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TMMOB`YE BAĞLI ODALARIN ORTAK AÇIKLAMASI: 

CUMHURBAŞKANI TMMOB VE ODALARIMIZI HEDEF GÖSTERİYOR 
ANCAK ÜLKEMİZDEN, HALKIMIZDAN YANA VE RANT KARŞITI 

MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK
TMMOB`ye bağlı odalar, Cumhurbaşkanı'nın TMMOB'yi hedef gösteren açıklamaları üzerine 23 Nisan 2016 
tarihinde  ortak bir basın açıklaması yaptılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün, İzmit Körfez Geçişi 
Asma Köprüsü`nün son tabliye yerleştirme ve Altınova-Gemlik 
Otoyol kesimi açılış töreninde yaptığı konuşmada, 5 Nisan Avu-
katlar Günü dolayısıyla yaptığı konuşmadakine benzer görüşler 
dile getirmiş ve üst birliğimiz TMMOB ile ona bağlı odalarımızı 
hedef göstermiştir.

Cumhurbaşkanı`nın, "Tabii biz yapmak için, inşa etmek için 
mücadele ederken, birileri de yıkmak için çalışıyor. Bakıyorsun 
adı Mimar Mühendisler Odası. İşleri, güçleri ne biliyor musu-
nuz? Bir yerde bir abide yükselecek değil mi; onu durdurmak 
için hemen yargıya gitmek, işleri, güçleri bu. Her yargıya gidiş-
lerinden de eli boş dönerler, ama dertleri inşa etmek değil, yık-
mak..." sözleri gerçekleri çarpıtmaktadır.

Zira biz meslek odaları, kuruluş yasalarımız, Anayasa`nın amir 
hükümleri ve Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 
yönetmeliklerimiz uyarınca, kamusal hizmet ve kamusal dene-
tim görevi icra ediyoruz. Cumhurbaşkanı`nın "yıkmak/yıkıcılık" 
ithamının aksine, TMMOB ve bağlı 24 oda olarak bizler, meslek 
alanlarımızdan hareketle yapıcıyız. Görevimiz, yapmak, inşa et-
mek, bakmak, onarmak, denetlemek, korumak ve geliştirmek, 
kamu ve toplum çıkarları doğrultusunda kararlar almak ve uy-
gulamaktır. Ülkemizin yeraltı-yerüstü kaynakları, kentleri, çev-
resi, doğası, suyu, toprağı, tarımı, peyzajı, yapıları, gıdası, ulaşı-
mı, enerjisi, madenleri, malzemeleri, sanayisi, bizlerin bilimsel 
teknik uygulamalarıyla korunur ve geliştirilir. Bu görevlerimizde 
kamu ve toplum yararı ölçütünü gözetmek ve gerekli girişim-
lerde bulunmak, bizzat Anayasa, kuruluş yasalarımız ve özerk 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olarak benimse-
diğimiz, Başbakanlık oluru ile de Resmi Gazete`de yayımlanmış 
ana yönetmelik ve diğer yönetmeliklerimizle kamusal, hukuksal 
hükümlere bağlanmıştır.

Odalarımızın, hemen her hükümet veya iktidar döneminde 
başvurduğu usulsüz veya bilimsel teknik gerekliliklerle uyuş-
mayan uygulamaları yargıya taşıması, tamamen bu çerçevede 
gündeme gelmiştir. Bilinmelidir ki, hiç kimse, anayasal bir hak 
olan hukuk ve yargı yolunu, şikâyet edemez, etmemelidir! 
Aksi durum, iktidar uygulamalarında sıklıkla görüldüğü üzere; 
hukuk, yargı ve Anayasa dışılığı teşvik eder; idari, hukuki, adli 
ve toplumsal normlara güveni azaltarak keyfiyet veya zorbalığa 
kapı aralar.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı`nın "Her yargıya gidişlerinden 
de eli boş dönerler" sözleri de gerçeği yansıtmamaktadır. Zira 

odalarımızın yargıda açtığı ve kazandığı yüzlerce dava bulun-
maktadır. Yargı kararlarına karşı sayısız yeni düzenleme ile yargı 
kararlarını ihlal eden biz değil, siyasi iktidar ve onun şemsiyesi 
altındaki kurum, kuruluş, idare ve firmalardan oluşan rant kon-
sorsiyumlarıdır.

Bugün ülkemizde yapılması gereken, hukuk ve yargı yolunu 
eleştirmek ve anayasal dayanağı olan kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşlarını hedef haline getirmek değil, evrensel 
normları demokratik bir şekilde benimsemek, yerleştirmek, 
geliştirmek ve ihlal etmemektir. Demokrasiye tahammülsüzlü-
ğe ve yargı süreçlerine müdahaleye bir son verilmelidir.

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, açtığımız davalardan hareketle 
yaşanan Anayasa, hukuk, yargı ve denetim dışılığın tek nedeni 
vardır, o da ülkemizin rant cumhuriyeti haline gelmesine karşı 
direncimiz, bilimsel teknik gerekliliklere sadakatimizdir.

İktidarların tasarruflarını kamusal-toplumsal-mesleki yarar süz-
gecinden geçiren, mesleki-bilimsel teknik doğrulara dayanarak 
ülkenin en karanlık dönemlerinde bile gerçekleri açıklamaktan 
geri durmayan TMMOB ve bağlı meslek odaları olarak, Anaya-
sa, hukuk ve örgütlü üyelerimizden aldığımız güçle gerçeklerin 
yanında yer almaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.  

Bilgisayar Mühendisleri Odası
Çevre Mühendisleri Odası

Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
Gemi Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İçmimarlar Odası

İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası

Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası

Orman Mühendisleri Odası
Petrol Mühendisleri Odası

Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası

Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası
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AKLIMIZI ZORLUYORUZ, NEREYE KOYACAĞIMIZI BİLEMİYORUZ. 
KAHRAMAN TBMM BAŞKANLIĞI’NA DEVAM EDECEK Mİ?

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın laikliğin Anayasa’dan 
çıkartılması ile ilgili sözleri üzerine 27 Nisan 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Üniversitesi’nde 
katıldığı  konferansta "Laiklik bir kere yeni anayasada ol-
mamalıdır", "Dindar anayasa meselesinden anayasamızın 
kaçınmaması lazım. Dini olarak bahsetmesi lazım" diye-
rek, şer'i anayasa talebinde bulunmuştur.

Her şeyden önce bu içerikte bir açıklamanın Türkiye 
Cumhuriyeti'nin önemli bir üniversitesinde ve üniversite 
camiasının bütün unsurlarıyla, yani öğretim üyeleri ve öğ-
rencilerinin huzurda bulunduğu bir ortamda yapılabilmesi 
ve kamuoyuna yansıyan herhangi bir tepkiyle karşılaşma-
mış olması son derece düşündürücüdür.

Oysa, burada yok edilmek istenen Cumhuriyetin en 
önemli kazanımlarından biri olan laiklik ilkesidir. Ve bu 
saldırı, Cumhuriyeti simgeleyen en önemli kurumun 
TBMM'nin başkanı tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu du-
rum bile ülkemizin başına musallat olmuş gerici bir anla-

yışın yapacağı kötülüklerin bir sınırı olmadığını, karanlık 
niyetlerini hayata geçirmede bir an bile tereddüt etme-
yeceklerini göstermektedir.

Bu gerici saldırılar artık durdurulmalıdır. Aksi taktirde, 
kaybolan yalnızca Laik Cumhuriyet olmayacak, insanlığın, 
cumhuriyetimizin yaşını çok aşan zamanlara ve sınırları-
mızı çok aşan mekanlara yayılmış, yüzyıllar boyunca bü-
tün kıtalarda sürdürülen aydınlanma mücadelesinin bize 
sunduğu kazanımlar da kaybedilecektir.

Aklın ve bilimin ışığına inanan mühendis, mimar ve şehir 
plancıları bu karanlığa asla teslim olmayacak ve laikliğin 
yok edilmesine izin vermeyecektir.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman derhal istifa etmelidir.

 Mehmet Soğancı
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

20 Temmuz 2015 / Urfa - Suruç

10 Ekim 2015 / Ankara - Tren Garı

12 Ocak 2016 / İstanbul - Sultanahmet

17 Şubat 2016 / Ankara - Merasim Sokak

13 Mart 2016 / Ankara - Güvenpark

19 Mart 2016 / İstanbul - Taksim

27 Nisan 2016 / Bursa - Ulucami

27 Nisan 2016 Çarşamba günü Bursa Ulucami yanında 
gerçekleştirilen alçak saldırıyı kınıyoruz ve lanetliyoruz. 
Saldırıda yaralanan yurttaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Patlayan bombalar ve katliamlar bu ülkenin kaderi de-
ğildir.

Saldırıları gerçekleştiren karanlık zihniyetler ve buna 
zemin hazırlayan, işbirliği yapan, iktidarını pekiştiren 
zihniyetler aynı yerden beslenmektedir.

Bizler bu karanlığa teslim olmayacağız ve izin verme-
yeceğiz.

Emeğin, doğanın ve insanlık tarihinin aydınlığı onların 
karanlığını yok edecektir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

BURSA’DAKİ ALÇAK SALDIRIYI LANETLİYORUZ
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Bursa'daki terör saldırısı üzerine 28 Nisan 2016 tarihinde bir 
açıklama yaptı.

Çernobil nükleer felaketinin 30’uncu yıldönü-
münde binlerce kişi nükleer santral yapılmak 
istenen Sinop’ta buluştu. Nükleer Karşıtı Plat-
form (NKP)’un çağrısıyla 24 Nisan 2016 Pazar 
günü düzenlenen mitinge nükleer santral yapı-
mına devam edilen Mersin ile altın madenine karşı 
mücadele eden Artvin’in yanı sıra Türkiye’nin birçok 
kentinden katılım oldu. Mitinge TMMOB de destek ver-
di.

Miting için saat 11.00’den itibaren Sinop eski otogarında 
bulunan Diyojen Heykeli önünde buluşan binlerce kişi 
“Nükleer santral istemiyoruz” yazılı pankartlar ve “Nük-
leere inat, yaşasın hayat” sloganı eşliğinde, Uğur Mumcu 
Meydanı’na yürüdü. Birçok kişi mitinge çocuklarıyla be-
raber katıldı. Ellerinde balonlarla yürüyen çocuklar, attık-
ları sloganlarla alkış aldı. Sinoplu balıkçılar da teknelerine 
nükleer karşıtı dövizler asarak, mitinge destek verdi.

Miting alanında konuşan NKP Yürütme Kurulu Üyesi ve 
Tertip Komitesi Başkanı Murat Şahin, yaşam alanlarının 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın “Laiklik” ile ilgili açıklamasını protesto etmek için 26 Nisan 2016 tarihinde 
Yüksel Caddesi’nde bir araya gelen TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, 
KESK Ankara Şubeler Platformu ve Ankara Tabip Odası 17.30’da basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması metni KESK Ankara Şubeler Platformu dönem sözcüsü tarafından okundu.

miras değil emanet olduğunu ve bu emanetleri 
gelecek kuşaklara taşınmak zorunda olduklarını 
belirtti.

Çernobil ve Fukuşima nükleer felaketlerinin 
etkilerinin hâlâ devam ettiğini belirten Şahin, 

‘’Uluslararası şirketler ve siyasi iktidarların bitmek 
tükenmek bilmeyen rant hırsları uğruna nükleer santral-
ler, HES’ler ve termik santraller yapmak için sahte ÇED 
raporlarıyla doğayı ve yaşam alanlarımızı katlediyorlar. 
Çernobil’in 30’uncu yılında nükleeri değil doğayı, ölümü 
değil yaşamı savunanlar olarak yan yana, omuz omuza 
alanlardayız. Ne Sinop’ta, ne Akkuyu’da ne de ülkemi-
zin herhangi bir yerinde nükleer santral kurulmasına izin 
vermeyeceğiz” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ise, 
“Türkiye’nin ve dünyanın hiçbir yerinde nükleer santral 
istemiyoruz. Güvenlik ve katı atık sorunu olan nükleer 
santraller, insanlık için büyük bir tehdit. Bizler ülkemizde 
nükleer santral istemiyoruz” diye konuştu.

 NÜKLEERE İNAT, YAŞASIN HAYAT

TBMM BAŞKANI PROTESTO EDİLDİ
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TMMOB TEOMAN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ EVİ’NDE BAHAR ŞENLİĞİ
TMMOB üyeleri, TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde kalan öğrencilerle bahar şenliğin-
de buluştu.

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde 30 Nisan 2016 Cumartesi akşamı düzenlenen bahar şenliği 
TMMOB’ye bağlı odalardan yöneticilerle, öğrencilerin tanışmasına aracılık etti.

Saat 19.30’da başlayan şenlikte; Grup Abdal ve Grup Yolcu konserinin yanı sıra Öğrenci Evi müzik grubu da sahne aldı. 
Şenlik çuvalla zıplama, halat çekme gibi yarışmalarla renkli görüntülere sahne oldu.

YAŞASIN 1 MAYIS... YAŞASIN BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA GÜNÜ...
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla 
25 Nisan 2016 tarihinde bir mesaj yayımladı.

Bundan yüzyılı aşkın bir süre önce emekçilerin ateşlediği 

fitil “Başka Bir Yaşam, Başka Bir Türkiye, Başka Bir Dün-

ya Mümkün” diyenlerin yolunu bugün de aydınlatmaya 

devam ediyor.

Her 1 Mayıs’ta, bir yandan geçmişte yaşanan mayısların 

birinci günlerini yeniden anımsamak ve yeniden anımsat-

mak görevimiz var; öte yandan da gelecek güzel günler-

de yaşanacak 1 Mayıslara olan inancı dile getirmek göre-

vimiz var.

77 Bir Mayısı’nın sesleri kulaklarımızda.

77 Bir Mayısı’nda yitirdiklerimiz yanı başımızda.

Bugün, yeniden 1 Mayıs alanlarındayız.

Bugün, ellerimizde eşitlik, özgürlük ve adalet isteyen 

bayraklarımız var.

Bugün sesimize ses katma, yüreklerimizi yüreklerimizle 

birleştirme zamanı.

Bugün, neoliberal politikalara ve onların yaratıcılarına 

daha güçlü karşı durma zamanı.

Bugün, gericiliğe ve ırkçılığa karşı daha fazla dik durma 

zamanı.

Bugün, dünyadaki kardeşlerimizle birlikte bize dayatılan 

açlığı, yoksulluğu, sömürüyü, savaşı, gözyaşını ve acıyı 

yenmek için, kendi yaşamımızı ve geleceğimizi savunmak 

için, mücadele bayrağını daha da yükseltme zamanı.

Bugün, Türkiye’de, Ortadoğu’da ve bütün dünyada sava-

şa karşı barışın, kardeşliğin, bir arada yaşamın, adaletin ve 

dayanışmanın hüküm sürdüğü bir gelecek yaratmak için 

mücadelemizi kararlılıkla sürdürme zamanı.

Özlemlerle yüklüyüz bugün, umutlarla yüklüyüz.

Yitirdiğimiz tüm değerlerimiz 1 Mayıs alanlarında bizimle 

birlikteler.

Yapacaklarımız var daha, birlikte yazacağımız tarihler var.

Yürüyoruz inançla. Yürüdüğümüz bu yolda geride bırak-

tıklarımız bize ışık oluyor.

Bugün yeniden 1 Mayıs alanlarındayız ellerimizde bayrak-

larımızla.

Haydi, 1 Mayıs’a!

Haydi, 1 Mayıs alanlarına!

 Mehmet Soğancı

 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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EMEK-BARIŞ-DEMOKRASİ İÇİN HAYDİ 1 MAYIS'A!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs 2016 İstanbul programını düzenledikleri basın toplantısıyla açıkladılar.

DİSK Genel Merkezi’nde 26 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilen basın toplantısına DİSK Genel Başkanı Kani 
Beko, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TTB İkinci Başkanı Raşit Tükel ve TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz katıldı.

1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü kutlamaları, 
bir kez daha hukuk dışı bir biçimde engellenmek isteni-
yor.

İstanbul Taksim’de düzenlemek istediğimiz 1 Mayıs kut-
lamalarına dair talebimiz, İstanbul Valiliği’ne tepeden inen 
bir emirle reddedildi.

Maalesef ülkemizde idareciler kendilerini mahkeme ka-
rarlarını ve Anayasa’yı değil, saraydan gelen emirleri uy-
gulamakla yükümlü kabul etmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden aldığımız kararı 
tanımadılar.

Anayasa’daki “herkes, önceden izin almadan, silahsız ve 
saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına 
sahiptir” maddesini ayaklar altına aldılar.

Son olarak da 2015 1 Mayıs’ına dair mahkeme kararına 
saygı duymadılar.

Değerli basın emekçileri ve mücadele arkadaşlarımız,

En son 1 Mayıs 2015’e dair 21. Asliye Ceza Mahkemesi-
nin gerekçeli kararında şu ifadeler yer almaktadır:

“Demokratik yönetimlerde kamu idaresinin öncelikli gö-
revi, kişi hak ve hürriyetlerinin kullanılmasının önündeki 
engelleri kaldırmaktır.”

Peki 2015 1 Mayıs’ı ile ilgili bu saptamaları yapan mah-
kemeye rağmen Valilik ne yapıyor?  1 Mayıs Meydanını 
yasaklı meydan ilan ediyor.

Valilik yasakçı tavrını 2911 sayılı kanuna dayandırıyor. 
Oysa mahkeme 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamanın bir gele-
nek halini aldığını ifade ederek, Taksim’deki 1 Mayıs kut-
lamalarının, 2911 sayılı kanuna göre yasaklanamayacağını 
söylemektedir.

Ancak karşımızda yasaları ve mahkeme kararlarını değil 
“Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına saygı duymuyorum” 
diyen bir iradenin emirlerini uygulamak zorunda olduğu-
nu düşünen bir mekanizma bulunmaktadır.

Aynı mahkeme kararı Taksim’de 1 Mayıs’ın kutlanması ile 
ilgili kamu idaresine şu görevi vermektedir: “Demokratik 
yönetimlerde kamu idaresinin öncelikli görevi, kişi hak 
ve hürriyetlerinin en geniş şekliyle ve güvenli bir biçimde 
kullanılması için gerekli önlemleri almaktır”

Ancak  “yönetim”, maalesef bizlerin güvenliğini sağlamak 
bir yana güvenliğimize kast edeceğini açık açık defalarca 
ilan etmiştir.

Biz bu tip hukuk dışı tehditlere karşı yıllarca Taksim’de 1 
Mayıs kutlama kararlılığımızı haklı ve meşru bir biçimde 
gösterdik.  Koca bir kenti açık hava hapishanesine çevi-
ren, insanların yaşamına kast eden, hastanelerden okul-
lara tüm İstanbul’u gaza boğan barbarca saldırılara karşı 
her yıl yüzümüzü Taksim’e döndük.

Öte yandan, Türkiye’nin son 9 aydır içinden geçtiği dö-
nem maalesef halkın en temel hakkı olan yaşam hakkının 
defalarca ihlal edildiği bir dönem olmuştur. Dört örgüt 
tarafından düzenlenen son büyük miting olan 10 Ekim 
Emek-Barış-Demokrasi mitinginde yaşanan katliam hala 

hafızalardadır. Bu mitingde bizlerin güvenliğini sağlamak 
ile yükümlü olanların en hafif ifadeyle görevlerini yapma-
dıkları belgeleriyle ortaya konmuştur. 10 Ekim’de yitirdi-
ğimiz barış güvercinlerimizi andığımız için bizler hakkında 
soruşturma açanlar, katliam ile ilgili haber yapan gaze-
teciler yargılanırken, “görevini yapmayan” tek bir kamu 
görevlisi dahi yargılanmamaktadır.

Böyle bir ortamda, bizlerin güvenliğini sağlamakla görev-
li olanlar, 1 Mayıs arifesinde “görevlerini yapmamak” ile 
yetinmemekte, aksine güvenliğimizi tehdit edeceklerini 
açıkça ilan etmektedir.

Bu koşullar altında, işçilerin, emekçilerin, tüm ezilenle-
rin taleplerini güçlü bir biçimde haykırdığımız 1 Mayıs 
kutlamalarını, güvenli bir biçimde yapmayı öncelikli bir 
görev olarak benimseyen dört emek ve meslek örgütü 
olarak, bu yıla mahsus olmak üzere 1 Mayıs kutlamalarını 
İstanbul’da Bakırköy Halk Pazarı’nda gerçekleştirmeye 
karar verdik.

2016’ya özgü bu karar üyelerimizden, 1 Mayıs’larda yıl-
larca omuz omuza verdiğimiz dostlarımızdan ve halkı-
mızdan gelen talepler dikkate alınarak verilmiştir.

1 Mayıs’ta Taksim meydanının mahkeme kararlarına ve 
Anayasa’ya rağmen tek bir kişinin iradesi ile yasaklanma-
sı, AKP iktidarının hedeflediği rejim değişikliğinin sem-
bollerinden biri haline gelmiştir. Kimse bizden Taksim 1 
Mayıs meydanından vazgeçmemizi, tek adam diktasına 
dönüşen bir rejimi kabul etmemizi beklemesin.

Taksim 1 Mayıs meydanında işçi sınıfının mücadelede yi-
tirdiği arkadaşlarının anıları vardır. Hükümet hukuku yok 
saymayı alışkanlık haline getirmiştir ancak bu anıları yok 
saymak, unutturmak kimsenin haddi değildir.

Taksim 1 Mayıs meydanında işçi sınıfının mücadele kaza-
nımları vardır. Bu kazanımlar hukuk tarafından da tanın-
mıştır. Bu hakları yok saymak kimseye düşmemektedir.

Tüm dünyanın en merkezi meydanlarında işçiler 1 Ma-
yıs’larda kürsülerini kurar iken, işçi sınıfı tarihine mal ol-
muş Taksim 1 Mayıs meydanında, bir gün için bile işçi-
lerin kürsülerini kurma hakkını yok saymak, işçi sınıfının 

haklarını yok saymaktır.

Bu hakkın ne biçimde, ne zaman ve nasıl kullanılacağına 
karar verecek olan kuşkusuz işçi sınıfıdır, emekçilerdir.

Biz işçiler ve emekçiler, mimar-mühendisler, hekimler, 
kadınlar, gençler, yoksullar, ötekiler ve tüm ezilen halk-
lar,

Güvencesizleştirmeye, köleleştirmeye, emeğin hakları-
nın bir bir yok edilmesine karşı,

Kiralık işçilik dayatmasına, taşerona ayrımsız-kayıtsız-
şartsız kadro sözünün tutulmamasına, mahkeme karar-
larının yok sayılmasına, kıdem tazminatlarımızın gasp 
edilmesine karşı,

Sendikal haklarımızın ve grev hakkımızın yok edilmesine 
karşı,

Herkese iş, aş ve güvenli bir gelecek için,

Doğanın ve yaşamın sermayeye teslim edilmesine karşı,

Kadınlara evden, yarı zamanlı, güvencesiz çalışmanın da-
yatılmasına karşı,

Kamu emekçilerinin mevcut iş güvencelerinin ortadan 
kaldırılmasına karşı,

Savaş ve baskı politikalarına karşı,

10 Ekim Ankara katliamı ile tırmanan sindirme ve sustur-
ma hamlelerine karşı,

Laikliğin tamamen ortadan kaldırılmak istenmesine karşı,

Ve elbette faşizme karşı 1 Mayıs’ta söyleyecek sözümüz, 
büyütecek umudumuz var!

Sözümüzü söylemek, umudumuzu büyütmek için,

Emek-Barış-Demokrasi için 1 Mayıs’ta Bakırköy’de bu-
luşuyoruz!

Yaşasın İşçilerin Birliği!
Yaşasın Halkların Kardeşliği!
Yaşasın Birlik-Mücadele Dayanışma!
Yaşasın 1 Mayıs!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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1 MAYIS’TA ON BİNLER YÜRÜDÜ
1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü Türkiye’nin dört bir yanında on binlerin coşkulu katılımıyla kutlandı. 
Sloganlarla hükümetin gerici politikalarının protesto edildiği alanlarda laiklik vurgusu öne çıktı.

İSTANBUL

1 Mayıs İstanbul’da bu yıl Bakırköy halk pazarı alanında kutlandı. 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla düzenlenen miting 
saat 13.00'te saygı duruşu, DİSK Korosu'nun 1 Mayıs Marşı ile 
Enternasyonel Marşı'nı okumasıyla başladı.

Mitingde ilk sözü alan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Taksim'in 
1 Mayıs için önemine vurgu yaparak "Taksim’de 1977’te katledi-
len arkadaşlarımızın katilleri bulununcaya kadar, hesap sorulun-
caya kadar 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamaktan vazgeçmeyeceğiz, 
kimse vazgeçiremez” dedi.

KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen de, 1 Mayıs 1977'de ve 10 
Ekim Ankara Barış Mitingi'nde katledilenleri anarak sözlerine 
başladı. Özgen, 1 Mayıs'ın AKP faşizminin zirve yaptığı, iş gü-
vencesine göz dikildiği, kıdem tazminatının ortadan kaldırılmak 
istendiği, istihdam bürosuyla modern kölelik koşullarının dayatıl-
dığı bir ortamda kutlandığını ifade etti. Kürt sorununda çözüm-
süzlüğü derinleştirecek çatışmalı ortamın giderek tırmandırıldığı-

na işaret eden Özgen, "Şehirler yerle bir ediliyor. 
Cenazeler haftalarca sokakta bekletiliyor. Doku-
nulmazlığın kaldırılma darbesiyle milyonlarca va-
tandaşımızın iradesi ayaklar altına alınmak ve geri 
dönülmez bir sürecin önü açılmak isteniyor" dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı da, konuşmasına 1977 1 Mayısında hayatını 
kaybedenleri anarak başladı. Son günlerde yaşa-
nan laiklik tartışmalarına değinen Soğancı, "Bugün 
gericiliğe ve ırkçılığa karşı daha fazla dik durma 
zamanı. Bugün laikliği yeniden kurma zamanı. 
Onlar bu güzelim memleketi cehenneme çevirdi, 
biz baharı getireceğiz. AKP karanlığına karşı ya bir 
yol bulacağız ya bir yol açacağız" diye konuştu.

TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ise, sağlık 
çalışanlarına şiddet sorununa değinerek, "Sağlıkta 
şiddetin nedeni uygulanmakta olan sağlık politika-
larıdır, halkın sağlığını politikalar bozuyor" dedi.

Daha sonra okunan ortak bildiride ise emek, barış ve 
demokrasi güçlerinin kuşatma altında olduğuna dikkat 
çekilerek "Bütün bu saldırılara karşı bugün de, yarın da 
birlikte mücadele etmekten geri durmayacağız. Biliyoruz 
ki mutlaka kazanacağız" denildi.

Bakırköy Halk Pazarı'ndaki kutlamalar sırasında renkli 
görüntüler ortaya çıkarken polis HDP'lilere müdahale 
etti. Müdahale sırasında gözüne biber gazı kapsülü isa-
bet eden bir kisi hastaneye kaldırıldı. Müdahalede iki kisi 
daha hafif yaralandı.

ANKARA

Ankara’da DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve Türk-İş’e bağlı 
sendikaların katılımıyla gerçekleştirilen miting için sabah 
saatlerinden itibaren Kurtuluş’ta toplanılmaya başlandı.  

Tren garı, Merasim Sokak ve Kızılay’da yaşanan terör 
saldırılarının ardından ilk büyük miting olan 1 Mayıs’ta 
geniş güvenlik önlemleri alındı. Katılımcılar miting alanına 
3 arama noktasından geçerek alındılar.

Ankara mitinginde kortejin en önünde 10 Ekim Barış ve 

Dayanışma Derneği yer aldı ve alana 10 Ekim katliamında 
hayatını kaybedenlerin fotoğraflarıyla girdi.

6 ay içinde yaşanan üç terör saldırısının ardından düzen-
lenen miting geniş katılımla ve coşkuyla gerçekleştirildi.

İZMİR

İzmir'de 1 Mayıs mitingi, DİSK Ege Bölgesi Temsilciliği, 
Türk-İş'e bağlı sendikalar, KESK İzmir Şubeler Platformu, 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu ve İzmir Tabip 
Odası çağrısıyla Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Alsancak 
Limanı, Konak ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan ka-
tılımcılar, üç ayrı koldan Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş boyunca atılan sloganlar ve alanda yapılan ko-
nuşmalarda laik, demokratik, özgürlükçü bir ülke talebi 
öne çıktı.

Katliamları ve savaş politikalarını protesto eden işçiler ve 
emekçiler, kıdem tazminatına yönelik saldırılara ve özel 
istihdam bürolarına tepkilerini dile getirdi. İşçiler ayrıca 
taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla bütün taşeron 
işçilerine kadro ve insanca yaşanacak ücret talep etti.

1 MAYIS 1977, 1 MAYIS 1989 ve 1 MAYIS 1996 ŞEHİTLERİNİ ANIYORUZ!
1 Mayıs 2016 Komitesinin çağrısıyla, 1 Mayıs 
Mücadele, Birlik ve Dayanışma Günü kutla-
malarında katledilen işçi ve emekçileri anmak 
amacıyla 29 Nisan 2016 Cuma günü anma et-
kinlikleri düzenlendi.

1 Mayıs 1977’de katledilenler için saat 11.00’de 
Kazancı Yokuşu başında buluşularak, karan-
fil bırakıp saygı duruşunda bulunuldu. Burada 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı da bir konuşma yaptı.

Daha sonra, saat 12:30’da 1 Mayıs 1989’da 
katledilen Mehmet Akif Dalcı’yı anmak için 
Şişhane’de, saat 14:00’de 1 Mayıs 1996’da 
Kadıköy’de katledilen Hasan Albayrak, Dur-
sun Odabaş ve Yalçın Levent’i anmak için 
Kadıköy’de anma etkinliği düzenlendi.
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KORKU DEĞİL BİRLİK-MÜCADELE-DAYANIŞMA KAZANDI!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlamalarıyla ilgili değerlendir-
melerine ilişkin olarak 3 Mayıs 2016 tarihinde DİSK Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya; DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş 
Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, TTB İkinci Başkanı Raşit Tükel katıldı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun okuduğu açıklamanın 
tam metni şöyle:

Basın açıklamamıza başlarken 3 Mayıs Dünya Basın Öz-
gürlüğü Günü vesilesiyle sizlere sormak isterim: Bu ül-
kede basın özgürlüğü adına kutlanacak ne var? Anayasal 
bir özgürlük olan basın özgürlüğü her gün ayaklar altına 
alınırken, basın emekçileri görevlerini yaptıkları için işle-
rinden olurken, gözaltına alınırken, tutuklanırken maale-
sef Basın Özgürlüğü Günü’nü kutlayamıyoruz.

Değerli basın emekçileri,

1 Mayıs Birlik-Mücadele ve Dayanışma Günü 2016 yılında 
baskıların, savaşın, katliamların ve hukuk dışı yasakların 
gölgesinde Türkiye’nin dört bir yanında yüzbinlerin katı-
lımıyla kutlandı.

Her türlü baskıya, teröre, katliam tehdidine rağmen 
meydanları dolduran emekçiler, yaratılmak istenen kor-
ku duvarının Birlik-Mücadele ve Dayanışma ile yıkılabile-
ceğini gösterdi.

Bu sene 1 Mayıs’a savaş politikalarının bir sonucu olarak 
ülkemizin dört bir tarafında bombaların patladığı, kitlesel 
kıyımların yaşandığı, halkın sokağa çıkmaktan çekindiği 
bir ortamda girdik. Toplumun geniş kesimleri için, dev-
letin baskı ve şiddetine, ortalıkta rahatlıkla dolaşan “canlı 
bombaların” eşlik edebilecekleri endişesinin hakim oldu-
ğu bir süreçte yüz binlerin 1 Mayıs’ta alanlarda toplanma-
sı elbette ki umut verici bir gelişmedir.

1 Mayıs sabahı Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne yöne-
lik bombalı saldırı haberinin ardından bu ildeki ve Şan-
lıurfa’daki etkinlikler iptal edildi. Adana’da ise 1 Mayıs 
kutlamaları canlı bomba ihbarları nedeni ile yapılamadı. 
Ankara’da 1 Mayıs kutlamasına saldıracağı öne sürülen 4 
IŞİD militanı ile ilgili haberler medyaya servis edildi.

Bunun öncesinde 10 Ekim katliamında sorumluluğu bu-
lunduğu müfettiş raporlarıyla tespit edilen kamu görevli-

lerinin yargılanması iktidar tarafından engellenerek, alan-
lara çıkmak isteyenlere açık bir mesaj verildi.

Böylesi bir ortamda tüm bu açık tehditlere, baskılara 
ve engellere rağmen alanları dolduran yüz binlerce in-
san, emeği ucuz ve kölece çalıştırmak isteyen, savaşı ve 
gericiliği tırmandırarak saltanatını korumayı amaçlayan, 
sermayenin çıkarlarını savunmak dışında hiçbir değer ta-
nımayan iktidara karşı tepkilerini haykırdı.

Bir korku duvarının ardından iktidarlarını, saraylarını, 
servetlerini korumak isteyenler kaybetti, Birlik-Müca-
dele ve Dayanışma kazandı. Topumun en geniş kesim-
leri 1 Mayıs’ın kucaklayan, birleştiren şemsiyesi altında, 
kendi sözlerini söyleyerek bir araya geldi. Her renkten 
pankartlara yazılmış talepler, her dilden şarkılar-türküler, 
her inançtan her yaştan emeğin hakları için kol kola gir-
miş insanlar hayallerindeki ülkeyi meydanlarda var ettiler. 
Emeğin, barışın, demokrasinin, laikliğin ve özgürlüğün 
egemen olduğu bir ülkenin resmi 1 Mayıs meydanlarında 
çizildi.

1 Mayıs meydanlarında resmi çizilen Türkiye ile fiili tek 
adam rejimi sonucu yaratılmak istenen Türkiye’nin uzlaş-
ması mümkün değildir.

Onların hayali yağmanın, talanın, sömürünün hakim ol-
duğu bir ülkedir. Bizim hayalimiz ise eşitliğin, insanca ya-
şamanın ve insanca çalışmanın hakim olduğu bir ülkedir.

Onların hayali herkesin tek bir iradeye itaat ettiği, tek 
sesli, tek dilli, tek inançlı bir ülkedir. Bizim hayalimiz ise 1 
Mayıs meydanları gibi rengarenk, “bir ağaç gibi tek ve hür 
ve bir orman gibi kardeşçesine yaşadığımız” bir ülkedir.

Onların hayali savaşla, baskıyla tüm muhalif seslerin kı-
sıldığı, tüm eleştirilerin susturulduğu bir ülkedir. Bizim 
hayalimiz, 1 Mayıs meydanlarında olduğu gibi herkesin 
taleplerini, umutlarını haykırabildiği bir ülkedir.

Onların hayali “dokunulmazlıkların kaldırılması” adı al-
tında TBMM’de bir darbe gerçekleştirmek, böylece tek 
adam rejimini kalıcılaştırmak, buna paralel olarak laikliğin 
de altını tamamen boşaltmaktır. 1 Mayıs meydanları ise 

barış, demokrasi ve laiklik taleplerini haykıran 
yüzbinleri kucaklamıştır.

Bu açıdan 2016 1 Mayısı’ında ortaya çıkan tablo 
bir uzlaşma tablosu değildir. 2016 1 Mayıs’ında 
faşizmle, gericilikle ve savaşla korunan serma-
ye iktidarına karşı direnen milyonların umudu 
meydanlarda yükselmiştir.

Taksim’i mahkeme kararlarına rağmen yasakla-
mak “uzlaşma” değil hukuksuzluktur. 10 Ekim 
katliamında sorumluluğu bulunan kamu görev-
lilerinin yargılanmasını engellemek “uzlaşma 
değil “tehdit”tir. 1 Mayıs’ta Taksim’e çıkmamız 
durumunda olası saldırıları engellemek bir yana bizleri 
hedef alacağını ilan etmek “uzlaşma” değil “zorbalık”tır.

1 Mayıs kutlamalarını kurdukları “yeni rejime” yönelik bir 
tehdit olarak algılayan AKP’nin ve Valiliğin  “siyasi tavrı” 
2013 yılından bu yana devam ediyor.  Üç yıl Taksim’de 
özgürce, insanca ve kardeşçe düzenlenen 1 Mayıs’ları 
hiçbir gerekçe olmadan yasaklayanlar; bir resmi bayram 
olan 1 Mayıs kutlamalarını yasalara aykırı biçimde izin 
alınması gereken bir miting gibi değerlendirenler; 2013 
ve sonrası her 1 Mayıs’ı işçi sınıfına ve İstanbul halkına 
zehir edenler ve tüm bunları tek kişi öyle istediği için ya-
panlar 2016 1 Mayıs’ında da boş durmamışlardır.

1 Mayıs öncesinde bir çok ilde 1 Mayıs’a çağrı bildirileri 
dağıtanlar, afiş asanlar gözaltına alınmıştır. Tüm bunların 
öncesinde İstanbul Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs kutla-
mamız hukuk dışı biçimde bir kez daha yasaklanmıştır.

2016 1 Mayıs’ında da Taksim alanı “tabu” gibi korunmuş, 
bu uğurda kent ulaşımı felç edilmiş, İstanbullular sokağa 
çıktığına pişman edilmiş, Taksim’in çevresinde çok geniş 
bir alanda yaşayan halk, turistler ve esnaf ciddi biçimde 
mağdur edilmiş ve hepsinden önemlisi Taksim’i insansız-
laştırma telaşı yüzünden 57 yaşındaki Nail Mavuş TOMA 
tarafından ezilerek katledilmiştir. 1 Mayıs’ta İstanbul’da 
toplam 260 kişi gözaltına alınmış, Bakırköy’de alana giriş 
sırasında yaşanan polis saldırısında bir genç yaralanmıştır.

Bu kadar keyfi, bu kadar hukuksuz, bu kadar antidemok-
ratik bir yönetim anlayışıyla uzlaşmak mümkün değildir.  
Yasa tanımaz, mahkeme kararı tanımaz, hak-hukuk ta-
nımaz biçimde işçilere Taksim meydanını kapatmayı bir 
“kutsal dava” ve takıntı haline getiren AKP iktidarıdır.

1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak işçi sınıfının kazanılmış bir 
hakkıdır ve bu hakkın, ne zaman ve nasıl kullanılacağı-
na karar verecek olan kuşkusuz işçi sınıfıdır, emek ve 
meslek örgütleridir. Bu sene üyelerimizin, yıllarca omuz 
omuza verdiğimiz dostlarımızın ve halkımızın talebi ile, 
işçilerin, emekçilerin, tüm ezilenlerin taleplerini güçlü 
bir biçimde haykırdığı 1 Mayıs kutlamalarını, güvenli bir 
biçimde yapmayı öncelikli bir görev olarak benimsemiş 
olmamız,  Taksim’in 1 Mayıs alanı olduğu gerçeğini değiş-
tirmemektedir. 2017 yılı 1977 yılında yaşanan katliamın 
40’ıncı yıldönümüdür ve bu vesileyle bir kez daha altını 
çizmek isteriz ki Taksim 1 Mayıs alanıdır.

Türkiye’nin dört bir yanında meydanlarda emek için, 
barış için, demokrasi için seslerini yükselten yüzbinler, 
birliğin, mücadelenin ve dayanışmanın gücüne 1 Mayıs 
meydanlarında tanık olmuşlardır.  Bu birlik-mücadele ve 
dayanışma ruhuyla, iktidarın emek düşmanı politikaları-
na, savaş ve baskı politikalarına karşı mücadeleyi büyüte-
ceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

1 Mayıs meydanlarında buluşan yüz binler,  emek-barış-
demokrasi düşmanı politikaları durdurmak için sonuna 
kadar direnmeye devam edecek, taleplerinin takipçisi 
olacaktır. Kıdem tazminatının gaspına, taşeron ve kira-
lık işçiliğe, kamu emekçilerinin iş güvencesinin ortadan 
kaldırılmasına, performans sistemi dayatmasına, emek 
ve meslek örgütlerinin iktidar tarafından baskı altına alın-
masına, savaş ve baskı politikalarına karşı mücadelemiz 
kol kola omuz omuza sürecektir. Taksim meydanı başta 
olmak üzere ülkenin tüm meydanlarını özgürleştirecek 
olan işte bu birlik-mücadele-dayanışma bilinci olacaktır.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB



TMMOB’den TMMOB’den

35bülten 215
mayıs 201634 bülten 215

mayıs 2016

AKP KÖLELİK YASASINI MECLİS’TE ONAYLADI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Özel İstihdam 
Büroları Yasası üzerine 6 Mayıs 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İşçilerin kiralanmasının ve özel istihdam büroları kurul-
masının yolunu açan, Özel İstihdam Büroları Yasası bu 
sabaha karşı (06.05.2016) Meclis Genel Kurulu’nda AKP 
tarafından onaylandı.

Kölelik yasasına göre:

Kiralık işçi uygulaması özel istihdam büroları vasıtasıyla 
uygulamaya geçecek. İş ve işçi arayanlar özel istihdam 
bürolarına başvurabilecek. Özel istihdam büroları da 
işveren ile işçi kiralama, geçici işçi ile de iş sözleşmesi 
imzalayacak. İşçiyi çalıştıracak olan işveren işçi kiralama 
sözleşmesi karşılığında özel istihdam bürosuna bir be-
del ödeyecek. Özel istihdam bürosu bu bedelden kendi 
komisyonunu aldıktan sonra işçinin ücretini ödeyecek. 
Geçici işçiyi çalıştıranlar, iş hukuku bakımından işveren 
olmayacak. Özel istihdam bürolarının işveren olarak 
yükümlülüğü işçinin kiralık olarak çalıştığı süreyle sınırlı 
olacak. İşyerindeki başka işçilerin hamilelik, askerlik, yıl-
lık izin ve hastalık hallerinde, mevsimlik tarım işlerinde 
ve ev hizmetlerinde kiralık işçilik uygulaması yapılabi-
lecek.

TMMOB söylüyor:

Kiralık İşçilik Yasası güvencesiz çalışmada varılan son 
noktadır.

Bu düzenleme ile; güvencesiz, kuralsız ve esnek çalışma 
yaygınlaşacak, iş güvencesi tamamen ortadan kalkacak, 
emekçiler açlık sınırının altında ücretlerle çalışmaya mah-
kum edilecek, örgütsüz çalışma yaygınlaşacaktır. İşçi sağ-
lığı ve iş güvenliği açısından en riskli işçiler yine kiralık işçi 
statüsünde çalışan emekçiler olacaktır. Ayrıca bu yasadan 
en olumsuz etkilenecek olanlar kadın işçiler olacak ve ka-
dın işçiler üzerindeki sömürü derinleşecektir.

TMMOB söylüyor:

Kıblesi sermaye olan emekçi düşmanlarına karşı birleşik 
bir mücadeleyi örmekten ve büyütmekten başka bir yo-
lumuz yoktur.

Üretenlerin yönettiği eşit, özgür, laik ve demokratik bir 
Türkiye için mühendis, mimar ve şehir plancıları müca-
dele saflarını sıklaştıracaktır.

 Mehmet Soğancı
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB ODA SEKRETER/YAZMAN ÜYELERİ ORTAK TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB oda sekreter/yazman üyeleri "TMMOB Yönetmeliklerine ilişkin değişiklik önerileri" gündemiyle 5 
Mayıs 2016 tarihinde TMMOB'de bir araya geldi.

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Soğancı, TMMOB Yönetim Kurulu 2. 

Başkanı Züber Akgöl, TMMOB Genel Sekreteri 

Dersim Gül, Oktay Dursun (BMO), Cem Ferda 

Tunçer (ÇMO), Hüseyin Önder (EMO), İ. Dilek 

Akan (GIDAMO), Ali İpek (HKMO), Ömer Sencar 

(İÇMO), Hüseyin Kaya (İMO), Bahattin Sarı (İMO), 

Serdar Kart (JFMO), Faruk İlgün (JMO), Halil Kavak 

(KMO), İsmail Fatih Özkan (MADENMO), Necmi 

Ergin (MADENMO), Yunus Yener (MMO), Faruk 

Sanlı (METEOROLOJİMO), İ. Cengiz Metin (OMO), Ezgi Özkılıç (PMO), Çiğdem Camkıran (PEYZAJMO) ve 

Hüseyin G. Çankaya (ŞPO) katıldı.

TMMOB ODA SAYMAN ÜYELERİ TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB Oda sayman üyeleri 44. Ola-

ğan Genel Kurulu onayına sunulacak olan 

“TMMOB 2016-2018 Dönemi Bütçe 

Uygulama Esasları Yönetmeliği” üzerin-

de çalışma yapmak üzere, 6 Mayıs 2016 

Cuma günü TMMOB’de bir araya geldi.

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB Yö-

netim Kurulu 2. Başkanı Züber Akgöl, 

TMMOB Sayman Üye Bahattin Şahin, 

TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, 

TMMOB Muhasebe Görevlisi İhsan Aydın, İbrahim Aksöz (EMO), Sinan Özgür (FMO), Murat Şanlı (GIDAMO), 

Yeliz Karaarslan (HKMO), Naci Yalçın (İÇMO), Bahattin Sarı (İMO), Cem Oğuz (İMO), Mustafa Tankut Kılınç 

(JFMO), D. Malik Bakır (JMO), Korman Obuz (KMO), Levent Galip (KMO Muhasebe Görevlisi), İsmail Fatih Özkan 

(MADENMO), Tahsin Akbaba (MMO), Fırat Sapçı (METMALZMO), Faruk Sanlı (METEOROLOJİMO), Emre Öz-
gür (PMO) ve Filiz Hekimoğlu (ŞPO) katıldı.

ANKARA KATLİAMININ 7. AYINDA ANMA VE SUÇ DUYURUSU

10 Ekim katliamının 7. Ayında 10 Mayıs 2016 tarihinde 
Ankara Garı önünde anma etkinliği gerçekleştirildi. An-
manın ardından müfettiş raporlarıyla ortaya çıkan ihmal-
ler üzerine katliamda sorumluğu olan kamu görevlileri ve 
diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

10 Ekim Ankara Katliamın 7’inci ayı nedeniyle düzenle-
nen anma töreni 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği’nin 
öncülüğünde DİSK, KESK, TMMOB, TTB’nin katılımı ile 
Ankara Garı önünde her zamanki gibi saat 10.04’te ya-
pıldı.

Anmanın ardından, 101 kişinin yaşamını yitirdiği Ankara 
katliamına dair müfettiş raporlarıyla ortaya çıkan ihmal 
belgeleri üzerine katliam mağduru aileler ve avukatları, 
emniyet ve kamu görevlileri hakkında Ankara Cumhuri-
yet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ankara Ad-
liyesi önünde yapılan açıklamada; geçen ay ortaya çıkan 

müfettiş raporunun, devletin bu olayın içinde olduğuna 
ilişkin belgeleri ortaya koyduğu ifade edildi.

Adliye önündeki açıklamadan sonra 10 Ekim Barış ve 
Dayanışma Derneği ile katliamda hayatını kaybedenlerin 
aileleri Tüm Bel-Sen’de bir toplantı düzenleyerek yargı 
süreci üzerine gelişmeleri değerlendirdiler.


