. 937 film “sakıncalı” bulunduğu 
için yasaklandı. 23.677 derneğin faaliyeti durduruldu. 400 gazeteci 
için toplam 4.000 yıl hapis cezası istendi. 40 ton gazete ve dergi 
yakıldı.
12 EYLÜL NE DEMEK?
24 Ocak kararlarının uygulanmaya sokulması demek. IMF demek, 
Dünya Bankası demek, insanımızın tümüyle teslim alınması 
demek. Onların çocuklarının işi bitirmesi demek, işkence demek, 
tecavüz demek, hapishane demek, baskı demek, zor kullanmak 
demek. DAL demek, Mamak demek, Metris demek, Diyarbakır 
cezaevi demek. Asmayalım da besleyelim mi demek. 12 Eylül 
hukukunun yaratılması demek.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

BU ÜLKEDE FAŞİZMİN ADIDIR 12 EYLÜL
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DARBECİLER YENİLECEK, HALKLARIMIZ 
KAZANACAK!

CİZRE HALKI YALNIZ DEĞİLDİR! CİZRE 
ABLUKASI DERHAL KALDIRILSIN!

Yüreklerimiz gibi aklımız da isyan ediyor. Her gün acı haber 
alıyoruz. Cizre’de günlerce aralıksız sokağa çıkma yasağı 
uygulandı. Cizre Gazze benzeri bir kuşatma altına alındı! 
Sokağa çıkan ve vurulan çocuklar, hastaneye götürülemediği 
için kan kaybından ölen yaralılar, elektrikleri, suları kesik 
evlerde, besinleri/suları tükenen ve yaşam mücadelesi veren 
insanlar, kaderine terkedilen hastalar oldu.

Cizre’de Güvenlik güçleri tarafından öldürülen ve güvenlik 
güçleri izin vermediği için biri 35 günlük bebek, biri 12 
yaşında kız çocuğu olmak üzere cenazeler 40 derecelik 
sıcaklıkta evlerde, camilerde bekletildi. Hükümet ve medyası 
tek bir satırlık açıklama yapmadı!

Her ne kadar sokağa çıkma yasağı bugün kaldırılmış olsa da 
abluka devam ediyor ve yeniden ya da hangi ilçede yasaklama 
olup olmayacağı belli değil.

Sayın Başbakan, “Bir tek sivil vatandaş öldürülmedi” diyor! 
35 günlük bebeği, 10 yaşındaki Cemile Çağırga’yı, yedi 
çocuk annesi Meryem Süne’yi, altmış yaşındaki, kırk ve elli 
yaşlarındaki insanları sivil saymıyor mu? Cizre’nin dünya ile 
bağlantısını kestiklerinde gerçeklerin açığa çıkmayacağını 

mı zannettiler? Eğer Cizre’de devlet güçleri 
insanlık suçu işlemediyse niçin Meclis’te 
grubu bulunan bir partinin Eş Başkanını, 
milletvekillerini, dahası şu an Türkiye’yi 
yöneten Hükümetin üyesi Bakanları Cizre’ye 
sokulmadı?

Korku imparatorluğu kurarak gerçeklerin 
karanlıkta kalacağını düşünüyorlarsa 
yanılıyorlar. Emek ve demokrasi güçleri 
olarak bizler başta Cizre olmak üzere işlenen 
tüm suçları açığa çıkarıp hesabını mutlaka 
soracağız.

Artık yeter!

Asker, polis, genç, kadın, çocuk cenazelerinin 
sonu gelmiyor… Ülkenin dört bir yanındaki 
cenazelerde akan gözyaşlarına tanık oluyoruz. 
Biz ölümleri tasnif etmiyoruz. Her ölümün 

ardından, binlerce yıldır birlikte yaşadığımız bu topraklarda 
toplumsal barış ve geleceğimiz adına kaygılarımız büyüyor.

Üzülerek görüyoruz ki sıkılan her kurşun gencecik 
bedenlerle birlikte yüreklerimizi ve kardeşliğimizi parçalıyor. 
Patlayan bombalar sadece yollarda, binaların duvarlarında 
ve kepenklerde çukurlar, delikler açmıyor. Yaşananlar 
ve yaşatılanlar yaralarımızı yeniden yeniden kanatırken 
evlatlarımızın bedenleriyle birlikte toplumsal barışı da 
parçalıyor. Yakılan her parti binası, her ev, her işyeri, örgütlü 
olduğu açık olan her linç girişimi, her gazete baskını korkarız 
ki bizi Suriye’den bildiğimiz karanlık bir geleceğe taşıyor. 
Çatışmalar ve şiddet başta yaşama ve sağlık hakkı olmak 
üzere barınma ve beslenme gibi en temel hakları, yok ediyor.

Her gün durum daha da kötüye doğru gidiyor! Her gün 
ocaklara ateş düşüyor! Savaş çığırtkanlığının yapıldığı her 
saat, her gün yaşamını yitirenlere yenileri ekleniyor.

Artık yeter!

Ortalık kan gölüne dönerken Cumhurbaşkanının “400 vekil 
verilseydi durum böyle olmazdı” açıklamasını yayınladığı için 
gazeteler basılıyor, güvenlik güçlerine “tereddüt etmeden 
vur” emri verilen talimatlar tüm valilere gönderiliyor. Hangi 
askeri birimlerin illerde görevlendirileceği bile belirlenmiş 
durumdadır!

DARBECİLER YENİLECEK, HALKLARIMIZ KAZANACAK!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 12 Eylül 2015 tarihinde Ankara Yüksel Caddesi İnsan Hakları Heykeli 
önünde bir araya gelen demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler 12 Eylül’ün yıldönümünde halkların özgür ve bir arada 
yaşama iradesine karşı darbeci zihniyetin devam ettiğini belirterek, Cizre halkının yalnız olmadığını, Saray darbesine izin 
vermeyeceklerini dile getirdiler.

Ortak açıklamayı KESK Eş Başkanı Lami Özgen, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ve TTB Merkez Konsey Başkanı Bayazıt İlhan yaptı.
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Bugün 12 Eylül faşist darbesinin yıldönümü! Türkiye 
halklarının, emekçilerinin ve gençlerinin yaşamlarına bir 
karabasan gibi çöken 12 Eylül’ün karanlığı, dünden bugüne 
faşizan anlayışıyla birlikte sürmektedir. Aradan 35 yıl 
geçmesine rağmen hala 12 Eylül anayasası yürürlükte, çünkü 
egemenler bu topraklarda barış ve demokrasiyi kendileri için 
en büyük tehdit olarak görüyorlar.

12 Eylül faşizminin 35 yıldönümünde bu kez Saray darbesini 
yaşıyoruz. Halklarımızın tek başına iktidar olmasına izin 
vermediği, Başkanlığını istemediği AKP ve Cumhurbaşkanı 
gayri meşru ve faşizan şekilde ülkeyi yönetiyorlar. Devreye 
sokulan güvenlik konsepti adeta “Darbe Günlükleri”nin 
pratikleştirilmesi anlamına gelmektedir. Darbenin “düşman 
unsurları” tüm AKP muhalifleri, emek ve demokrasi güçleri 
ve Kürtlerdir.

“Vur emri” alan ve iç güvenlik yasasıyla yetkileri artan 
güvenlik güçleri, her türlü barış ve demokrasi talebine karşı 
şiddet uygulamaktan kaçınmazken, yüzlerce parti binasını, 
yüzlerce ev ve işyerini yakanlar, otobüsleri taşlayanlar, 
gazeteleri basanlar karşısında ortalarda görünmüyor. “Emek”, 
“demokrasi”, “özgürlük”, “barış”, “adalet” konulu en sıradan 
basın açıklamalarımızda karşımıza çıkan TOMA’lar , “katliam 
isteriz” sloganları atan benzin bidonlu kalabalıkların konuşma 
kürsüsü olarak kullanılıyor.

Artık yeter!

İktidar borazanı, savaş çığırtkanı medya, insan ölümleri 
üzerinden yeni algı operasyonları yapıyor. Yaşamın değil 
ölümün dili hâkim kılınmaya çalışılıyor. İktidar uğruna 
başlatılan savaşın gerçek nedenini gizlemek için “ya bizdensin 
ya düşman” denilerek barış yanlısı tüm kesimler “vatan haini” 
ilan ediliyor! Basın özgürlüğü iktidar vekilleri öncülüğündeki 
şiddet eylemleriyle yok ediliyor. Basın özgürlüğü ile beraber 
demokrasinin tüm kırıntıları un ufak ediliyor. Muhalifler 

“ölüm” mektuplarıyla, tutuklanmayla, tehdit ediliyor. 
Farklılıklar derinleştiriliyor, düşmanlıklar yaratılıyor. Ölümler 
tasnif ediliyor, ölü sayıları yarıştırılıyor.

Vatandaşlarımız sağlık hizmetinden mahrum bırakılıyor, 
yaralı ve veya hasta tedavi ettikleri için, katliamlara ve 
savaşa karşı çıktıkları için sağlık çalışanları cezalandırılıyor. 
Görevden uzaklaştırılıyor, can güvenliği olmadan hizmet 
veriyor, günlerce hastanelerde mahsur kalıyorlar. Kendilerinin 
ve yakınlarının yaşamından kaygı duyuyorlar. 

Artık Yeter!

Daha fazla tabut taşımak istemiyoruz! Çocuklarımız 
Ölmesin! Eller tetikten çekilsin, silahlar sussun! Derhal 
normalleşmeye dönük acil adımlar atılsın, demokratik 
süreç işlesin! Sokağa çıkma yasakları, sağlık emekçilerine 
ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar derhal durdurulsun, 
sıkıyönetim uygulamaları son bulsun!

Bu sürece yol açan AKP’nin ve Cumhurbaşkanın 
taleplerimize kulaklarını tıkadığını, demokratik ve barışçıl 
adımları atmayacağını biliyoruz. Savaşı durduracak emek 
ve demokrasi güçlerinin birlikte ve ortak mücadele etme 
iradesi ve gücüdür.

Bu vesileyle buradan tüm demokrasi ve emek güçlerine 
çağrıda bulunuyoruz; savaşa karşı barışı inşa etmek için 
saldırının, baskının, faşizmin olduğu her yerde birlikte 
mücadeleyi yükseltelim!

Savaşa Hayır! Barış Hemen Şimdi!..

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, DEVRİMCİ PARTİ, EHP, 
EMEP, ESP, HALKEVLERİ, HDP, ÖDP, SYKP, YEŞİLLER 
VE SOL GELECEK PARTİSİ, İHD, HACI BEKTAŞ 
VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI, PİR SULTAN 
ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ, TİHV
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BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Basın Mensupları

TMMOB tarihinde önemli bir yeri olan 19 Eylül 1979 iş 
bırakma eyleminin yıldönümünü 2011 yılından bu yana “19 
Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü” 
olarak kutluyor ve her 19 Eylül’de ülke ve meslek alanlarımıza 
ilişkin sorunlara dikkat çekmek için alanlara çıkıyoruz.

Ne yazık ki, her 19 Eylül’de yaptığımız açıklamalarımızın 
içeriği ülkemizdeki sorunlarla beraber ağırlaşıyor.

Ülkemiz, 7 Haziran seçimlerinden bu yana Saray merkezli 
bir irade ile parlamentonun ve Anayasa’nın askıya alındığı 
karanlık bir girdabın içerisine sürüklenmektedir. İktidar hırsı 

ile gözlerini kan bürümüş olanlar, ağızlarından kan damlayarak 
toplumu savaşa ve ölüme davet etmektedir.

Artık yeter!

Daha fazla gözyaşı dökmek, daha fazla tabut taşımak iste-
miyoruz.

Asker, polis, genç, kadın, çocuk cenazelerinin sonu gelmi-
yor… Ülkenin dört bir yanındaki cenazelerde akan gözyaşları-
na artık yüreğimiz dayanmıyor. Biz ölümleri “senden, benden” 
diye tasnif etmiyoruz. Emperyalizmin kirli savaşında ölen 
tüm canlar için acımız ortak. Her ölümün ardından, binlerce 
yıldır birlikte yaşadığımız bu topraklarda toplumsal barış ve 
geleceğimiz adına kaygı duyuyoruz.

Değerli Basın Mensupları

Seçimler sonrasında, bunalımın yeni ve üst bir evresine 
girildiğini bugün herkes görebiliyor. Kürt sorununda “çözüm 
süreci”nin bitirilmesi; ölümler ve provokasyonların gündelik 
olaylar haline gelmesi; PKK’nin tekrar silah kullanma ze-
minine çekilmesi; Suruç’ta 32 sosyalist gencin katledilmesi; 
Dağlıca saldırısı, Cizre başta olmak üzere yanıp yıkılmış ilçeler, 
kentler yaratılması, günlerce süren sokağa çıkma yasaklarıyla 
oluşan savaş ortamında çocukların da içerisinde yer aldığı 
onlarca sivilin katledilmesiyle ülkemiz karanlık bir tablonun 
içine sürükleniyor. Saray, iktidarını korumak için erken seçim, 
savaş, provokasyon yöntemlerine başvurmaktan çekinmiyor.

Yüreğimize her gün bir kor düşerken, ülkemiz hızla bir iç 
savaşın eşiğine doğru giderken, saraylarında oturanlar, ölen 
canların üzerinden milletvekili hesabı yapıyorlar. Bu ülke ve 

19 EYLÜL MMŞP DAYANIŞMA GÜNÜNDE “SAVAŞA HAYIR, 

BARIŞ HEMEN ŞİMDİ” DEMEK İÇİN ALANLARDAYDIK

Mühendis, mimar, şehir plancıları “TMMOB 19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü”nde “Savaşa 
Hayır, Barış Hemen Şimdi” demek için alanlara çıktı. 
İKK’ların örgütlü olduğu 30’dan fazla kent merkezinde düzenlenen basın açıklamalarında okunan metinde; AKP faşizmi, 
savaş ve kaosa karşı toplumsal muhalefetin önündeki en önemli görevin barış dilinin hakim kılınması, ülkemizin içinde 
yer aldığı kapitalist cenderenin kırılması ve laikliğin toplumsal hayatın düzenlenmesinde belirleyici olmasının sağlanması 
olduğuna vurgu yapıldı.

ANKARA

ADANA

BOLU
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bu halk; Saray’ın 400 milletvekili ve diktatörlük hevesleri 
için adanacak kurban değildir.

Bu yüzden bir kez daha sesimizi barıştan yana yükseltmeliyiz. 
Bu yüzden savaşa inat “barış” demeliyiz.

Sürecin normalleştirilmesi için, Kürt sorununun şiddetten 
uzak, barışçı, eşitlikçi, demokratik koşullarda ve bir arada 
yaşam felsefesine uygun şekilde çözülmesi zorunludur. Tüm 
kesimlerin bu duyarlılıkla hareket etmesi gerekmektedir.

DENİZLİ

Ölümler acilen durdurulmalıdır. PKK koşulsuz olarak silahlı 
eylemlerine son vermeli, devlet ise operasyonlarını durdur-
malıdır. Dökülen her damla kan ve yaşanan her ölüm yeni 
ölümlerin kapısını açmaktadır. Savaş ve şiddet ortamını bes-
leyen, büyüten ve ateşe benzin döken her kim olursa olsun 
Birliğimiz tarafından şiddetle kınanmaktadır.

AKP faşizmi, savaş ve kaosa karşı toplumsal muhalefetin 
önündeki en önemli görev; barış dilinin hakim kılınması, 
ülkemizin içinde yer aldığı kapitalist cenderenin kırılması 
ve laikliğin toplumsal hayatın düzenlenmesinde belirleyici 
olmasının sağlanmasıdır.

TMMOB, bir kez daha güçlü bir şekilde söylüyor; şimdi tam 
da karanlığa karşı aydınlığı; baskıcı, diktatoryal yönetim 
anlayışına karşı, özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve milliyetçi 
anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe 

İZMİR

yaşamayı; savaşa karşı barışı; sömürüye karşı emeği; adalet-
sizliğe karşı eşitliği savunma zamanıdır. Şimdi tam da, eşit, 
özgür, demokratik bir Türkiye’de bir arada yaşamı savunma, 
bunun için mücadele etme zamanıdır.

TMMOB bu yönde toplumsal sorumluklarını yerine getirmeye 
devam edecektir. TMMOB, bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da, kendisini siyasetin merkezine koymadan, kimsenin 
arka bahçesi olmadan, bilimsel-teknik ve toplumsal gereklilik-
lerin arkasında durarak, emek ve demokrasi güçlerinin birlikte 
mücadelesi için özverili pozitif konumunu sürdürecektir. 

19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü’nde ülkemiz, halkımız ve geleceğimiz için taşıdığımız 
sorumluluğun bir gereği olarak bir çağrı daha yapıyoruz. DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 10 Ekim’de Ankara’da 
yapılacak olan “Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi! Emek, Barış, 
Demokrasi Mitingi”ne tüm kamuoyunu davet ediyoruz.

10 Ekim’de Ankara’dayız!
“Bu daha başlangıç, mücadeleye devam”
“Savaşa hayır! Barış hemen şimdi”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

KDZ.EREĞLİ

KIRKLARELİ
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MERSİN
ZONGULDAK

TMMOB 43. DÖNEM 3. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB 43. Dönem 3. Danışma Kurulu toplantısı 12 Eylül 2015 tarihinde İMO Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda 
yapıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın TMMOB’nin 6 aylık çalışmalarıyla ilgili verdiği bilgi ve Türkiye 
gündemi üzerine değerlendirme konuşması ile başlayan toplantıda sırasıyla; Yavuz Önen (TMMOB Eski Başkanı), Kaya 
Güvenç (TMMOB Eski Başkanı), Murat Ateşoğulları (JMO), Ali Ekinci (MO), Ahmet Göksoy (TMMOB Yüksek Onur 
Kurulu), Ali Ekber Çakar (MMO), Melih Yalçın (İzmir İKK), Erhan İçöz (JFMO), Deniz Akdemir (HKMO), Ali Uğurlu 
(KMO), Gurbet Örçen (Diyarbakır İKK), Neşet Aykanat (Eskişehir İKK), Jihat Şengal (ZMO), Burak Kaan Yılmazsoy 
(MO), Süleyman Solmaz (İstanbul İKK), Bedri Tekin (MMO), Bahadır Acar (EMO), Nihat Çolak (Edirne İKK), Dersim Gül 
(TMMOB Genel Sekreteri), Erdem Pak (MMO), Mustafa Doğu (MADENMO), Abdulsamat Uçaran (ZMO) konuştular.

Bugün ülkemizde askeri operasyonlar ve PKK tarafından 
sürdürülen saldırılar ile ölümler devam etmekte süreç geri 
dönüşü imkansız noktalara doğru sürüklenmektedir.

Seçim-iktidar-saltanat hesapları üzerinden devam eden 
savaş, şiddet ve kaos ortamının toplumsal gerilimlere 
dönüşmesini kaygıyla izlemekteyiz.

İktidar çevreleri ve savaş isteyen kesimlerce kışkırtılan, 
organize edilen ve iç savaşı aratmayan görüntüler şeklinde 

HDP’YE VE HÜRRİYET GAZETESİ’NE YAPILAN SALDIRILARI KINIYORUZ

mevsimlik Kürt işçilerine, HDP binalarına ve Hürriyet 
Gazetesi’ne yönelen saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Genel Merkezi dahil olmak üzere yüzlerce binası tahrip 
edilen, yakılan HDP’ye ve iki kez binasına saldırılan 
Hürriyet Gazetesi’ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
10 Eylül 2015
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TMMOB 43. Dönem III. Danışma Kurulu, 12 Eylül 2015 
tarihinde, İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk 
Konferans Salonu’nda toplanmıştır. Danışma Kurulumuz, 7 
Haziran ve 1 Kasım milletvekili genel seçimlerinin arasındaki 
bir tarihte toplanmamız ve içinde bulunduğumuz dönemin 
olağanüstü özellikleri nedeniyle bir sonuç bildirisinin 
yayımlanmasına karar vermiş; aşağıdaki sonuç bildirisini tam 
bir görüş birliği ile benimsemiş ve kamuoyu ile paylaşmaya 
karar vermiştir.

 “TMMOB Savaşa ve Faşizme Teslim Olmayacak, Toplumsal 
Sorumluluklarını Yerine Getirmeye Devam Edecektir”

TMMOB 43. Dönem 3. Danışma Kurulu, emek ve demokrasi 
karşıtı 12 Eylül 1980 faşist darbesinin yapıldığı günde 
toplanmıştır. TMMOB 70’lerden bugüne meslek sorunlarının 
toplumsal sorunlardan bağımsız olarak ele alınamayacağından 
hareketle, kamu yararı doğrultusunda sorunların çözümü 
için mücadelesini sürdürmüş ve insan haklarını, örgütlülüğü, 
demokratik hakları yok sayan baskıcı iktidarlara karşı 
durmuştur.

Bu yaklaşımla TMMOB olarak, Mayıs ayında yayınladığımız 
“TMMOB Seçim Bildirgesi 2015” te kapsamlı değerlendirmeler 
yaptığımızı hatırlatmak ve orada dile getirdiğimiz eleştiri ve 
istemlerimizin 1 Kasım 2015 seçimleri için olduğu kadar 
önümüzdeki süreçler için de geçerli, ivedi ve tarihsel olduğunu 
belirtmek isteriz.

Bildirgemizde AKP iktidarını sarsmanın öneminden 
hareketle, “2015 seçimleri bu yönde olumlu gelişmelerin 
yansıdığı bir platform mu olacaktır yoksa yakın, orta ve uzun 
erimli yeni platformlar veya dinamikleri mi gerektirecektir? 
Bu soruların yanıtları tamamen toplumsal pratik konusudur. 
Ancak TMMOB her iki yönü de içeren toplumsal-mesleki 
sorumluluğunu, önceki çabaları yanı sıra bu bildirge ile de 
yerine getirmek ve hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmayan 
tutumunu sürdürerek bağımsız yaklaşımlarını açıklamak ve o 
doğrultuda mücadele etmek kararlılığındadır” demiştik. Bu 
görüşümüz güncelliğini korumaktadır. Özel olarak 7 Haziran 
2015 seçimleri, önemseyerek vurguladığımız toplumsal 
pratiğin olumlu sonuçlarını ve TMMOB’nin bağımsız çizgisi 
ile, toplumsal-mesleki sorumlulukla bezenmiş mücadeleci 
konumunu haklı çıkaran sonuçlar üretmiştir.  

AKP, 2009 yerel seçimleri bir yanda tutulursa, ilk kez ciddi 
bir gerileme ve göreli de olsa önemli bir yenilgi yaşamıştır. 
AKP’nin Gezi ile birlikte başlayan yenilgiler dönemi ve iç 
çelişkileri seçimlerle sürmüştür. “Seçim sonuçları, 2013 
Haziran halk hareketinin sayesinde, onun dolaylı bir ürünü 
niteliğindedir” demek olanaklıdır. Zira halk, 2013 Haziran’ı 
ile birlikte kendi gücünün farkına varmaya başlamış, direnç 
ve muhalefetini birçok alanda sürekli kılmış ve bunu ilk kez 

seçimlere de yansıtmıştır. Ancak gerçeği tam olarak ifade 
etmek açısından, ekonomik, siyasi, idari, yargısal, askeri ve 
polisiye tüm olanakları eline geçirmiş, hukuk tanımayan bir 
gücü yalnızca eşitsizliklerle dolu bir seçim, temsili demokrasi 
ve parlamenter mücadele kanallarıyla alt etmenin zor 
olduğunun görüldüğünü de ayrıca belirtmek gerekir.

Seçimler aynı zamanda barış isteminin kaynaştırıcı bir içerikle 
benimsendiğini göstermiştir. Halkların kardeşliği şiarı vücut 
bularak faşizmin barajı HDP nezdinde aşılmış; kaldırılması 
yönündeki toplumsal istem, sonrası için de güncellenmiştir.

Seçim sonuçları toplumcu, demokrat, ilerici kesimlerin “Başka 
Bir Türkiye” özlemi doğrultusunda mücadelesinin ne denli 
önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Ancak yukarıda değinilen ve değinilmeyen olumluluklar, 
temel öneme sahip diğer gerçeklerin üzerini örtmemelidir. 
Zira Erdoğan-AKP iktidar gaspına dayalı olarak; seçimleri, 
seçilmiş parlamentoyu, olağan hükümet kurma süreçlerini 
olağandışı yöntemler ile tanımamakta ve ülkeyi demokratik 
usul ve normlar ile olağan siyasi gelenekler dışında, faşist 
bir tarzda yönetme gayreti içindedir. “Tek derdimiz İslam, 
İslam, İslam”, “Türkiye’nin yönetim sistemi değişmiştir”, 
“evlatlarımızı feda etmeye hazırız” vb. yaklaşımlara sahip bir 
iktidar söz konusudur.

Seçimler önemli, olumlu sonuçlar üretmesine karşın, 
TMMOB Seçim Bildirgesi 2015’te belirtilen önemli bir 
düğüm noktasını, yani temsili demokrasi/temsili siyaset ve 
parlamentarizmin kriz içinde olması durumunu değiştirmemiş, 
7 Haziran sonrasında söz konusu krizin yeni ve çok katmanlı 
bir evresine geçilmiştir. Tek kurtuluş yolu iktidar olmaktan 
geçen, yalnızca “devri sabık” yaratmayacak uzlaşmalara açık 
olabilecekmiş gibi görünen, Gezi’den beri kendi yurttaşlarına 
karşı savaş açmış, toplumsal muhalefeti her yolla bastırmaya 
çalışan, gerekirse iç savaşı bile ufkuna yerleştirmiş olan 
Erdoğan-AKP iktidarının temsili parlamenter demokrasiyi 
benimsemesi ve onun kurumsallaşmasına hizmet etmesi, 
önümüzdeki olgunun doğasına aykırıdır. Türkiye’de şu anda 
yaşanan olağanüstü durum budur ve Erdoğan tarafından 
çeşitli yönleriyle defalarca dile getirilmiştir.

Diğer yandan parlamenter muhalefetin seçimler sonrası AKP 
ekseninde patinaj yaptığı da açıktır. Muhalefetin ufkunda 
AKP’nin sarsılması, hükümet ortağı yapılmaması, siyaset 
ve devletteki gücünün geriletilmesi gibi açık belirleme ve 
hedefler bulunmamıştır. Bütün parlamenter muhalefet, 
sonuçta iktidarı güçlendiren AKP’li düzenin tesisi için 
çalışmıştır. Nihayetinde tam da bu nedenle, gerçekte ciddi ve 
AKP’ye oy vermeyen halkı dahi tatmin eden bir muhalefet 
boşluğu bulunmaktadır. Erdoğan-AKP iktidarı yeni hükümet 
kuruluş sürecini bu nedenle göz göre göre oyalamalarla boşa 

TMMOB 43. DÖNEM III. DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Konferans Salonu’nda 12 Eylül 2015 tarihinde toplanan TMMOB 43. Dönem 
III. Danışma Kurulu sonuç bildirisi yayımlandı.
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çıkarmış; ülkemizi tekrar seçim, şiddet, savaş sarmalına 
sokabilmiştir.

Seçimler sonrasında, bunalımın yeni ve üst bir evresine 
girildiğini bugün herkes görebilmektedir. AKP’nin Ortadoğu’da 
izlediği politikanın bölgesel savaşları, iç savaşları; ülkemiz 
içinde izlediği politikanın da bir iç savaşı zorlayıcı nitelikte 
olduğu artık herkes tarafından görülebilmektedir.

Kürt sorununda “çözüm süreci”nin bitirilmesi; ölümler ve 
provokasyonların gündelik olaylar haline gelmesi; PKK’nin 
tekrar silah kullanma zeminine çekilmesi; Suruç’ta 32 
sosyalist gencin katledilmesi; Cizre başta olmak üzere yanıp 
yıkılmış ilçeler, kentler yaratılması, günlerce süren sokağa 
çıkma yasaklarıyla oluşan savaş ortamında çocukların da 
içerisinde yer aldığı onlarca sivilin katledilmesi; HDP’nin 
açık hedef haline getirilmesi, linç kültürünün teşvik edilmesi; 
CHP ve HDP genel başkanları için fezlekeler hazırlanması; 
emperyalizm, bölge gericiliği ve AKP’nin eseri olan IŞİD’in 
Suriye’de ve Türkiye’de Kürtlere karşı kullanılması; 
İncirlik’teki ABD üssünden askeri uçuşlara yeniden izin 
verilmesi; kaotik ortamın yeni unsurlarını oluşturmuştur.

Seçim sonrası oluşan durum çok yeni değildir, AKP iktidarının 
izlediği politikaların devamı, bir üst evresi niteliğindedir. 
Zira bilindiği üzere AKP iktidarı, Türkiye’nin neoliberal-
muhafazakâr dönüşümünü kendi İslami kurgularıyla tepe 
noktalara çıkararak uygulama ve parlamenter sistemi dışlayan 
tarzda bir otoriterleşme eşliğinde emperyalizmin icazetiyle 
bölgesel bir rol üstlenmişti. “Yeni Osmanlıcılık”, büyük 
güç olma vb. amaçlar, gerçekte pan-İslamizmin bir kılıfıdır 
ve emperyalizmin oyun alanı içindedir. AKP iktidarının, 
emperyalizmin taşeronu olma işleviyle uyumlu olarak 
belirlediği özel dış politika hedefleri, bizzat emperyalizm ve 
bölgedeki gelişmelerle sınırlanmış ve yeniden belirlenmiştir. 
Emperyalizm, bölge gericiliği ve AKP iktidarının ittifakı, özgül 
çıkarlar etrafında yenilenmekte, bölge halklarının kırımına yol 
açmaktadır. Bütün bu etkenler Türkiye’yi bunalımlı, kaotik 
bir sürecin yeni bir evresine sokmuştur. Türkiye bugün çok 
katmanlı, iktisadi, siyasi bunalım, temsili siyaset, temsili 
demokrasi ve parlamentarizmin bunalımı içindedir. Kürt 
sorununun tekrar şiddet sarmalına sokulması, milliyetçiliğin 
teşviki, bölgesel olarak kurgulanan mezhep, din esaslı 
çatışmaların tezgâhlanması ve Suriye iç savaşına kışkırtıcı 
yaklaşım, bunalımı artıran faktörler arasında yer almaktadır.

İçerisine sürüklenmekte olduğumuz savaş sarmalının 
kaçınılmaz sonucu olarak doğal, kültürel ve tarihi çevrenin 
yıkımıyla beraber kitlesel göçlerle ortaya çıkan mülteci dramı 
giderek büyüyen ve yaygınlaşan bir insanlık suçunu ortaya 
çıkarmaktadır.

ABD, Batılı müttefikleri, bölge gericiliği ve AKP iktidarının 
beslemesi olan IŞİD’in sınırlanması gerekliliğini, Kürt 
sorununu yine şiddet sarmalına sokan politikalar ve toplumsal 
muhalefeti zorbalıkla bastırmaya çalışan AKP, iktidarını 
korumak için erken seçim, savaş, provokasyon yöntemlerine 
başvurmakta; devlet şiddeti ve gizli servis oyunlarını başat araç 

olarak kullanmaktadır. AKP iktidarı, IŞİD’i, PKK’yi, HDP’yi, 
solu ve bütün toplumsal muhalefeti aynı kaba koyma çabası 
içindedir. İktidar, Kürt sorununun etki sahasını, Türkiye 
ve Suriye’deki Kürt hareketlerini sınırlamayı, Türkiye’deki 
siyasal-toplumsal muhalefetin yükselişini önlemeyi ve “azınlık” 
iktidarını savaş, ölüm ve kanla korumaya çalışmaktadır.

Bu genel durum karşısında TMMOB ve Odalarımızın tutumu 
nettir: Komşularımızla, halklarla kardeşlik, her ülkenin 
bağımsızlığının ön koşulsuz bir şekilde tanınması, iç işlerine 
hiçbir şekilde müdahale edilmemesi gerekmektedir. Kürt 
sorununun şiddetten uzak, barışçı, eşitlikçi, demokratik 
koşullarda ve bir arada yaşam felsefesine uygun şekilde 
çözülmesi elzemdir. Sınıf mücadelesinin, emek ve demokrasi 
güçlerinin, hem genelde hem de bu sorun özgülünde 
ağırlığının artması gerekmektedir.

Parlamenter muhalefete ve özellikle onun ilerici unsurlarına 
güç verebilecek, kitlelerdeki parlamenter muhalefet 
kanallarının tatmin edemediği daha aşkın istem ve özlemlere 
yanıt olabilecek, AKP’nin mutlak bir şekilde alt edilmesi 
ve düzen değişikliği arzularını mücadele motivasyonuna 
dönüştürerek geliştirebilecek bir mücadele birliğine olan 
gereksinim sürmektedir. Eşit, özgür, barış içinde, laik, 
demokratik bir Türkiye, ancak böylesi birlikteliklerin 
yürüteceği mücadele ve kazanımlarla oluşturulabilecektir. 
TMMOB’nin de temellerinde bulunduğu Taksim Gezi Parkı 
direnişinin bize ve tüm emek güçlerine verdiği mesaj bu 
yöndedir.

AKP faşizmi, savaş ve kaosa karşı toplumsal muhalefetin 
önündeki en önemli görev, ülkemizin içinde yer aldığı kapitalist 
cenderenin kırılması, emperyalizme karşı bağımsızlığın 
sağlanması, laikliğin toplumsal hayatın düzenlenmesinde 
belirleyici olması, mezhepçi-İslami renkli neo-liberalizmin 
ve faşizmin alt edilmesi ve bunun için toplumsal muhalefet 
dinamiklerinin birliğinin sağlanmasıdır.

İçinde bulunduğumuz kritik evrede 2013 Haziran direnişinin 
izinde diri bir halk hareketi ve onun işaret ettiği halk 
demokrasisi yönü, emek ve demokrasi güçlerinin rehberi 
olmalıdır.

TMMOB bu yönde toplumsal sorumluklarını yerine getirmeye 
devam edecektir. TMMOB, bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da, kendisini siyasetin merkezine koymadan, 
kimsenin arka bahçesi olmadan, bilimsel-teknik ve toplumsal 
gerekliliklerin arkasında durarak, emek ve demokrasi 
güçlerinin birlikte mücadelesi için özverili pozitif konumunu 
sürdürecektir. 

Haziran’ın sözü, yitirdiğimiz değerlerimizin sözü, sözümüz 
olmaya devam edecektir:

“Bu daha başlangıç, mücadeleye devam”
“Savaşa hayır! Barış hemen şimdi”

TMMOB Danışma Kurulu



21 
Eylül - Ekim 2015/Sayı 164
birlik haberleri

Soma maden faciasının ardından TMMOB ve TTB’ye inceleme 
için izin vermeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın söz 
konusunu kararının yargı tarafından iptali sonrası TMMOB ve 
TTB heyeti 7 Ekim 2015 tarihinde inceleme için bölgeye gitti. 
Ancak heyetin maden ocağına girişine izin verilmedi.
Şirket İşletme Müdürü Ali Haydar Sakık’ı bekleyen ve aralarında 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ile TTB 
Merkez Konseyi Başkanı Beyazıt İlhan’ın da yer aldığı heyet, 
yapılan görüşmede mahkeme kararı olmasına rağmen ocak girişi 
için olumlu yanıt alamadı.
Soma maden faciasının ardından TMMOB ve TTB’ye inceleme 
için izin vermeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın söz 
konusunu kararının yargı tarafından iptali sonrası TMMOB ve 
TTB heyeti inceleme için bölgeye gitti. Facianın yaşandığı ocakta 
mahkeme kararı ile inceleme talep eden heyete, Soma Kömür 
İşletmeleri A.Ş. İşletme Müdürlüğü tarafından izin çıkmadı. 
Kararın kendilerine tebliğ edilmediğini belirten şirket yetkilileri 
heyete izin vermedi. Heyet ise inceleme yapılamadığına dair 
tutanak tutarak madenden ayrılmak zorunda kaldı.
Maden Ocağı girişinde ortak bir basın açıklaması yapan TMMOB 
ile TTB inceleme için izin verilmemesini eleştirdi ve yargıya 
başvuracaklarını açıkladı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ile TTB Merkez Konseyi Başkanı Beyazıt İlhan 
ortak açıklamalarında TMMOB ve TTB başta olmak üzere 
uzman meslek örgütlerinin alandan koparıldığını, etkisizleştirici 
uygulamalar yürütüldüğünü söyledi.
HEYETLERİMİZ, YARGI KARARI İLE SOMA KÖMÜR 
İŞLETMESİNDE İNCELEME YAPACAK
Soma’da; 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 canımızı 
yitirdiğimiz ülkemizin en büyük iş faciasının acısını her gün daha 
fazla hissediyoruz.
Facianın yaşandığı günlerde TMMOB ve TTB olarak, bu facianın 
neden analizlerini yapmak, bir raporla tespit etmek ve önerilerimizi 
ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşmak amacıyla, gerekli 
olanağın sağlanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 
başvuruda bulunmuştuk.
Ne yazık ki “İş kazaları İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca 
incelenmektedir. İş müfettişleri dışında iş kazası incelemesinin 
yapılması mümkün değildir” gerekçesi ile talebimiz reddedildi.
Oysa Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinin 
kazadan hemen önce bu işletmede işçi sağlığı ve iş güvenliği için 

gerekli önlemlerin olduğuna ilişkin denetim raporları, dönemin 
Başbakanının bu tür kazaların “işin doğasında olduğuna” dair 
beyanları, işletme sahibinin ocaktaki facianın bugüne kadar 
bilinmeyen ve açıklanamayan nedenlerden kaynaklandığına ilişkin 
sözleri, sorumluların ölmüş olduğuna ilişkin Cumhuriyet Savcılığı 
beyanları, toplumda derin bir güven bunalımı yaratmıştı.
Bakanlık tarafından başvuruya verilen cevapta da ortaya 
konulduğu gibi; bilinçli bir takım politikalar zinciriyle işçi sağlığı ve 
iş güvenliği alanında başta TMMOB ve TTB olmak üzere uzman 
meslek örgütleri alandan koparılmış, etkisizleştirici uygulamalar 
yürütülmüştür.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri, hatta işyeri hekimleri ile 
mühendislerin eğitimleri dahi taşeronlaştırılmıştır.
Bütün bunların ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliğini çok daha 
kötüye götürdüğü ortadadır. Kötü gidişin en acı örneklerden biri 
de Soma’dır.
İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine katkı 
ve meslek örgütlerimizin toplumsal sorumluluğunu yerine 
getirebilmek için Soma’da inceleme yapmamızı engelleyen 
Bakanlığın cevabını yargıya taşıdık.
Ankara 12. İdare Mahkemesi, Bakanlık işleminin hukuksuzluğuna 
hükmetti. Mahkeme; Bakanlığa, işyerlerinde işçi sağlığı ve iş 
güvenliğini sağlamak için hekim ve mühendislerin çalışmalarının 
desteklenmesi, geliştirilmesi, bu amaçla Meslek Örgütlerinin 
alanda çalışma yürütmesini gerektiren uluslararası sözleşmeler, 
Anayasa ve Meslek Birlikleri kanunlarında yer alan hükümleri 
hatırlattı.
Bakanlığın engellemesi sonucu 1,5 sene sonra inceleme amacıyla 
buradayız. TMMOB ve TTB olarak, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
alanındaki birikimlerimizden, üyelerimizin akademik ve saha 
deneyimlerinden üreteceğimiz bilgilerle, daha fazla işçi ölmesin 
diye çaba harcamaya hazırız.
Soma faciası, sonrası yaşadığımız Ermenek faciası, inşaat 
sektöründeki iş kazaları, mevsimlik tarım işçilerinin dramları ve her 
gün iş cinayetlerinde yitirdiğimiz yurttaşlarımızın sorumluluğunu 
hissediyoruz. 
Bu ülkenin emekçilerinin yaşamlarına, çalışma koşullarına, 
sağlıklarına katkıda bulunmak için, alanda etkimizi azaltan 
üzerimizdeki baskıları kaldırabilmek için daha etkili olma 
çabasında olacağız.
Artık işçiler ölmeden, bu katliamlar yaşanmadan bu işyerleri 
bağımsız uzman heyetlerince de denetlenmelidir.
Bu nedenle bilinmesini isteriz ki; bugün Soma’da başlattığımız 
bu incelemeyi yeni acıların yaşanmaması için daha etkin, daha 
yaygın ve daha kurumsal bir şekilde yürütebilmek amacıyla gerekli 
çalışmaları yapmayı bir ödev olarak önümüze koyduk.
Ülkenin emekçilerinin sağlığını ve can güvencesini sağlamak 
için yapmamız gereken bu çalışmalarda kamuoyunun desteğine 
ihtiyacımız olduğunu da; saygıyla paylaşırız.
TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
TTB Türk Tabipleri Birliği

TMMOB-TTB HEYETİ YARGI KARARINA RAĞMEN SOMA MADEN OCAĞINA ALINMADI



22 birlik haberleri
Eylül - Ekim 2015/Sayı 164

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yaz Eğitim Kampı’nın 
on dördüncüsü, 30 Ağustos- 6 Eylül tarihleri arasında 
“SORGULAMA” sloganıyla İzmir Seferihisar’da TEOS 
Ormancı Tatil Köyü’nde düzenlendi.

“Sorgulama”nın öneminin bu temayla bağıntılı konular 
çerçevesinde işlendiği 14. Yaz Eğitim Kampı çerçevesinde; 
bir hafta boyunca “Kendimizi Tanımak”, “Zeytin Coğrafyası” 

Öğrenci üyeler arasında dayanışmayı artırmak, Oda-öğrenci 
üye ilişkilerini geliştirmek, kolektif yaşam bilinci yaratmak, 
meslek ve ülke sorunlarına ilişkin TMMOB ve Oda görüşleri-
nin içselleştirilmesi amacıyla düzenlenen MMO Öğrenci Üye 
Kampı’nın dördüncüsü 30 Ağustos-6 Eylül 2015 tarihlerinde 
İzmir Özdere’de organize edildi.

MMO öğrenci üyeleri, Oda ve Şube yöneticileri ile teknik 
görevlilerinin katılımıyla düzenlenen kamp kapsamında 
söyleşiler, forumlar, atölyeler, müzik dinletileri, spor turnuva-
ları, film ve belgesel gösterimleri ile tarihi ve kültürel geziler 
gerçekleştirildi.

HKMO 14. YAZ EĞİTİM KAMPI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
ve “Halk Müziğinin Yörelere Göre Dağılımı” söyleşileri, 
“Geçmişten Bugüne Kamplarımız”, “Mesleğimizde Yeni Alanlar”, 
“Yerelden Kalkınma”, “Edebiyattan Sinemaya”, “Neden 
Demokratikleşemiyoruz”, “İş Hayatımız” ve “Öğrenci Forumu” 
oturumları ile Orhanlı Mahallesi (Köyü) Doğa Okulu Ziyareti ve 
TEOS Antik Kenti Ziyareti gerçekleştirildi. Kampa, 100 öğrenci 
üye ve diğer konuk katılımcılar olmak üzere toplam 150 kişi katıldı.
Kampın açılışında sırasıyla, HKMO Öğrenci Birliği adına öğrenci 
temsilcisi Ayça Ateş, etkinliğin sekreteryasını yürüten HKMO 
İzmir Şubesi’nin Başkanı Mustafa Kubilay Yıldırım, HKMO 
Başkanı Ertuğrul Candaş, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, Karabağlar Belediyesi Başkanı Muhittin 
Selvitopu birer konuşma yaptı.
Kampın ilk akşamı, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Ali Fahri 
Özten de üye sayıları, üniversitedeki bölüm sayıları, henüz 
öğrenimine devam eden öğrenci sayıları gibi harita ve kadastro 
mühendisliği alanlarıyla ilgili istatiksel bilgiler içeren bir sunum 
gerçekleştirdi.

MMO ÖĞRENCİ ÜYE KAMPI DÜZENLENDİ

Peyzaj Mimarları Odası PMOGenç 9. Yaz Kampı 23 Ağustos-6 
Eylül tarihleri arasında Samsun’da düzenlendi.
Peyzaj mimarlığı eğitimi veren çeşitli üniversitelerden 41 öğ-
rencinin katıldığı kampta, “Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti”ne 

PEYZAJ MİMARLARI ODASI 9. YAZ KAMPI SAMSUN’DA BAŞARI İLE 
TAMAMLANDI

ilişkin peyzaj planlama ve peyzaj tasarımı atölyeleri gerçek-
leştirildi. Kamp boyunca planlama ve tasarım atölyelerinin 
yanı sıra fotoğraf, sulu boya, perküsyon ve drama atölyeleri 
oluşturulurken yapılan tüm çalışmalar 6 Eylül 2015 tarihin-
de Samsun Kent Müzesi’nde açılışı yapılan sergiyle Samsun 
halkının beğenisine sunuldu.

Sergi açılışına Samsun ilçe belediye başkanları, mülki ve idari 
yetkililer de katılım gösterdi. TMMOB Yönetim Kurulu Say-
man Üyesi  Bahattin Şahin’in de katıldığı serginin açılışında 
bir konuşma yapan Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Ayşegül 
Oruçkaptan, Oda örgütlülüğünü ve gerçekleştirilen yaz kam-
pını değerlendirirken peyzaj mimarlığı mesleğinin ülkemizin 
doğal ve kültürel değerlerinin geleceğe aktarılmasındaki en 
önemli uğrak olduğunu belirtti.
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İnşaat  Mühendis ler i  Odas ı  öğrenci  üye 
örgütlülüğünün en önemli faaliyetlerinden biri olan 
genç-İMO Yaz Eğitim Kampı 6-12 Eylül tarihleri 
arasında gerçekleştirildi. İzmir Seferihisar`da 
düzenlenen 7. Yaz Eğitim Kampına ülke genelindeki 
üniversitelerden toplam 81 öğrenci üye katıldı.

İnşaat mühendisliği bölümü öğrencilerinin mesleki 
ve kişisel gelişimlerine katkı sunan ve meslek 
odalarını tanımalarına imkân sağlayan genç-İMO 
7. Yaz Eğitim Kampına TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB 2. Başkanı 
Züber Akgöl de katıldı.

genç-İMO 7. YAZ EĞİTİM KAMPI DÜZENLENDİ

ZMO 2. Öğrenci Yaz Eğitim Kampı Ziraat Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesi yürütücülüğünde 7-13 Eylül 2015 
tarihlerinde Mordoğan-Karaburun E.Ü. Ziraat Fakültesi 
Araştırma ve Deneme İstasyonu’nda gerçekleştirildi.

İzmir kent gezisi ile başlayan kampın açılış törenine ZMO 
Başkanı Özden Güngör, Genel Sekreter Kamil Bayram, 
İzmir Şube Başkanımız Ferdan Çiftçi, Antalya Şube 
Başkanı Vahap Tuncer ve Şube Saymanı Köksal Aydınşakir 
katıldı.

ZMO 2. ÖĞRENCİ YAZ EĞİTİM KAMPI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kampta bir hafta süresince her gün iki oturum şeklinde 
düzenlenen seminerler kapsamında; TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ‘TMMOB Örgütlülüğü’, 
CHP İzmir Milletvekili ve önceki dönem İzmir Şube 
başkanlarından Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ‘Madencilik 
Çevre ve Tarım’, önceki dönem ZMO genel başkanlarından 
Doç. Dr. Gökhan Günaydın da ‘Doğayla Dost Kalkınma 
Arayışları’ konulu sunumlar yaptılar.

E.Ü. Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya 
İlbi ‘60. Yılda E.Ü.Ziraat Fakültesi’, Prof. Dr. Ayhan Çıkın 
‘ Tarımsal Kooperatifçilik ve Tarımsal Kalkınma’, Prof.  
Dr. Uygun Aksoy ‘Tüketicilerin Tarım Ürünleri Kalite 
Beklentileri ve Organik Tarım’, Prof. Dr. Kemal Kocabaş 
‘Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği, Köy Enstitüleri 
Üzerinden Günümüz Eğitim Sistemine Bakış’, Doç. Dr. 
Ali Ulaş ‘Temel Denizcilik Eğitimi’, Doç. Dr. İlker Aydın 
‘Alternatif Olta Balıkçılığı’, Gazeteci Gülşah Karadağ 
‘Ekolojik Yıkım Karşısında Olağan Muhalefet’, ZMO 
Denizli Şube Başkanı Kadir Çetinkol ‘Tam Bağımsız Tarım 
ve Tam Bağımsız Türkiye Mücadelesi ve Akın Özdemir’ ve 
ZMO Genel Sekreteri Kamil Bayram da ‘TMMOB Ziraat 
Mühendisleri Odası Örgütlülüğü’ konularında bilgileri ile 
katkı koydular.

ZMO 2. Yaz Eğitim Kampı, genel kamp değerlendirilmesi 
ve son gün Foça gezisi ile sona erdi.
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TMMOB 4. Kadın Kurultayı Zonguldak Yerel Kurultayı 5 
Eylül 2015 Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Saat 10:00’da kahvaltı ile başlayan çalıştay, saat 13:00’e 
kadar serbest kürsü konuşmaları ile devam etti. Öğleden 
sonra I. oturumda  divanın oluşturulmasının ardından 
Maden  Mühendisi Şükran  Kırömeroğlu “İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliğinde Kadın Olmak”, Elektrik Mühendisi Hilal 
Dankaz “Mühendislikte Kadın Olmak”, Maden Mühendisi 
Emine Uzun “Siyasette Kadın Olmak” başlıklı sunum yaptılar. 
II. oturumda Prof. Dr. Nuray Atasoy “Toplumsal Cinsiyet 
Rolleri” konusunu anlattı. Soru ve tartışma bölümünden 
sonra çalıştay başarılı bir şekilde sonlandırıldı.

TMMOB 4. KADIN KURULTAYI ZONGULDAK YEREL KURULTAYI YAPILDI

TMMOB’li kadın mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
yoğun emekle örgütlediği kadın kurultayının 4.’sü yaklaşırken 
yerel çalıştaylar devam ediyor. İstanbul Yerel Çalıştayı 13 Eylül 
Pazar günü İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi konfe-
rans salonunda gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 kadın mühendis, 
mimar ve şehir plancısının katıldığı çalıştay yedi saat sürdü. 

İki oturum olarak gerçekleştirilen çalıştayın ilk bölümünde 
KESK’e bağlı Eğitim-Sen, TTB ve DİSK’e bağlı Gıda-İş’ten 
konuşmacılar sunumlar gerçekleştirdi. Eğitim-Sen 2 No’lu 
Şube kadın meclisinden Burcu Süvari ve Hülya Akpınar 

TMMOB 4. KADIN KURULTAYI İSTANBUL YEREL ÇALIŞTAYI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

eğitimde uygulanan cinsiyetçi politikalardan, Milli Eğitim 
Şurasından, imam hatipleştirilen okullardan, okullardaki 
kadrolaşmalardan ve buna karşı verilen mücadelelerden 
bahsettiler. TTB’den Adli Tıp Uzmanı Lale Tırtıl, piyasa-
laştırılan sağlık sektörü, sektördeki feminizasyon, cinsiyetçi 
uygulamaları anlattı. DİSK’e bağlı Gıda-İş’ten Sema Barbaros 
ise direnişte kadın olmak ve kadın işçilerin karşılaştıkları 
zorluklardan konusunda bir sunum yaptı.

Öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci oturumda kadın kurul-
tayına İstanbul yerelinden götürülecek önergeler konuşuldu 
ve TMMOB içerisindeki kadın çalışmalarının değerlendiril-
mesi/eleştiriler/öneriler gerçekleştirildi. İstanbul İKK Kadın 
Komisyonu’nun önceki kurultaylarda alınan kararları hatır-
lattığı, bunların işlemesiyle ilgili durumla ilgili bilgi verdiği bir 
sunumun ardından söz alan katılımcılar hem kadın mimar/
mühendis/şehir plancısı olarak karşılaştıkları sorunlardan 
bahsetti hem de TMMOB içerisinde daha güçlü bir kadın 
örgütlenmesi için önerilerini sundular. 

İzmir’deki Kurultay’a birlikte gidilmesi yönünde alınan ka-
rar ve gelen önerilerin toplu olarak okunmasının ardından 
çalıştay sonlandırıldı. 

TMMOB 4. KADIN KURULTAYI BURSA 
YEREL KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB 4. Kadın Kurultayı Bursa Yerel Kurultayı 12 Eylül 
2015 Cumartesi günü gerçekleştirildi.
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Toplantıda özetle;

• Kurultayın ana teması olan “Gericilik ve Piyasa Sarmalında 
Kadın” başlığında çerçeve sunum yapılmasına,

• İKK Kadın Çalışma Grupları tarafından; son çalışma 
döneminde gerçekleştirilen kadın çalışmaları ve TMMOB 4. 
Kadın Kurultayı kapsamında düzenlenen yerel kurultaylara 
ilişkin 10’ar dakikalık değerlendirme sunumlarının 
yapılmasına,

• TMMOB’de Kadın Çalışmaları konusunda bir sunum 
yapılmasına,

TMMOB, ODA VE İKK KADIN ÇALIŞMA GRUPLARI TEMSİLCİLERİ ORTAK 
TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB, Oda ve İKK Kadın Çalışma Grupları 
Temsilcileri Ortak Toplantısı ikinci kez 19 Eylül 2015 
tarihinde Eskişehir’de, İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir 
Şubesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, 
Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Trabzon’dan temsilcilerinin 
katıldığı toplantıda; yerel kurultaylar değerlendirildi, 14-
15 Kasım 2015 tarihinde İzmir’de yapılacak TMMOB 
4. Kadın Kurultayı formatına ilişkin görüş alışverişinde 
bulunularak taslak program oluşturuldu.

• Kurultayın başlangıcında gösterilmek üzere; İzmir İKK 
Kadın Çalışma Grubu tarafından, ilk 3 kurultay ve 4. 
Kurultaya ilişkin yapılan yerel kurultayların afiş, slogan, 
fotoğraf v.b içeren 5 dakikalık bir tanıtım filmi hazırlanmasına,

• Mersin İKK Kadın Çalışma Grubu tarafından Mersin 
Yerel Kurultayı için hazırlanmış olan kısa filmin Kurultayda 
gösterilmesine,

• Trabzon ve Mersin İKK Kadın Çalışma Grupları tarafından 
Yerel Kurultaylar için hazırlanmış olan fotoğrafların 
Kurultayda sergilenmesine,

• Bir Başkan, İki Başkan Yardımcısı ve iki Yazman üyenin 
yer alacağı Kurultay Divanının 5 ayrı ilin temsilcilerinden 
oluşmasına,

• TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından kurultayda 
dağıtılmak üzere hazırlanacak olan Kurultay Kitapçığının, 
kurultay öncesinde sayısal olarak İKK Kadın Çalışma 
Gruplarına iletilmesine,

• TMMOB 4. Kadın Kurultayı’nda güncel duruma ilişkin 
basın açıklaması yapılmasına,

karar verildi.
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Yüreğimiz acıyor
Her gün cenaze haberleri duymaktan…
Yüreğimiz sıkılıyor
Artan şiddet sarmalından…
Artık yeter!

Daha fazla gözyaşı dökmek, daha fazla tabut taşımak iste-
miyoruz.

Biz, TMMOB’li mühendis, mimar, şehir plancısı kadınlar,

Binlerce yıldır birlikte yaşadığımız bu topraklarda toplumsal 
barış ve geleceğimiz adına kaygı duyuyoruz.

Birilerinin iktidarı kaybetmemek için ortaya koyduğu bu kirli 
senaryoda, ateş bizim ocağımıza düşüyor, bizim evlatlarımız 
ölüyor.

Ülkemiz hızla bir iç savaşın eşiğine doğru giderken, saray-
larında oturanlar ise, ölen canların üzerinden milletvekili 
hesabı yapıyorlar.

Biz kadınlar, çocuklarımız ölmesin, ülkenin dört bir yanında 
barışın sesi yükselsin istiyoruz.

Biz, Kürt sorununda; ölüm, kan ve gözyaşı dışında bir sonuç 
üretmeyen şiddet odaklı politikaların derhal terk edilmesini, 
barışçıl ve demokratik yollarla çözüm için gerekli adımların 
acilen atılmasını istiyoruz. 

Dökülen her damla kan ve yaşanan her ölüm yeni ölümlerin 
kapısını açıyor. Bu yüzden bir kez daha sesimizi barıştan yana 
yükseltmeliyiz. Bu yüzden savaşa inat “barış” demeliyiz.

Biz kadınlar, tüm çocuklarımızın etnik, dini, kültürel fark-
lılıklarıyla bir arada kardeşçe yaşayabildiği, özgürce sokağa 
çıkabildiği bir dünya istiyoruz.

Başka türlü bir dünyanın mümkün olduğunu biliyoruz. 
Bu dünyayı hep birlikte sevgiyle, dostlukla var edeceğiz, 
biliyoruz.

TMMOB’li kadınlar olarak, bir kez daha söylüyoruz; şimdi 
tam da karanlığa karşı aydınlığı; baskıcı, diktatoryal yönetim 
anlayışına karşı, özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve milliyetçi 
anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe 
yaşamayı; savaşa karşı barışı; sömürüye karşı emeği; adalet-
sizliğe karşı eşitliği savunma zamanıdır. Şimdi tam da, eşit, 
özgür, demokratik bir Türkiye’de bir arada yaşamı savunma, 
bunun için mücadele etme zamanıdır.

TMMOB’Lİ KADINLAR: ŞİMDİ SAVAŞA İNAT “BARIŞ” DEME ZAMANI

TMMOB’li Kadınlar; 14-15 Kasım 2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan TMMOB 4. Kadın Kurultayı’na ilişkin görüş 
alışverişinde bulunularak taslak program oluşturmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Kocaeli, 
İstanbul, İzmir ve Trabzon’dan temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen TMMOB, ODA ve İKK Kadın Çalışma Grupları 
Temsilcileri Ortak Toplantısının ardından, 7 Haziran seçimlerinden bu yana Ülkemizde yaşanan savaş ve kaos ortamına 
ilişkin bir basın açıklaması yaptı.
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TMMOB 4. KADIN KURULTAYI

14-15 Kasım 2015 tarihlerinde “Gericilik ve Piyasa 
Sarmalında Kadın” temasıyla İzmir’de düzenlenecek 
olan TMMOB 4. Kadın Kurultayı Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Kurultay hazırlık 
çalışmaları; TMMOB Yönetim Kurulunca Kurultay 
düzenleme görevi verilen TMMOB Kadın Çalışma Grubu 
tarafından sürdürülmektedir.

Kurultayın kapsamı, TMMOB Kadın Çalışma Grubu 
tarafından kurultayın içeriğinin belirlenmesi amacıyla 
15 Şubat 2015 tarihinde TMMOB, Oda ve İKK Kadın 
Çalışma Grupları temsilcileri ile yapılan ortak toplantıda 
belirlenen;

•	 Eğitimde Cinsiyetçilik

•	 Çalışma Yaşamında Cinsiyetçilik

•	 Siyasette Cinsiyetçilik

•	 Kadına Yönelik Şiddet

•	 Diğer Emek ve Meslek Örgütlerinde Kadın 
Örgütlenmesi

•	 TMMOB’de Kadın Örgütlenmesi

başlıklarından oluşmaktadır.

Kurultay programı da 19 Eylül 2015 tarihinde TMMOB, 
Oda, İKK Kadın Çalışma Grupları temsilcileri ile Eskişehir’de 
yapılan ortak toplantıda oluşturulmuştur.

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, 
Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, 
Kocaeli, İstanbul, İzmir, Mersin, 
Şanlıurfa, Trabzon ve Zonguldak olmak 
üzere toplam 15 ilde gerçekleştirilen 
yerel kurultaylarda alınan kararların 
değerlendirileceği Merkezi Kurultayın 
amacı;

•	 TMMOB ve bağlı odalarında 
kadın üyelerin dayanışmasını, 
örgütlenmesini ve temsiliyetini 
daha güçlü hale getirmek,

•	 TMMOB’ye bağlı Odalarda ve şubelerde kadın 
çalışma gruplarının yaygınlaştırılmasında etkin 
olabilmek,

•	 Meslek seçiminde ve mesleğe hazırlıkta belirleyici 
olan cinsiyetçi iş bölümü ve toplumsal kabullerin 
değişimi için, eğitim süreçlerinde cinsiyet 
ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına yönelik 
olarak, eğitimin her aşamasında kullanılan 
cinsiyetçi dil ve bakışın değiştirilmesi için mücadele 
etmek,

•	 Çalışma hayatı içinde kadın mühendis, mimar 
ve şehir plancısı meslektaşlarımızın karşılaştığı 
sorunları belirleyerek çözüm önerileri geliştirmek ve 
bu çözüm önerilerinin uygulanması için mücadele 
etmek,

•	 Namus kavramının kadın cinselliğiyle özdeş 
görüldüğü sistemde, kadının töre-namus adı 
altında baskıya, işkenceye uğraması, öldürülmesi; 
işyerinde, sokakta, evde taciz, tecavüz ve saldırıya 
maruz kalması ve faillerin çeşitli adlar altında ceza 
indimi alması ya da serbest bırakılması konularını 
gündeme taşımak,

•	 TMMOB ve bağlı odalarında tüm üyelerinin 
cinsiyet ayrımcılığına karşı bilinçlendirilmesi, 
toplumsal cinsiyet eşitliği ve farkındalığının 
içselleştirilmesi,

•	 M e s l e k  o r t a m ı n ı n  v e 
demokrasinin olmazsa olmaz güvencesi 
olan Odalarımıza ve TMMOB’ye sahip 
çıkmaktır.

TMMOB’de kadın politikalarının 
belirlenmesi, kadın örgütlenme modelinin 
oluşturulması  ve örgütlülüğünün 
güçlendirilmesi doğrultusunda önemli 
adımlar atılmıştır. Amaçlarımızın hayata 
geçmesi ancak kadınların örgütlülüğü ve 
dayanışmasıyla mümkün olacaktır.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu

TMMOB 4. KADIN KURULTAYI 14-15 KASIM’DA İZMİR’DE DÜZENLENECEK

TMMOB 4. Kadın Kurultayı 14-15 Kasım 2015 tarihlerinde “Gericilik ve Piyasa Sarmalında Kadın” temasıyla 
İzmir’de Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kurultayla ilgili bilgi ve programa haberin devamından 
ulaşabilirsiniz.
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1. GÜN (14 KASIM 2015 CUMARTESİ)

09.30-10.00  Kayıt

10:00-10:15  Tanıtım Filmi

10:15-10:45  AÇILIŞ KONUŞMALARI

  Asiye Ülkü KARAALİOĞLU 
  TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı

  Mehmet SOĞANCI
  TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

10:45-10:55  DİVAN SEÇİMİ

10:55-11:00  Sonuç Bildirgesi Komisyonu seçimi

11.00-11.15  ARA

11.15-12.15  GERİCİLİK VE PİYASA    
  SARMALINDA KADIN

  Prof. Dr. Ayşegül YARAMAN 
  Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim  
  Dalı Başkanı

12:15- 12:30  BASIN AÇIKLAMASI

12.30-13-30  YEMEK ARASI

13.30-14.00  TMMOB’DE KADIN    
  ÇALIŞMALARI

  Asiye Ülkü KARAALİOĞLU 
  TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı

14.00-15.15  İKK KADIN ÇALIŞMA GRUPLARI

  YEREL KURULTAY    
  DEĞERLENDİRME SUNUMLARI

  Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli,  
  Diyarbakır, Eskişehir

15.15-15.30  ARA

15.30-17.00  İKK KADIN ÇALIŞMA GRUPLARI

  YEREL KURULTAY    
  DEĞERLENDİRME SUNUMLARI

  Gaziantep, Kocaeli, İstanbul, İzmir,   
  Mersin, Şanlıurfa, Trabzon, Zonguldak

17:00 – 18:00  SERBEST KÜRSÜ 

  (Kurultay başlıklarına ilişkin)

2.GÜN (15 KASIM 2015 PAZAR)

10.00 - 10.15  “HAYAT AKARKEN”

  Mersin İKK Kadın Çalışma Grubu Kısa  
  Film Gösterimi

10.15-10.30 ADANA İKK ANKET SONUÇLARININ 
SUNUMU

Adana İKK Kadın Çalışma Grubu

10.30-10.45 İZMİR YEREL KURULTAYI’NDA 
KULLANILAN SİSTEM DİNAMİKLERİ YÖNTEMİ

İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu

10:45 – 11:00 ARA

11.00 – 12.30 EĞİTİMDE, ÇALIŞMA YAŞAMINDA, 
SİYASETTE CİNSİYETÇİLİK

Karar Gerekçelerinin ve Önergelerin Görüşülmesi

Divanın Önergeleri Onaya Sunması

12.30-13-30 YEMEK ARASI

13.30-15.30 DİĞER EMEK VE MESLEK 
ÖRGÜTLERİNDE KADIN ÖRGÜTLENMESİ, 
TMMOB’DE KADIN ÖRGÜTLENMESİ

Karar Gerekçelerinin ve Önergelerin Görüşülmesi

Divanın Önergeleri Onaya Sunması

15.30-15-45 ARA

15.45-16.45 SERBEST KÜRSÜ

16.45-17.00 SONUÇ BİLDİRGESİ VE KAPANIŞ

 TMMOB 4. KADIN KURULTAYI PROGRAMI
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T M M O B  B U R S A  İ L 
KOORDİNASYON KURULU 
BURSA ORMAN YANGINI 
RAPORU

• ORMANI YAKMAK, BAŞKA 
AMAÇLARLA KULLANMAK 
E M A N E T E  İ H A N E T T İ R , 
CİNAYETTİR

•YANAN YERİN İMARA 
AÇILMASI ENDİŞELERİ VAR. 
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ 
TESBİT EDİLEREK KAMUOYU 
İLE PAYLAŞILMALI

•ANAYASAMIZA VE ORMAN 
KANUNU’NA GÖRE YANAN 
YERLERİN YENİDEN ORMAN 
H A L İ N E  G E T İ R İ L M E S İ 
GEREKMEKTEDİR

•TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU 
OLARAK GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ

Saygıdeğer Basın mensupları;

29 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında, Aksungur- 
Göynüklü Mahalleleri sınırını teşkil eden sırt bölümünde 
ormanlık alanında nedeni henüz kamuoyuna açıklanmayan 
bir yangın yaşanmıştır. Bursa’nın adeta ciğerleri olan kızıl 
çamları ve diğer ağaçların saatlerce yanması yüreğimizi de 
yakmıştır. Yangın çıktığı saatlerde meteorolojik verilere göre 
rüzgârın ortalama hızı 19 km/saat olduğu bildirilmiştir.

Rüzgâr hızının artması ve kademeli şiddetli rüzgar şekline 
dönüşmesinden dolayı yangının hızlı bir şekilde yayıldığı 
görülmüştür. Yangın kısa bir süre  içinde, Göynüklü, 
Çağrışan ve Gündoğdu mahallelerinin ormanlık alanlarına 
da sıçramıştır. Orman alanının kolay tutuşan kızılçam 
ağaçlarından oluşması ve bölgede rüzgârın da etkisi ile yangın 
çok kısa sürede geniş bir alana yayılmıştır.

Yangına ilişkin olarak TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 
olarak yaptığımız araştırma ve incelemelerdeki tespitler 
ile benzer yangınların yaşanmaması için alınması gereken 
önlemleri kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Orman Bölge Müdürlüğü açıklamalarına göre Bursa İli 
Aksungur, Nilüfer, Göynüklü ve Çağrışan mahalleleri 
sınırlarında kalan yaklaşık 170 hektar alan yangından 

zarar görmüştür. Zarar gören alanın tamamı yangına hassas 
Kızılçam ağaçlarından oluşmakta ve bölgenin tamamı 
ORMAN STATÜSÜNDE alandır. Bölgede 10 bin hektardan 
fazla alan orman yangınından korunmuştur ve bu alanlarda 
bulunan yerleşme bölgelerine yangının sıçraması önlenerek 
daha büyük bir felaketin önüne geçilmiştir.

Yanan yerin imara açılması endişeleri var

Yaşanan yangının yayılma alanı orman statüsündedir.

Geleceğe dair gerek meslek odalarında gerekse Bursa 
kamuoyunda; Yangının çıkış nedeni ve söz konusu alanın 
imara veya yerleşime açılarak yeni rant alanları, yağma 
ve talana kurban edilmesi ile ilgili olarak, ciddi endişeler 
bulunmaktadır.

Ancak şunu belirtmek ve bir kez daha altını çizmek 
gerekirse;

Anayasanın 169.maddesinde; “Devlet, ormanların korunması 
ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar 
ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman 
yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık 
yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir.” hükmü 
yer almaktadır. Yanan orman alanlarının tarla yapılması, 
imara ve yerleşime açılması gerek Anayasamızda yer 
alan hükümler gerekse 6831 sayılı Orman Kanunu ilgili 
maddeleri gereğince mümkün değildir.

TMMOB Bursa İKK olarak Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne 
konu ile ilgili yaptığımız ziyarette, kamuoyuna yansıyan 

BURSA İKK’DAN ORMAN YANGINLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 4 Eylül 2015 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek “Bursa Orman 
Yangını Raporu”nu kamuoyu ile paylaştı.
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endişeler dile getirilmiştir.  Orman Bölge Müdürlüğü 
tarafından; yasa gereği sahanın derhal ağaçlandırmaya 
başlanacağı konusunda kararlı olunduğu bildirilmiştir. 
Yapılacak hazırlık çalışmaları sonucunda (yanan ağaçların 
sahadan uzaklaştırılması, sahada toprak işlemesi yapılması, 
fidan çukurlarının açılması, fidan dikimi ) yanan alanın 2015 
yılı içerisinde, hava halleri uygun olmazsa, en geç 2016 yılında 
ağaçlandırılacak şekilde çalışmaların başlanmış olacağı ifade 
edilmiştir.

Kamuoyu hassasiyeti devam ettiği sürece yanan alanların 
ranta kurban edilmesine izin verilmeyeceği açıktır.

6831 Sayılı Orman Kanunu’na göre;

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme 
müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan 
siyasî propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları 
için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, 
ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar 
genel ve özel af kapsamına alınamaz. 

Tespit ve değerlendirmeler;

•29 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında başlayan 
orman yangını 20 saat sonra tamamen kontrol altına alınıp 
söndürülebilmiştir. Bu sürenin kısaltılması ve kaybedilen 
alanların azaltılmasına yönelik eylem planları olmalıdır

•Saat 16.00 başlayan yangına ilişkin bilgi Orman Bölge 
Müdürlüğüne saat 17.30’da ulaşmış, müdahale ancak 17.45 
gibi başlatılmıştır. Bu durum anlaşılır değildir ve incelenmesi 
gerekir. 

•Yangına başlangıçta 1 saat kadar müdahale eden 
helikopterler, havanın kararması ile birlikte çalışmalarını 
sürdürememiş, sabahın olmasını beklemek durumunda 
kalmışlardır. Bu noktada, İstanbul’da bulunan gece görüşlü 
helikopter, Ankara’da bulunan yangın uçakları devreye 
sokulamamıştır.  

•Yangın söndürme çalışmaları sırasında, ormanlık alana 
yakın yerleşim bölgelerinde risk görülen 40 ev tedbir amaçlı 
olarak boşaltılmıştır. Bu noktada da bir panik yaşanmıştır.

Bu yangınla bir kez daha görüldü ki,

•Acil durumlar için yeterince hazırlıklı olunmadığı,

• Orman alanlarında yangına karşı bir önlem ve denetimin 
olmadığı ya da yetersiz olduğu,

• Orman yangınlarına karşı anında, acil eylem planı ya yok 
ya yetersiz ya da uygulama yeteneği olamadığı, hızlı ve etkili 
bir müdahale yapılamadığı görülmektedir.

• Gece görüşlü helikopter, yangın uçakları gibi yangına 
müdahale araç parkı yetersiz olduğu, olanların da devreye 
sokulamadığı görülmektedir.

• Toplum ise acil durumlarda ne yapacağını konusunda 
bilgisiz. Toplum kesimlerinin çalışmaları aksatmadan, 
çalışmalara dahil edecek bir organizasyon olmadığı 
görülmektedir. 

• Yangın sonrasında bölgenin mevcut yapısından dolayı 
toplumun değişik kesimlerinde bölge ile ilgili rant amaçlı 
yaklaşım kaygısı oluşmuş ve buna karşı alanın ivedi olarak 
ağaçlandırılması, mevcut yapısının korunması ve ranta 
kurban edilmemesi istenmiştir.

Sonuç;

Orman alanlarının yangın dahil her türlü tehlikeye karşı 
korunması gerektiği ve bu görevin devlette olduğu gayet 
açıktır.

Ancak, Bursa orman yangınında devletin yeterince önlem 
almadığını ve orman alanlarını koruyamadığını, 170 hektarlık 
bir alanın kül olması ile bir kez daha görmüş olduk.

Ormanların korunması ve geliştirilmesi konusunda bir 
an önce önlem alınması, eksiklerin giderilerek, var olan 
önlemlerin geliştirilmesi hayati önemdedir.

Bursa orman yangını ile ilgili olarak, yasaların koruyucu 
hükümlerine rağmen, orman alanlarının çeşitli amaçlarla 
tahsis edilmesi tecrübelerimizden hareketle, yangının çıkış 
nedeni ve yangın alanının daha sonra imara ya da yerleşime 
açılması konusunda kamuoyunda oluşan kaygıları bizler de 
paylaşıyoruz.

Bu nedenle, Bursa Valiliği başta olmak üzere ilgili 
kurumların öncelikle yangının çıkış nedenini tespit ederek 
kamuoyu ile paylaşmasını ve yine söz konusu alanın hiç bir 
suretle başka amaçla değerlendirilmeyeceğine ve orman 
vasfının korunacağına dair kamuoyunu rahatlatacak 
şekilde bir açıklama yapmasını bekliyoruz.

Bizler TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu olarak, 
yanan orman alanının yeniden aslına uygun olarak 
ağaçlandırılması ve ormanın oluşması için konunun 
takipçisi olacağımızı, rantsal ve betonsal yaklaşımlara 
karşı hukuksal mücadele dahil olmak üzere her türlü 
mücadeleyi vereceğimizi kamuoyu bilgisine sunuyoruz. 

Bu gün hepimize düşen en önemli görev Bursa’da 
ülkemizin her yerinde orman alanlarının korunması ve 
geliştirilmesi için gereken mücadeleyi gerçekleştirmektir.

Unutmamak gerekir ki, Ormanlar bize kullanmamız gereken 
bir miras değil, geleceğe bırakmamız gereken emanetlerdir. 
Dolayısı ile ormanı yakmak, başka amaçlarla kullanmak 
emanete ihanettir, cinayettir. Sorumluları mutlaka 
cezalandırılmalıdır.

 TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU
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Eylül
 - E
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2015

TMMOB Güncesi

01 Eylül 2015 Salı

• 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Türkiye’nin dört 
bir yanında alanlara çıkan binlerce kişi “barış” talebini 
dile getirdi. Başta Ankara, İstanbul, İzmir olmak üzere 
birçok kentte düzenlenen etkinliklerde AKP’nin savaş 
politikaları protesto edildi. DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB başkanları Trakya Emek ve Meslek Örgütleri 
Platformu’nun çağrısıyla Lüleburgaz’da Hükümet Konağı 
Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe katıldılar. DİSK, 
KESK, TMMOB, TTB çağrısıyla İstanbul’da  “Milyonlar 
Barış İstiyor” sloganıyla Galatasaray’da bir araya gelindi. 
Ankara’da ise Yüksel Caddesi’nde buluşularak Madenci 
Anıtı’na yüründü.

06 Eylül 2015 Pazar

• AKP’nin savaş politikalarına ve ölümlere “hayır” 
diyen binlerce kişi İstanbul Bakırköy’de buluştu. 
Barış Blokunun “Saray’ın savaşına karşı acil barış, acil 
demokrasi” şiarıyla çağrı yaptığı barış mitingi geniş 
bir katılımla gerçekleşti. DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB’nin de destek verdiği miting Barış Bloku Eş Sözcüsü 
Nuray Sancar’ın konuşmasıyla başladı. Sancar’ın 
konuşmasının ardından DİSK Genel Başkanı Kani 
Beko, KESK Eş Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TTB Merkez Konseyi 
İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel kürsüye çıkarak 
“barış” mesajı verdi. HDP Milletvekili Selma Irmak da 
bir konuşma yaptı. 

• TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bahattin 
Şahin, Peyzaj Mimarları Odası tarafından 23 Ağustos – 
06 Eylül 2015 tarihleri arasında Samsun’da düzenlenen 
PMO Genç 9. Yaz Kampı Sergi açılışına katıldı. 

07 Eylül 2015 Pazartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 6 
Eylül Dağlıca saldırısı üzerine bir basın açıklaması yaptı. 

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Ziraat Mühendisleri Odası tarafından 07-13 Eylül 
2015 tarihleri arasında Mordoğan-Karaburun E.Ü. 
Ziraat Fakültesi Araştırma ve Deneme İstasyonu’nda 
gerçekleştirilen ZMO 2. Öğrenci Yaz Eğitim Kampı’na 
katılarak açılış konuşması yaptı.

08 Eylül 2015 Salı

• Yapı Denetimi Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Nurten Çağlar Yakış (TMMOB), Şükrü 
Güner (Elektrik Mühendisleri Odası), Mustafa 
Baygeldi (İnşaat Mühendisleri Odası), Abuzer Sarıtaş 
(Jeofizik Mühendisleri Odası), Ömer İçemer (Kimya 
Mühendisleri Odası), Sibel Baş (Mimarlar Odası) katıldı. 

10 Eylül 2015 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Hürriyet Gazetesi’ne yapılan saldırılara ilişkin bir 
açıklama yaptı

11 Eylül 2015 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Cizre’deki abluka nedeniyle bir açıklama yaptı. 

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
12 Eylül darbesinin yıldönümü dolayısıyla bir açıklama 
yaptı. 

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

12 Eylül 2015 Cumartesi

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla Ankara 
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Yüksel Caddesi İnsan Hakları Heykeli önünde bir araya 
gelen demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler 12 
Eylül’ün yıldönümünde halkların özgür ve bir arada 
yaşama iradesine karşı darbeci zihniyetin devam ettiğini 
belirterek, Cizre halkının yalnız olmadığını, Saray 
darbesine izin vermeyeceklerini dile getirdiler. Ortak 
açıklamayı KESK Eş Başkanı Lami Özgen, DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ve TTB Merkez Konsey Başkanı 
Bayazıt İlhan yaptı.

• TMMOB 43. Dönem 3. Danışma Kurulu toplantısı 
İMO Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda yapıldı. 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
TMMOB’nin 6 aylık çalışmalarıyla ilgili verdiği bilgi ve 
Türkiye gündemi üzerine değerlendirme konuşması ile 
başlayan toplantıda sırasıyla; Yavuz Önen (TMMOB 
Eski Başkanı), Kaya Güvenç (TMMOB Eski Başkanı), 
Murat Ateşoğulları (Jeoloji Mühendiseleri Odası), Ali 
Ekinci (Mimarlar Odası), Ahmet Göksoy (TMMOB 
Yüksek Onur Kurulu), Ali Ekber Çakar, Bedri Tekin, 
Erdem Pak (Makina Mühendisleri Odası), Melih Yalçın 
(İzmir İKK), Erhan İçöz (Jeofizik Mühendisleri Odası), 
Deniz Akdemir (Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası), Ali Uğurlu (Kimya Mühendisleri Odası), Gurbet 
Örçen (Diyarbakır İKK), Neşet Aykanat (Eskişehir 
İKK), Jihat Şengal, Abdulsamat Uçaran (Ziraat 
Mühendisleri Odası), Burak Kaan Yılmazsoy (Mimarlar 
Odası), Süleyman Solmaz (İstanbul İKK), Bahadır Acar 
(Elektrik Mühendisleri Odası), Nihat Çolak (Edirne 
İKK), Dersim Gül (TMMOB Genel Sekreteri), Mustafa 
Doğu (Maden Mühendisleri Odası), konuştular.

17 Eylül 2015 Perşembe

• TMMOB Oda Yazman (Sekreter) Üyeleri Ekim ayı 
içerisinde Ankara’da yapılacak merkezi mitingi görüşmek 
üzere 17 Eylül 2015 Perşembe günü TMMOB’de bir 
araya geldi. Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu II. 
Başkanı Züber Akgöl, TMMOB Genel Sekreteri Dersim 
Gül ile Oda temsilcileri; Tülay Koç (Çevre Mühendisleri 
Odası), Hüseyin Önder (Elektrik Mühendisleri Odası), 
Casim Ağca (Fizik Mühendisleri Odası), Timur Batur 
(Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Bülent 
Tatlı (İnşaat Mühendisleri Odası), Faruk İlgün (Jeoloji 
Mühendisleri Odası), Halil Kavak (Kimya Mühendisleri 
Odası), İsmail Fatih Özkan (Maden Mühendisleri 
Odası), Yunus Yener (Makina Mühendisleri Odası), 
Ö. Fikret Oğuz (Mimarlar Odası), Ergin Ünver (Peyzaj 
Mimarlar Odası), Kamil Bayram (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı.

18 Eylül 2015 Cuma

• DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve İHD başkanlarından 
oluşan bir heyet, Cizre’ye giderek, incelemelerde 
bulundu.

• DİSK Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Lami 
Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, TBB Merkez Konseyi 2. Başkanı Raşit Tükel 
ve İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’ın aralarında 
bulunduğu emek ve meslek örgütleri temsilcilerinden 
oluşan heyet Cizre’ye giderek incelemelerde bulundu. 

19 Eylül 2015 Cumartesi

• Mühendis, mimar, şehir plancıları “TMMOB 19 
Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü”nde “Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi” demek 
için alanlara çıktı.

21 Eylül 2015 Pazartesi

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 10 Ekim 2015 
tarihinde Ankara’da yapılacak “SAVAŞA İNAT, BARIŞ 
HEMEN ŞİMDİ!” EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ 
MİTİNGİ öncesi Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği’nde bir basın toplantısı düzenledi. Basın 
açıklaması metnini TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı’nın okuduğu toplantıya; Kani Beko 
(DİSK Genel Başkanı), Şaziye Köse (KESK Eş Genel 
Başkanı), Özden Şener (TTB Genel Sekreteri) katıldı. 

28 Eylül 2015 Pazartesi

• TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara 
Şube Yönetim Kurulları ve TMMOB Oda Sekreter/
Yazman üyeleri 10 Ekim Emek, Demokrasi Mitingi için 
yapılacak çalışmalar ve hazırlıkların değerlendirildiği 
ortak toplantısı İMO Güney Özcebe toplantı salonunda 
gerçekleşti. Toplantıya; Özer Akkuş (TMMOB Ankara 
İKK Sekreteri), Dersim Gül (TMMOB), Gülay Koç 
(Çevre Mühendisleri Odası), Ebru Akgün Yalçın, Özenç 
Akdağ, Hüseyin Önder, Alaattin Yolcu, Tufan Teziş,  
Mert Külahçı, (Elektrik Mühendisleri Odası), Timur 
Batur, Volkan Bilgin (Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası), Bülent Tatlı,  Lezgin Aras, Özlem Kaya, Hüseyin 
Engin Sakın, Selim Tulumtaş, Fırat Özer (İnşaat 
Mühendisleri Odası), Faruk İlgün (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), Halil Kavak, Ali Nar, İmren Taşkıran (Kimya 
Mühendisleri Odası), Ayhan Yüksel, Emre Demir 
(Maden Mühendisleri Odası), Yunus Yener, Arife 
Kurtoğlu, Cenk A. Lişesivdin, Seyit Ali Korkmaz, Selim 
Ulukan,  Çağdaş Akar, Alaaddin Eksin, Varlık Özerateş, 
Ahmet Eniş (Makina Mühendisleri Odası), Tezcan 
Candan, Ali Atakan, Sibel Baş (Mimarlar Odası), Harun 
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Kılıçoğlu (Peyzaj Mimarları Odası), Hüseyin G. Çankaya, 
Emre Sevim, Deniz Kimyon (Şehir Plancıları Odası), 
Bülent Torunbalcı (Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

29 Eylül 2015 Salı

• CHP Ankara Milletvekilleri Şenal Sarıhan ve Necati 
Yılmaz, TMMOB’yi ziyaret etti. Görüşmede TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, II. Başkan 
Züber Akgöl, Yürütme Kurulu üyeleri Ekrem Poyraz ve 
Mehmet Torun, Genel Sekreter Dersim Gül ile Hukuk 
Danışmanı Av. Nurten Çağlar Yakış hazır bulundu.

30 Eylül 2015 Çarşamba

• TMMOB’ye bağlı odaların Başkan ve yöneticileri 
TMMOB’de bir basın toplantısı düzenleyerek, DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 10 Ekim 2015’te 
Ankara’da düzenlenecek “Savaşa İnat Barış Hemen 
Şimdi! Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi” ne katılım 
çağrısında bulundular. Cem Şahin (Çevre Mühendisleri 
Odası), Yusuf Songül (Gıda Mühendisleri Odası), 
Harun Reşit Sever (Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası), Hüseyin Tolga Koyuncugil (İçmimarlar Odası), 
Nevzat Ersan (İnşaat Mühendisleri Odası), Hüseyin 
Alan (Jeoloji Mühendisleri Odası), Halil Kavak (Kimya 
Mühendisleri Odası), Can Doğan (Maden Mühendisleri 
Odası), Fikret Oğuz (Mimarlar Odası), Mehmet Çelik 
(Petrol Mühendisleri Odası), Ayşegül Oruçkaptan 
(Peyzaj Mimarları Odası), Orhan Sarıaltun (Şehir 
Plancıları Odası), Özden Güngör (Ziraat Mühendisleri 
Odası)’ ün katılımıyla gerçekleşen basın toplantısı 
metnini Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ali Ekber 
Çakar okudu. 

01 Ekim 2015 Perşembe

•  DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 10 
Ekim’de Ankara’da yapılacak “Emek, Barış, Demokrasi 
Mitingi”nin katılımcısı örgütler TMMOB’de ortak bir 
basın toplantısı düzenlediler. TMMOB Başkanı Mehmet 
Soğancı’nın başlattığı toplantıda katılımcı örgütler ayrı 
ayrı mitingle ilgili değerlendirme yaptılar ve 10 Ekim 
Mitingi’ne çağrıda bulundular.  

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
KESK Eş Başkanı Lami Özgen, DİSK Genel Sekreteri 
Arzu Çerkezoğlu, TTB Genel Sekreteri Özden Şener’den 
oluşan heyet “Emek, Barış, Demokrasi Mitingi”ne 
çağrıda bulunmak üzere HDP Eş Genel Başkanı 
Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti. Güncel gelişmelerin 
de değerlendirildiği ziyarette HDP’den 10 Ekim’de 
yapılacak olan mitinge destek çağrısında bulunuldu. 
Görüşmede HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 

10 Ekim mitingine kurumsal destek vereceklerini 
ifade etti. Görüşmeden sonra heyet ile ortaklaşa basın 
toplantısı düzenlediler.

02 Ekim 2015 Cuma

• TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı,  DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri  Arzu 
Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse, 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Bayazıt 
İlhan’dan oluşan heyet, Emek, Barış, Demokrasi 
Mitingi’ne çağrıda bulunmak üzere CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Güncel gelişmelerin 
değerlendirildiği ziyarette CHP’den 10 Ekim’de yapılacak 
olan mitinge destek çağrısında bulunuldu. Görüşmede 
CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU, 10 
Ekim Mitingi’nin önemli olduğunu ve kurumsal destek 
vereceklerini ifade etti.

03 Ekim 2015 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

06 Ekim 2015 Salı

• TMMOB Oda Sekreter/Yazman üyeleri, “10 Ekim 
Emek, Barış, Demokrasi Mitingi”ne yönelik hazırlıkları 
değerlendirmek amacıyla TMMOB’de bir araya geldiler. 
Toplantıya; TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Tülay 
Koç (Çevre Mühendisleri Odası), Emre Metin (Elektrik 
Mühendisleri Odası), Casim Ağca (Fizik Mühendisleri 
Odası), Gürsel Yıldız (GMO), Timur Batur (Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası), Faruk İlgün (Jeoloji 
Mühendisleri Odası), Halil Kavak (Kimya Mühendisleri 
Odası), İsmail Fatih Özkan (Maden Mühendisleri 
Odası), Yunus Yener (Makina Mühendisleri Odası), 
Ö. Fikret Oğuz (Mimarlar Odası), Ezgi Özkılıç (Petrol 
Mühendisleri Odası), Ergin Ünver (Peyzaj Mimarları 
Odası), Hüseyin G. Çankaya (Şehir Plancıları Odası), 
Bülent Torunbalcı (Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

07 Ekim 2015 Çarşamba 

• Soma maden faciasının ardından TMMOB ve TTB’ye 
inceleme için izin vermeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın söz konusunu kararının yargı tarafından 
iptali sonrası TMMOB ve TTB heyeti 7 Ekim 2015 
tarihinde inceleme için bölgeye gitti. Ancak heyetin 
maden ocağına girişine izin verilmedi. 

09 Ekim 2015 Cuma

• TMMOB Yüksek Onur Kurulu toplantısı yapıldı.

10 Ekim 2015 Cumartesi

• Emek, Barış, Demokrasi Mitingi’ni kana bulayan 
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katliamın ardından DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
yöneticileri TTB’de ortak basın toplantısı düzenlediler. 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
DİSK Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanları Lami 
Özgen ve Şaziye Köse, TTB Merkez Konseyi Başkanı 
Dr. Bayazıt İlhan, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit 
Tükel’in katıldığı basın toplantısında, faşist katliamı 
protesto etmek için yarından (11 Ekim) itibaren yas ve 
12-13 Ekim tarihlerinde tüm Türkiye’de grev ilan edildi

11 Ekim 2015 Cumartesi

• “10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi Mitingi”ni kana 
bulayan bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için 
Ankara’da anma ve uğurlama töreni düzenlendi. 

12 Ekim 2015 Pazartesi

• TMMOB ve TTB üyeleri 10 Ekim Emek, Barış, 
Demokrasi Mitingine yönelik bombalı saldırıyı kınamak 
için Ankara’da İbni Sina Hastanesi önünde toplanarak, 
katliamın gerçekleştiği Tren Garı önüne yürüdüler. 

13 Ekim 2015 Salı

• 10 Ekim katliamında hayatını kaybedenleri anmak için 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından 12.30-13.30 
saatleri arasında Sakarya Meydanı’nda oturma eylemi 
gerçekleştirildi. Eylemde örgüt temsilcileri tarafından 
konuşmalar yapıldı ve saldırıda hayatını kaybedenleri 
isimlerinin yazılı olduğu beyaz balonlar uçuruldu. 

16 Ekim 2015 Cuma

• DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı 
Şaziye Köse, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı ve TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Özden 
Şener, 10 Ekim Ankara katliamı üzerine TMMOB’de bir 
basın toplantısı düzenledi. 

17 Ekim 2015 Cumartesi

• 10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi Mitingi’ni kana 
bulayan bombalı saldırının 7. gününde katliamda 
yaşamını yitirenler Türkiye’nin dört bir yanında 
düzenlenen etkinliklerde anıldı. Ankara’da Sakarya 
Meydanı’nda DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin 
çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi katliamın gerçekleştiği 
saat 10.04’te saygı duruşuyla hayatını yitirenleri andı. 

• TMMOB Yönetim Kurulu, 10 Ekim Ankara katliamı 
sonrası durum değerlendirmesi için Oda başkanları ile 
bir araya geldi. Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB Yönetim Kurulu 
II. Başkanı Züber Akgöl, Sayman Üye Bahattin Şahin, 

Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Poyraz, Mehmet Torun, 
Ali Fahri Özten, Mehmet Besleme, Gölay Şakiroğulları, 
Zeyneti Bayrı Ünal, Neriman Usta, Hakan Aydoğdu, 
Kemal Zeki Taydaş, Ercan Bayrak, Cemalettin Küçük, 
A. Deniz Özdemir, Mehmet Çelik, R. Esra Oğuz, M. 
Tevfik Kızgınkaya, Genel Sekreter Dersim Gül ve Oda 
yönetim kurullarından Mustafa Atila Işık (Bilgisayar 
Mühendisleri Odası), Mert Güvenç (Çevre Mühendisleri 
Odası), Hüseyin Yeşil (Elektrik Mühendisleri Odası), 
Abdullah Zararsız (Fizik Mühendisleri Odası), Gürsel 
Yıldız (Gemi Mühendisleri Odası), Yusuf Songül (Gıda 
Mühendisleri Odası), Ertuğrul Candaş, Harun Reşit 
Sever (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Nevzat 
Ersan (İnşaat Mühendisleri Odası), Şevket Demirbaş 
(Jeofizik Mühendisleri Odası), Faruk İlgün (Jeoloji 
Mühendisleri Odası), Ali Uğurlu (Kimya Mühendisleri 
Odası), H. Can Doğan (Maden Mühendisleri Odası), 
Ali Ekber Çakar (Makina Mühendisleri Odası), İrfan 
Türkkolu (Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası), 
Fırat Çukurçayır, Faruk Şanlı (Meteoroloji Mühendisleri 
Odası), Eyüp Muhçu (Mimarlar Odası), Mehmet Kul 
(Petrol Mühendisleri Odası), Orhan Sarıaltun (Şehir 
Plancıları Odası), Murat Aslan (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı.

21 Ekim 2015 Çarşamba

• 10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi Mitingi’ni kana 
bulayan bombalı saldırı sonrası hukuki mücadelenin 
yürütülmesi için miting çağrıcısı örgütler ve katılımcı 
örgütlerin avukatları bir araya geldi. TMMOB’de 
gerçekleştirilen toplantıya mitingin düzenleyicisi DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB’nin yanı sıra diğer katılımcı 
örgütlerin avukatları da katıldı. Toplantıda; hukuki 
mücadele için yürütülecek çalışma değerlendirildi. 

24 Ekim 2015 Cumartesi   

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.  

27 Ekim 2015 Salı

• TMMOB Kadın Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Özgür Cemile Göktaş Küçük (TMMOB), 
A. Ülkü Karaalioğlu (Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası), Hanze Gürkaş (İçmimarlar Odası), Rengin 
Konuk (Jeoloji Mühendisleri Odası), Emra Ergüzeloğlu 
Karataş (Maden Mühendisleri Odası), Aylin Sıla 
Aytemiz (Makina Mühendisleri Odası), Banu Gürlek 
(Mimarlar Odası), Meltem Öz (Peyzaj Mimarları Odası), 
Ayşe Işık Ezer (Şehir Plancıları Odası), Vuslat Bektaş 
(Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.
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