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Ethem`in annesi Sayfı Sarısülük ile kardeşleri Mustafa, 
Cem ve İkrar Sarısülük, avukatı Kazım Bayraktar ile müca-
dele arkadaşları da anma etkinliğinde yer aldı.

“Hepimiz Ethem`iz, öldürmekle bitmeyiz”, “Ethem`in ka-
tili AKP`nin polisi”, “Her yer Taksim, her yer direniş”, “Bu 
daha başlangıç mücadeleye devam” sloganlarının atıldığı 
anma etkinliğinde Sayfı Ana kısa bir konuşma yaptı. Sayfı 
Ana, “Ben bugün tüm gün Ethem`imi bekledim. İki yıl önce 
olduğu gibi bugün de bekledim. Ethem`im gelmedi. Katil-
ler Ethem`imi benden aldı” dedi.

Ne olmuştu?

Ethem Sarısülük, 2013 Taksim Gezi Parkı protestoları se-
bebiyle Ankara’daki Gezi parkı eylemi sırasında polis me-
muru Ahmet Şahbaz tarafından başından vurularak ağır 
yaralanan Sarısülük, 14 gün yoğun bakımda kaldı. 

12 Haziran tarihinde beyin ölümü gerçekleşen Ethem 
Sarısülük, 14 Haziran 2013 tarihinde Ankara Numune 
Hastanesi’nde vefat etti.

ETHEM SARISÜLÜK KATLEDİLDİĞİ YERDE ANILDI
Gezi Direnişinde Ankara`da 1 Haziran 2013 günü Güvenpark`ta polis Ahmet Şahbaz tarafından üç kurşunla 
katledilen Ethem Sarısülük, KESK, DİSK, TMMOB ve TTB`nin çağrısı ile katledildiği yerde anıldı.

ALİ İSMAİL KORKMAZ ESKİŞEHİR'DE ANILDI
Gezi isyanı sırasında Eskişehir'de sokak arasında polis ve esnafın saldırısı sonucu yaşamını yitiren üniversite 
öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, 2 Haziran 2015 tarihinde Eskişehir'de, katledildiği fırının önünde anıldı. Anmaya 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar,  Oda Yöne-
tim Kurulu Sekreter üyesi Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Sayman üyesi Tahsin Akbaba, Oda Müdürü Arife 
Kurtoğlu ile Şube yöneticileri ve üyelerimiz de katıldı. 

Gezi isyanı sırasında Eskişehir`de sokak arasında po-
lis ve esnafın saldırısı sonucu yaşamını yitiren üniversite 
öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, 2 Haziran 2015 tarihinde 
Eskişehir`de anıldı. Anmaya TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, Eskişehir İKK Sekreteri Neşet 
Aykanat, MMO Başkanı ve Yöneticileri ile TMMOB’ye 
bağlı odaların Eskişehir Şube yönetici ve üyeleri de ka-
tıldı.

Ali İsmail Korkmaz için ilk anma iki yıl önce saldırıya uğra-
dığı Kurtuluş Mahallesi Sanayi Sokak`taki fırının önünde 
babası ve ağabeyinin de katıldığı etkinlikle anıldı.

Ağabey Gürkan Korkmaz ve baba Şahap Korkmaz`ın da 
katıldığı anma etkinliğinde Gezi Direnişi`nde yaşamını yi-
tirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Anma etkinliğinde konuşan baba Şahap Korkmaz, iki se-
nedir Ali`siz yaşadıklarını, insanların o günlerde sokakta 
katledildiğini ifade etti. Korkmaz, “İnsan hiçbir zaman 
başkasının yalakası olmamalı. Eğer o insanın haysiyeti, şe-
refi varsa kimseye yalakalık yapmamalı. Burada o kişiler 
şimdi nerede? Yazıklar olsun” diye konuştu. Ağabey Gür-
kan Korkmaz da, “Hep yanımızda oldunuz. Ali İsmail`in 
adını yaşatma, Ali İsmail`in kavgasını sürdürme noktasın-
da bizim ayakta durmak için en büyük güçlerimizden, en 
büyük dayanaklarımızdan biri oldunuz. Eskişehir halkına 
teşekkür ediyoruz. Ali İsmail`in ölmediğini, binlerce, 

milyonlarca Ali İsmail olarak yeniden dirildiğini bize gös-
terdiniz. Ali İsmail ölmedi” diye konuştu. Konuşmaların 
ardından fırının karşısında yere Ali İsmail Korkmaz`ın fo-
toğrafının yanına kırmızı karanfiller bırakıldı.

Anma etkinliğinin ardından, TTB-DİSK-KESK ve TMMOB 
tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Ali İsmail Korkmaz 
Yaşam Ödülü Töreni`nin ve panelin gerçekleştirilece-
ği Eskişehir Hasan Polatkan Kültür Merkezi`ne geçildi. 
Ödül töreninin açış konuşmasını Eskişehir Tabip Odası 
Başkanı Dr. Bülent Nazım Yılmaz yaptı. Ardından Ali 
İsmail Korkmaz`ın babası ağabeyi Gürkan Korkmaz`ın 
yanı sıra, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı, TTB Başkanı Beyazıt İlhan birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından, Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülü 
Taksim Dayanışması üyeleri ile gazeteci İsmail Saymaz`a 
verildi.

Törenin ardından gerçekleştirilen panelde konuşmacı 
olan Mücella Yapıcı, Beyza Metin ve  Ali Çerkezoğlu, 
burada yaptıkları konuşmalarda, Gezi direnişinin öncesi-
ni ve sonrasını, Gezi direnişi sırasında yaşanan korkunç 
polis şiddetini, hayatını kaybeden, ağır yaralanan, gözü-
nü kaybeden yurttaşların durumunu aktardılar. Gazeteci 
İsmail Saymaz da konuşmasında, Gezi direnişi sırasında 
medyanın içinde bulunduğu durumu iktidar sahiplerinin 
yaymaya çalıştığı yalan habere dair örnekler vererek 

aktardı. Ali İsmail`in darp edilme görüntülerinin silinmesini ve delillerin 
karartılmaya çalışılmasını hatırlattı. Saymaz, görüntülerin bulunmasıyla 
katillerin ortaya çıkarılması sürecine ilişkin bilgiler verdi.

Ne olmuştu?

Ali İsmail Korkmaz Eskişehir Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğret-
menliği 1. Sınıf öğrencisiydi. 3 Haziran günü Gezi Parkı`na destek için 
Eskişehir`de yapılan yürüyüşe katıldı. Polisin gaz bombaları ile saldırması 
üzerine kaçtığında ise sivil giyimli eli sopalı kişilerin saldırısına uğradı.

Saldırı sonrası gittiği Yunus Emre Devlet Hastanesi`nde “ifadeni ver 
öyle gel” yanıtını aldı. Ertesi sabah yinelenen cevap üzerine karakol 
karakol dolaşarak ifade veren Korkmaz, ifade sonrası gittiği Eskişehir 
Devlet Hastanesi`nden “beyin kanaması” teşhisiyle Osmangazi Tıp Fa-
kültesi Hastanesi`ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan Korkmaz`ın 4 
Haziran`dan itibaren bilinci kapalıydı, 10 Temmuz 2013`te hayatını kay-
betti.
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İstanbul Hilton Bosphorus Otel’de 27 Mayıs 2015 tari-
hinde gerçekleştirilen imza törenine CHP’li 14 belediye 
başkanı, TMMOB’ye bağlı odaların İstanbul şube başkan-
ları ve temsilcilerinin yanı sıra TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB İstanbul İl Koordi-
nasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz, CHP İstanbul 
İl Başkanı Murat Karayalçın, Marmara Belediyeler Birliği 
Dönem Sözcüsü Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ka-
tıldı.

Basın toplantısı şeklinde gerçekleştirilen törende ya-
pılan konuşmalar sonrası “Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli 
Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin 
Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki Denetim 
ve Teknik İşbirliği Protokolü” önce Murat Karayalçın 
ve Mehmet Soğancı daha sonra İKK Sekreteri Süleyman 
Solmaz, Marmara Belediyeler Birliği Dönem Sözcüsü 
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, diğer belediye ve oda 
başkanları tarafından tek tek imzalandı.

SAĞLIKLI KENTLEŞME, NİTELİKLİ YAPILAŞMA, 
KÜLTÜREL, TARİHİ VE DOĞAL ÇEVRE 
DEĞERLERİNİN KORUNARAK GELİŞTİRİLMESİ 
İÇİN ORTAK MESLEKİ DENETİM VE TEKNİK 
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

……… Belediyesi ile TMMOB’ye bağlı Odalarımızın İs-
tanbul Şubeleri arasında aşağıda belirtilen koşullarda;

“Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi 
ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi 
İçin Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği Protoko-
lü” yapılmıştır.

Madde 1: TARAFLAR VE TANIM

Belediye: …….. Belediyesi

Meslek Odası: TMMOB’ye bağlı, aşağıda belirtilen Mes-
lek Odaları.

Madde 2: AMAÇ VE KAPSAM

TMMOB’YE BAĞLI ODALAR İSTANBUL’DA CHP’Lİ 14 BELEDİYE İLE ORTAK 
MESLEKİ DENETİM VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI

İstanbul’da CHP’li 14 belediye ile TMMOB’ye bağlı odaların İstanbul şubeleri, 27 Mayıs 2015 tarihinde, “Sağ-
lıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin 
Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği Protokolü” imzaladı.

Bu protokolün amacı; sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapı-
laşma faaliyeti için gerekli olan mimarlık, şehir planlama 
ve mühendislik hizmetlerinin; ilgili mevzuata, bilimsel 
esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yerine getiri-
lebilmesi yönünde ilgili meslek odaları ile yerel yönetim 
arasında teknik işbirliğini sağlamak ve tarafların bu yön-
deki ortak sorumluluklarını tarih, kültür, doğa ve çevre 
değerlerine sahip çıkarak karşılıklı dayanışma içerisinde 
yerine getirmelerinin kurallarını belirlemektir.

Madde 3: YASAL DAYANAK

Bu protokol, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi 
gereği, 3194 sayılı İmar Yasası’nda mimar, şehir plancısısı 
ve mühendislerle ilgili olarak tanımlanan mesleki yüküm-
lülüklerin yerine getirilebilmesi için gerekli denetimin 
yapılabilmesi ayrıca 6235/7303 sayılı TMMOB Kanunu-
nun ikinci maddesinde belirtilen odaların mesleğin genel 
menfaatlerine uygun olarak gelişmesi yönünde ilgili işler-
de resmi makamlarla işbirliği yapmak hükmünün yaşama 
geçirilmesi yönünde düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

Madde 4: SORUMLULUKLAR

A) Sağlıklı kentleşme nitelikli yapılaşma kültürel tarihi ve 
doğal çevrenin korunarak geliştirilmesi için tarafların biri-
nin çağrısı üzerine bir araya gelerek gerekli düzenleme-
leri yapabilirler.

Meslek odaları üyelerince yapılan mimarlık, şehir planla-

ma ve mühendislik hizmetlerinin;

a. Bilimsel teknik esaslara ve diğer mesleki kural ve stan-
dartlara uygun yapılması konusunda üyelerine gerekli du-
yuru bilgilendirme ve düzenlemeleri yapmaktan,

b. Mimar, şehir plancısı ya da mühendisin o hizmeti ya-
pabilmesi ve sorumluluğunu üstlenebilmesi için gerekli 
mesleki ve yasal koşulları taşımakta olmasından,

c. Üretilen hizmetin uygulamaya dönük teknik ve mesleki 
yeterliliğinin tam ve eksiksiz yürütülmesi için gerekli giri-
şimlerde bulunmaktan;

d- İstanbul’un yoğun trafik sorunu da  göz önünde bu-
lundurularak ...................ilçesinde protokole konu olan 
meslek odalarının temsilcilik veya mesleki denetim bü-
rosu açmaktan,

Belediyeye ve topluma karşı sorumludur.

B) Belediye ise, yukarıdaki koşulları taşımakta olduğu, 
ilgili meslek odasınca kabul edilmiş olan mimarlık, şehir 
planlama ve mühendislik hizmetlerinin, doğrudan bele-
diyenin yükümlülüğünde bulunan imar mevzuatına uygun 
olarak yerine getirilebilmesi yönünde gerekli onay ve 
izinlerden sorumlu durumdadır.

Madde 5: GÖRÜŞ BİLDİRME VE İŞBİRLİĞİ

A)     Belediyeler hazırlamış oldukları plan ve projeler 
konusunda protokole esas meslek odalarından gerek 
gördükleri konularla ilgili olarak görüş alabilir. İlgili mes-
lek odası sağlıklı kentleşme ve kamu yararına aykırı ya 
da kültür ve doğa değerlerini korumak açısından sakıncalı 
bir yapılaşmaya yol açabileceğini öngördüğü konularda 
çekince raporu hazırlar. Belediye söz konusu rapor doğ-
rultusunda gerekli önlemleri almak yetkisine sahiptir.

B)     Bu protokole neden olan işbirliği alanlarında karşı-
lıklı görüş alışverişinde bulunmak ve sağlıklı kentleşmeye 
dönük işbirliği alanlarını zenginleştirmek üzere, Oda’ların 
ve Belediye’nin ilgili komisyonlarına taraflar gerek duydu-
ğunda karşılıklı birer temsilcinin katılması yönünde, fikir 
birliğine varmışlardır.

C)     Bu protokol, TMMOB’ye bağlı diğer meslek oda-
larıyla Belediye arasındaki kendi uzmanlık alanlarına yö-
nelik işbirliği protokollerinde de temel ilkeler olarak de-
ğerlendirilecektir.

Madde 6: KURALLAR

Bu protokolün uygulanmasında, aşağıdaki kurallara uyu-
lacaktır.

A)     Belediye; yapı ruhsatı alınması için başvurulan her 
yapı projesinde, TMMOB ve Odaların ilgili yasa ve yönet-
melikler doğrultusunda protokole taraf olan meslek oda-
larının iç hukukunun gerektirdiği düzenlemeler ve yasal 
mevzuat çerçevesinde meslek odalarından MÜELLİFLİK 
BELGESİNİ ister.

B)     Her bir meslek odasının iç hukukundan kaynaklı 
uygulama oda tarafından belediyeye bildirilir, belediyeler 
ilgili yasalar çerçevesinde bu kararları değerlendirir.

C)     Protokole taraf meslek odaları, mimarlık, şehir 
planlama, mühendislik ve imar uygulamaları ile ilgili so-
runların çözümünde belediyeye yardımcı olacaktır.

D)     Bu protokolün uygulanması sırasında ihtiyaç du-
yulacak ayrıntılı düzenlemeler ve protokol maddelerinde 
yapılacak değişiklikler belediye ile protokole taraf meslek 
odaları arasında müştereken yapılacaktır.

E)      Taraflar bu uygulamanın kamu yararını zedeleyecek 
bir bürokratik engel yaratmaması için azami gayret gös-
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terecektir. İlgili meslek odaları, işleyişi aksatmamak için 
gerekli azami gayreti gösterecektir.

F)      Her bir meslek odası ve belediye, bu protokolden 
kaynaklanacak işlemleri duyurma konusunda gerekli iş-
birliğinde bulunacaklardır.

G)     Belediye ve meslek odaları, karşılıklı olarak duyu-
ruları için gerekli azami olanağı tanıyacaklardır. Belediye, 
duyurular için uygun gördüğü bir alanda meslek odaları 
için duyuru panosu yapacaktır.

Madde 7 :SÜRE

Bu protokol 1 yıl boyunca geçerlidir. Fesih yapılmadığı 
takdirde birer yıllık sürelerle devam edecektir.

Madde 8: FESİH HAKKI

Belediye Kamu menfaatinin gerekli gördüğü durumlarda 
protokol dışında karar almaya işlem yapmaya yetkilidir.

Mevzuatta meydana gelebilecek değişikliklerden dola-
yı Belediye işbirliği sözleşmesini bu değişikliklere göre 
uyarlanmasını ya da gerekirse feshini yapar.

Madde 9:YÜRÜTME

9 Maddeden oluşan bu protokol  …………….. tarihinde 
tarafların imzası ile yürürlüğe girer. Ve ………… Beledi-
yesi ile Odaların yönetim kurullarınca ortaklaşa yürütü-
lür. İş bu protokol Belediye Başkanının ve Odaların yetkili 
temsilcileri tarafından imza altına alınmıştır.

………… Belediye Başkanı
1. TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası İstanbul Tem-
silciliği           
2. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
3. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi          
4. TMMOB Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
5. TMMOB Gemi Mühendisleri Odası
6. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
7. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İs-
tanbul Şubesi   
8. TMMOB İç Mimarlar Odası İstanbul Şubesi   
9. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
10. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi           
11. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
12. TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
13. TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi           
14. TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi          
15. TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi         
16. TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası İstanbul 
Temsilciliği
17. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
18. TMMOB Petrol Mühendisleri Odası İstanbul Tem-
silciliği
19. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi      
20. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi         
21. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
22. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 

İDRİS GÜLLÜCE’NİN MEDYA ÜZERİNDEN TEHDİTLERİ TMMOB’YE SÖKMEZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin 20 Mayıs 2015 
tarihinde Sabah, Star ve Takvim gazetelerinde yer alan açıklamaları üzerine bir basın açıklaması yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, bugünkü (20 
Mayıs 2015) Sabah, Star ve Takvim gazetelerinde yer 
alan açıklamalarıyla bir kez daha TMMOB’ye gözdağı 
vermeye çalışıyor.

Haberlere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “üyeler-
den gelen şikayetler” üzerine TMMOB’ye bağlı 3 oda 
(Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, 
Orman Mühendisleri Odası) hakkında işlem başlatmış. 
İktidarın sesi gazetelerin haberi yapan muhabiri Orman 
Mühendisleri Odası’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı de-
netiminde olmadığını da bilmiyor.

Biz bu haberlere alıştık.

AKP İktidarı bunu hep yapıyor. Ülkenin doğal kaynak-
larını, kamusal varlıklarını peşkeş çekme politikalarının 
önünde engel olarak gördüğü TMMOB’yi kimi zaman 
mevzuat değişiklikleri, kimi zaman 31 yıl uygulanmamış 
12 Eylül darbe dönemi düzenlemelerine dayanan idari ve 

mali vesayet, kimi zaman bakanlarının, belediye başkan-
larının beyanatları ile hedef alıyor.

Daha önce de söyledik yine söylüyoruz;

Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın tehditleri bizi bu ülke için 
mücadeleden vazgeçiremez. Bu tehditler, TMMOB’yi ve 
bağlı odalarını AKP iktidarının yarattığı rant düzenini teş-
hir etmekten,  ülkemizi aydınlık geleceğe taşımak için var 
gücüyle çalışmaktan döndüremez.

Biz, bilimin ve tekniğin ışığında, tüm birikimlerimizi halkın 
yararına kullanmak için var gücümüzle çalışmaya devam 
edeceğiz.

TMMOB Yasası’nı değiştirmeye hazırlanan ama bir 
türlü TMMOB’ye randevu veremeyen Bakana da 7 
Haziran’dan sonra bir kez daha görüşelim diyoruz.

 Mehmet Soğancı
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye’de sektörlerin oluşumu, sanayi ku-
ruluşlarının kurulması-gelişimi, saha uygu-
lamaları gibi bazı mühendislik ve mimarlık 
öykülerinin konuya uzak kişilerin de anlaya-
bileceği bir dille anlatıldığı “Mühendislik-Mi-
marlık Öyküleri” serisinin yedincisi için öykü 
toplama çalışmaları devam ediyor.

İlki TMMOB’nin kuruluşunun 50. yılın-
da yayımlanan “Mühendislik-Mimarlık 
Öyküleri”nde bugüne kadar 6 kitap basıldı ve bu 6 kitapta 75 öykü yer aldı.

“Mühendislik-Mimarlık Öyküleri-VII” kitabında yer alabilecek öyküleri dijle.konuk@tmmob.org.tr adresine göndere-
bilirsiniz.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK ÖYKÜLERİ-VII İÇİN ÖYKÜLERİNİZİ 
BEKLİYORUZ 

Meslek insanları, akademik çevreler, öğrenciler ve ülkenin geleceğine duyarlı her kesimden büyük ilgi gören 
“Mühendislik-Mimarlık Öyküleri” serisinin yedinci kitabı okuyucuyla buluşabilmek için öykülerinizi bekliyor.
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KESK Genel Merkezi’nde DİSK Genel Başkanı Kani 
Beko, KESK Eş Genel Başkanları Lami Özgen ve Şaziye 
Köse, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, TTB Mer-
kez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener’in 
katılımyla düzenlenen basın toplantısında ortak açıkla-
mayı KESK Genel Başkanı Lami Özgen okudu.

AKP VE CUMHURBAŞKANI SEÇİM 
GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR!

Devletleşen AKP, Cumhurbaşkanının koordinasyonu al-
tında devletin tüm kurum ve olanaklarını seçimi kazan-
mak için seferber etmiş durumda. Bu uğurda her gün, 
her saat anayasayı ayaklar altına almaktan çekinmedikleri 
gibi seçim güvenliğini de tehdit etmektedirler.

Cumhurbaşkanın ve Başbakanın seçim meydanlarındaki 
söylemleri muhalefet partilerini ve muhalif tüm kurum-
ları düşman gibi değerlendirerek hedef haline getiriyor. 
İl binalarına bomba konulduğu gün bile Cumhurbaşkanı 
HDP’yi açık hedef alan konuşmalarına devam ediyor. 
Cumhurbaşkanının anayasayı ayaklar altına alarak yürüt-
tüğü seçim çalışmalarına YSK göz yumuyor, sessiz kalı-
yor.

İllerde ise AKP valileri tarafsızlıktan eser bırakmayan uy-
gulamalara imza atıyorlar. Yoğun tutuklamalarla muhalif 
kesimlere gözdağı veriliyor. En demokratik hakların kul-
lanımı polis zoruyla engelleniyor.

7 Haziran genel seçimlerine sayılı günlerin kaldığı bu 
süreçte gerilimi yükselten, saldırıları besleyen, Cumhur-
başkanı ve Başbakan’ın nezdinde biçimlenen bu saldırgan 
AKP siyasetinin ülkemizi sürükleyeceği yer hiç kuşkusuz 
“Kaos ortamı”dır.  Nitekim giderek gerçekleşen de böy-
lesi bir ortamdır. Ancak bu ortam AKP’nin bilinçli terci-
hi ve politikasının sonucudur. Çünkü AKP geniş kitleler 
üzerinde korku ve yılgınlığa yol açarak, “biz olmazsak 
kaos olur” havası yaratarak yeniden iktidar olmak iste-
mektedir. 12 Eylül faşizminin ve tüm dikta rejimlerinin 
uyguladığı seçim stratejisi şimdi AKP eliyle devrededir.

AKP iktidarı, 12 Eylül darbecilerinden miras kalan yüzde 

AKP VE CUMHURBAŞKANI SEÇİM GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 21 Mayıs 2015 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek seçim güvenliği üze-
rine açıklamalarda bulundu.

10 barajına sıkı sıkıya sarılarak TBMM’de güç elde etmek 
istiyor. Baraj nedeniyle halkın iradesinin Meclise yansıma-
ması ihtimalini ise “süper” olarak değerlendiriyor.

Ağrı/Diyadin’ de başlayıp Adana ve Mersin illerinde pat-
latılan bombalarla devam eden provokasyonlar belli bir 
odaktan planlı ve ayarlı bir stratejinin uygulandığını göste-
riyor. Her iki ilde de gerçekleşen patlamalarda çok sayıda 
kişinin ölmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. Şans eseri 
üç parti yetkilisinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlama-
larda, eğer hedeflendiği gibi bir durum yaşansaydı bugün 
nasıl bir ortamda bulunacağımız sorusu arka planda kim-
lerin bulunduğuna dair de önemli ipuçları sunmaktadır. 
Yine bombaların zamanlamasının HDP’nin Mersin mitingi 
ile aynı güne denk getirilmesi de oldukça profesyonel bir 
odakla karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir.

Seçim atmosferine girildiğinden bu yana HDP’ye yönelik 
66 saldırının gerçekleşmesine rağmen ciddi tedbirlerin 
alınmaması yeni saldırıları beraberinde getirmektedir. 
Karabük örneğinde olduğu gibi kimi saldırılarda yetkilile-
rin saldırganları engelleme yerine seçim bürolarının kapa-
tılacağı sözünü vermesi diğer illerde de seçim bürolarına 
yönelik saldırıları teşvik etmektedir.

Kaos ortamı yaratma ve bunun üzerinden tek adama da-
yalı rejimi inşa etme çabalarının sonucu olarak değerlen-
dirdiğimiz bu saldırıların devam edeceği ve bu ortamda 
halkın özgür iradesinin sandıklara ne kadar yansıyacağı 

endişesi yaşamaktayız.

Elbette ki, gerekli demokratik ortamın yaratılması konu-
sunda en ufak bir kaygısı ve çabası olmayan Hükümet gi-
dişatın sorumlusudur. AKP dışında tüm kurum ve kişileri 
hakaret ve tehdit ile her gün topa tutan, haksız ithamlar-
da bulunan, dini istismar eden, kendisi olmadığı zaman 
meydanların boş olacağını düşünecek kadar sağlıksız bir 
ruh hali içinde olan Cumhurbaşkanı ise baş sorumludur.

Kin ve nefret dili kullanarak insanlık suçu işleyenler, ül-
kemizi tehlikeli sulara sürükleyen basiretsiz yöneticiler, 
kaos ortamlarından medet ummaya çalışan çevreler tarih 
önünde yargılanmaktan kurtulamayacaklardır.

Biz DİSK, KESK, TMMOB, TTB olarak, ülkemizin gele-
ceğine dair sorumluluğumuz gereği gidişattan duyduğu-
muz kaygıyı kamuoyuyla paylaşmayı gerekli görüyoruz. 
Bundan sonra da seçimlerin güvenlik ve şeffaflık içinde 
geçmesi konusunda üzerimize düşen görev ve sorumlu-
luktan kaçmayacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Adana ve Mersin’de HDP’ye yapılan, ancak özünde barı-

şa, kardeşliğe ve bir arada yaşama iradesine yönelik olan 
saldırıları bir kez daha kınıyor, HDP’ye geçmiş olsun di-
leklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Bu ülkenin adaleti tesis etmekle görevli onurlu ve dürüst 
kamu görevlilerini seçimin şeffaf ve güvenli bir ortamda 
geçmesi için sorumluluk ve görevlerini yerine getirmeye 
çağırıyoruz.  

İktidar değil kamu adına görev yapan savcıları ise saldı-
rılara sessiz kalmamaya ve gerçek azmettiricileri açığa 
çıkararak yargı önünde hesap vermelerini sağlamaya ça-
ğırıyoruz.

Bütün demokrasi ve emek güçlerini özgürlükler, de-
mokrasi ve toplumsal barış savunucularını bu süreçte 
birbiriyle kenetlenmeye, demokratik hak ve özgürlükle-
rini yılmadan, usanmadan savunmaya, her türlü komplo, 
provokasyon ve saldırılar karşısında dikkatli olmaya ve 
sorumluluk almaya çağırıyoruz.

Kahrolsun Faşist Saldırılar!

Yaşasın Halkların Kardeşliği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sana-
yi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Asan-
sör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol 
Yönetmelik Taslağı” ve “Asansör Periyo-
dik Kontrollerinde Faaliyet Göstermek 
Üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığınca Yetkilendirilen ve İlgili İdare ile 
Protokol İmzalayan A tipi Muayene Ku-
ruluşunca Uyulması Zorunlu Olan Usul 
ve Esaslara Dair Tebliğ Taslağı”na ilişkin 
TMMOB görüşünün oluşturulması için 
Elektrik Mühendisleri Odası ve Makina 
Mühendisleri Odası temsilcileri 20 Ma-
yıs 2015 tarihinde TMMOB’de bir araya 
geldi.

Toplantıya; Hüseyin Yeşil (EMO), Tonguç Ünal (EMO), Emre Metin (EMO), Ali Ekber Çakar (MMO), Yunus Yener 
(MMO), Bülent Göksülük (MMO), Berkay Eriş (MMO) ve TMMOB Teknik Görevlisi Bülent Akça katıldı.

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 
VE TEBLİĞ TASLAKLARI ÜZERİNE TOPLANTI YAPILDI


