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Sunuş

10 EKİM KATLİAMINI UNUTMAYACAK, UNUTTURMAYACAĞIZ

Yine dolu bir ayı geride bıraktık. Silahlı Kuvvetler Suriye’ye 
girdi, OHAL uzatıldı, OHAL uygulamaları darbe girişimcile-
rinden sonra ilerici, demokrat, toplumcu kesimlere uzandı. 
Aralarında meslektaşlarımız, akademisyenler, öğretmenler, 
sağlıkçılar ve birçok alandan uzmanların bulunduğu insanlar, 
liyakat ilkesine aykırı olarak, salt muhalif oldukları gerek-
çesiyle gözaltına alınmakta, tutuklanmakta, mesleklerinden 
men edilmekte, kamusal haklarından yaşam boyu mahrum 
edilmektedir. Ülkemizi savaşa sürükleyici politikalar da ivme 
kazanmış durumda. 

1 Eylül Dünya Barış Günü, böylesi bir ortamda, Ankara 
başta olmak üzere bazı illerdeki miting yasaklarına karşın, 
toplumsal muhalefet tarafından barış bilinci ve gerekliliğinin 
canlı tutulduğu önemli bir tarih olmaya devam etti. Kürt so-
rununda sergilenen baskı, şiddet ve terörün derin acılara yol 
açarak devam ettiği, Suriye’nin toprak bütünlüğünden söz 
edenlerin bu ülkenin topraklarına girdiği, halkımız ve bölge 
halklarının her gün şiddet ve savaş ortamını soluduğu bir or-
tamda ülkemizde, bölgemizde ve dünyada barış gerekliliğini 
vurguladık. 

12 Eylül darbesinin 36. yılında darbelere ve diktalara yine 
hayır dedik. 

19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Daya-
nışma Günü’nde TMMOB çatısı altında alanlara çıkarak mü-
hendislik, mimarlık, şehir plancılığının mesleki denetim ve 
bilimsel–teknik kriterlerinin devre dışı bırakılması, evrensel 
bilimsel mesleki gerekliliklerin tasfiye edilmesine karşı sesi-
mizi yükselttik. 

TMMOB’nin 44. Dönem birinci Danışma Kurulu da 
“TMMOB 44. Dönem Çalışma Programı, TMMOB çalış-
maları ve ülkemizde yaşanan sürecin değerlendirilmesi” 
gündemi ile 24 Eylül’de Ankara’da toplandı. Toplantıda 
Çalışma Programı, ülkemizdeki antidemokratik gelişme-
ler, TMMOB’ye düşen görevler üzerinde değerlendirme-
ler yapıldı. Ülkemizin içinde bulunduğu olumsuz koşullarda 
emek ve demokrasi güçlerinin sorumluluklarının arttığı; 
TMMOB’nin mesleki-toplumsal sorumluluklarını yerine ge-
tirmeye devam etmesi, yeni dönemin Çalışma Programı’nın 
başarıyla uygulanması gerektiği özellikle belirtildi. 

* * *

Bildiğimiz üzere bir yıl önce 10 Ekim tarihinde, Ankara Tren 
Garı önünde, ülke tarihindeki en büyük katliamlardan birini 
tam içinden yaşamıştık. Üst örgütümüz TMMOB’nin giri-

şimleri sonucu DİSK, KESK, TMMOB, TTB’nin çağrısı ile 10 
Ekim 2015 Cumartesi günü Ankara’da Savaşa İnat Barış He-
men Şimdi! Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için toplanan 
kitlenin içinde patlatılan iki bomba sonucu 103 kardeşimiz 
katledilmiş, yüzlerce kardeşimiz de yaralanmıştı. Bu yılın 
Mart ayında da yaşamlarını yitirenleri unutturmamak, hak 
arayışı mücadelesini büyütmek ve faillerden hesap sormak 
amacıyla 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği kurulmuş, 
TMMOB, DİSK, KESK ve TTB başkanları kurucular arasında 
yer almış ve Odamızın bir mekanı bu derneğe tahsis edil-
mişti. 

10 Ekim ve bütün katliamların faillerinden hesap sorulma-
sı, ülkemizin demokratikleşmesinde önemli bir yere sahip 
olacak ve bu amaca elbette mücadele ile ulaşılacaktır. Bu 
uzun soluklu yolda, 10 Ekim katliamını unutturmamak için 
düzenlenecek etkinliklere TMMOB ve Odamız özel bir 
önem vermektedir. Ankara’daki Karşıyaka Mezarlığı anma-
sı, merkezi forum, tren garı önündeki kitlesel anma ile diğer 
illerde DİSK, KESK, TMMOB, TTB’nin çağrısı ile yapılacak 
anma etkinlikleri ve açıklamalara kitlesel biçimde katılmak 
birincil görevimizdir. 

10 Ekim ve diğer bütün katliamları unutmayacak, unuttur-
mayacak, ülkemizin, eşit, özgür, bağımsız, refah ve barış 
içinde olması için mücadelemize devam edeceğiz. 

* * *

EMO ile birlikte düzenlediğimiz Asansör Sempozyumu 13-
15 Ekim tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek. Bu etkinlik 
ile Odamızın 46. Dönem Çalışma Programı’nda yer alan 
kongre, kurultay, sempozyum etkinliklerine başlamış olaca-
ğız. 

Bu arada 46. çalışma dönemimizin, önceki çalışma dönem-
lerimize göre örgütümüzde mali sıkıntıların arttığı, bu ne-
denle tasarruf önlemlerimizin sürdürülmesi, meslek alanla-
rımızın korunması, çalışmalarımızda tempo yükseltilmesi ve 
yeni meslek uygulama alanlarının eklenerek örgütümüzün 
personel yapısının korunması gerektiği bir dönem olacağını 
belirtmek istiyoruz. Bütün örgütümüzün, yöneticilerimizin, 
komisyonlarımızın ve çalışanlarımızın bu konularda sorum-
luluk üstlenmesi gerekmektedir. 

Esenlik dileklerimizle. 
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