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KESK Eş Genel Başkanları Şaziye Köse ve Lami Özgen, 
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, TTB Genel Sek-
reteri Hüseyin Özden Şener’in katıldığı toplantıda ortak 
basın açıklamasını DİSK Genel Başkanı Kani Beko okudu.

10 EKİM ANKARA KATLİAMI DAVASI 
HESAPSIZ KAPANMAYACAK!

10 Ekim Ankara katliamının üzerinden tam 44 gün geçti.

Ancak acımız, öfkemiz ve isyanımız geçmedi ve geçme-
yecek! Öfkemiz cenazelerimizle beraber gömülmüyor; 
acımız yaralılarımızın iyileşmesiyle azalmıyor; isyanımız 
zamanla sönüp gitmiyor! Çünkü emeğin, barışın ve de-
mokrasinin düşmanları henüz hesap vermedi.

- 10 Ekim Emek-Barış-Demokrasi mitingimizi kana bu-
layan canlı bombaların ismini, yerini, yurdunu bilip patla-
yana kadar yakalamadıklarını itiraf edenler henüz hesap 
vermedi.

- Katillerin, polisin kontrol noktalarını da geçerek 
Ankara’nın göbeğine kadar gelişlerine seyirci kalanlar 
henüz hesap vermedi.

- Toplumu ırkçı-mezhepçi bir eksende kamplaştırarak 
iktidarını korumaya çalışanlar, Kürt sorununda savaş 
politikalarıyla tabutlardan miting kürsüsü, seçim sandığı 
kuranlar henüz hesap vermedi.

- İktidar olmak için ölen insanların analarını seçim mi-
tinglerinde yuhalatıp, ölenleri ıslıklayan fanatikler yaratan 
karanlığın bezirganları henüz hesap vermedi

- Ortadoğu’da ırkçı-mezhepçi çatışmanın fitilini ateş-
leyip, TIR’larla bu ateşe benzin taşıyanlar henüz hesap 
vermedi.

- Katliamın ardından tüm işaretler, hükümetin “öfkeli 
çocuklar” gözüyle baktığı bir örgütü gösterirken ve or-
tada başka hiçbir delil yokken “kokteyl terör” diyerek 
soruşturmayı saptıranlar henüz hesap vermedi.

- 100’ün üzerinde arkadaşımızın kanı yerde iken anket 

10 EKİM ANKARA KATLİAMI DAVASI HESAPSIZ KAPANMAYACAK!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 10 Ekim 2015 Ankara katliamıyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
yapılacak suç duyurusuna ilişkin 23 Kasım 2015 Pazartesi günü Genel-İş Sendikası Genel Merkezi’nde bir basın 
toplantısı düzenledi.

yaptırıp, “Ankara saldırısı sonrası oyumuz yükseliyor” 
diyenler henüz hesap vermedi.

- “Osmanlı Ocakları”nı, “Esedullah Timi”ni ve IŞİD’in ey-
lemleri “üstlenilmeyen” hücrelerini Beyaz Toroslarında 
gezdirenler henüz hesap vermedi!

- Katliamın öncesinde her ne hikmetse ortada görünme-
yen, katliamların ardından yaralılara ve anma törenlerine 
gaz atanlar henüz hesap vermedi.

- Katliamın ardından ağzı kulaklarında basın açıklaması 
düzenleyip, suça teşvik eden “ihmal yok” açıklaması ya-
panların iktidarı henüz hesap vermedi!

- Açık açık söyleyelim! Halkın 7 Haziran’da ortaya çıkan 
iradesini yok sayıp, savaş ve katliam politikalarını tırman-
dırarak, halkı kan ve göz yaşı ile tehdit ederek tek başına 
iktidar kuranlar henüz hesap vermedi!

Ama hesap verecekler!

Bizler 10 Ekim Ankara Mitingi’nin düzenleyicisi kurumlar 
olarak, bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç 
duyurusunda bulunuyoruz.

Emek-Barış-Demokrasi mitinginde yaşanan katliamda, 
en hafif tabiri ile, “kasta varan ağır ihmalleri” bulunan 
kamu görevlilerinin yargılanmasını talep ediyoruz.

“Toplanma yerinde arama yapılmaz”, “mitingin resmi 

başlama saati 12 idi” gibi gerekçelerle kendilerini aklaya-
mazlar. Mesele teknik bir güvenlik meselesi olmamakla 
beraber bir-iki detayı tarihe not düşmekte fayda görü-
yoruz.

- Bizler ilk defa miting düzenlemiyoruz. Şu ana kadar 
Ankara’da düzenlediğimiz mitinglerde de toplanma yeri 
olan Ankara Garı’nda ve etrafında yüzlerce polisle kar-
şılandık. Onlarca mitingde Ankara Garı’nda ve etrafın-
daki sokaklarda, köprülerde bizleri bekleyen polisin 10 
Ekim’de aynı yerde hiçbir varlığının bulunmayışı “tesadü-
fi” bir ihmal midir?

- “Düzenleme Kurulu Görev ve Sorumluluk Talimatı Ekli 
Alındı Belgesi”nde toplanma saati 8:30 iken, Valiliğin 30 
Eylül 2015’te bir tebligat gönderip miting için uygun sa-
atleri 12:00-16:00 olarak bildirmesinin nedeni nedir?

- Şehir dışından gelenlerin sabah erken saatlerde Ankara 
Garı’na varacağını, bunun Valilik yazısı ile uyumsuz ola-
cağını bildirdiğimizde neden Valilik yazısı değiştirilme-
miş, “sorun olmaz” denilip geçilmiştir?

- Emniyet görevlileri ile tertip komitesinin 1 Ekim 2015 
tarihli toplantısında, toplanma noktasında düzenleyici 
kurumların arama yapması ne amaçla söylenmiştir?

- Patlamadan önce ortada görünmeyen polislerin, patla-
manın hemen ardından gaz sıka sıka bölgeye gelmesinin 
amacı nedir? Oksijen ihtiyacı olan yaralıların ve ilk yardım 
yapan doktorların atılan gazdan direkt etkilendikleri, gaz 
soludukları düşünülürse, bu eylem açıkça cana kast değil 
midir?

- Ambulansların olay yerine polisten sonra gelmesi nasıl 
açıklanabilir?

- İçişleri Bakanı Selami Altınok’un hiçbir inceleme bile 
yapılmadan, patlamadan saatler sonra “ihmal yok” açık-
laması yapmasının kendisi bile an azından “görevi ihmal” 
değil midir?

- Mitinglere yönelik bombalı saldırı olacağı ihbarı alınmış 
olmasına rağmen, tertip komitesi ile neden bu konu hiç 
paylaşılmamış, miting öncesi toplantılarda bu gibi riskle-
rin tartışılması yerine CHP ve HDP Genel Başkanlarının 
mitinge gelip gelmeyeceği ile ilgilenilmiştir?

Yaşam hakkını korumak ile görevli olduğu varsayılan 

devlet, açık bir tehdit ortada iken, bu tehditten haberdar 
iken, her türlü istihbaratı almış iken hiçbir tedbir alma-
mıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde daha önce 
alınan bir çok karara bakılarak, burada da Türkiye yöne-
timinin mahkum olacağı açıktır.

Yıllardır toplumsal muhalefete karşı rutin olarak uygula-
nan polis kuşatması bir yana, İç Güvenlik Yasası ile daha 
da sert biçimde emek-barış-demokrasi güçlerini baskı 
altına almayı amaçlayan devlet gücünün, 10 Ekim’de te-
sadüfen hayatta kalanlara karşı kullanıldığı apaçık orada-
dır.

Bu ülkede devlet hiç olmadığı kadar güçlü bir şiddet ay-
gıtı haline gelmiştir. MİT’in, polisin ve jandarmanın yet-
kileri olağan üstü düzeyde arttırılmış, güvenlik bütçeleri 
olağan üstü düzeyde şişirilmiş, teknolojik olanaklarla 
herkesi dinleyen, gözetleyen, muhalifleri de sorgusuz 
sualsiz cezalandıran bir örgütlenme içine girilmiştir. IŞİD 
ve devletin sorumluluğunu hafifletmeye, ölenleri suçla-
maya yönelik bir algı operasyonuna havuz medyasından, 
Ak-Trollere, Ankara Belediye Başkanı’ndan devletin en 
tepesine kadar tüm “teşkilat” katılmıştır.

Burada mesele bir güvenlik meselesi değil toplumsal 
ve politik bir meseledir. Meselenin bir tarafında terör, 
öbür tarafında “güvenlik” yoktur. Meselenin bir tara-
fında “emek-barış-demokrasi” güçleri, diğer yanında 
emek-barış-demokrasi düşmanları vardır. Türkiye’yi yö-
netenler de dahil herkesin tarafı gizlenemeyecek kadar 
ortadadır.

Bizler emek ve meslek örgütleri olarak Emek-Barış-De-
mokrasi düşmanlarının çokça saldırısına maruz kaldık. 
Bu saldırılar karşısında teslim olmadık, boyun eğmedik, 
hesap gününün bir gün geleceğini hiç aklımızdan çıkar-
madık. Ancak 100’ün üzerinde arkadaşımızı aramızdan 
alan katliamın ardından “Gün gelecek, devran dönecek” 
demekle yetinmiyoruz! Bu hesabı her gün sormaya, ikti-
dar uğruna arkadaşlarımızın katledildiğini her gün hatır-
latmaya söz veriyoruz!

Biz yaşamın her alanında arkadaşlarımızı yaşatacak, katil-
leri ve sorumluları hatırlatacağız! Yüz arkadaşımızı yitir-
diğimiz katliamın davası “Yüzyılın Davası” olacak ve bu 
davayı biz kazanacağız! Emek-Barış-Demokrasi kazana-
cak! Sömürü-Savaş-Faşizm kaybedecek!



TMMOB’den TMMOB’den

37bülten 210
aralık 201536 bülten 210

aralık 2015

10 EKİM KATLİAMININ İKİNCİ AYINDA GAR ÖNÜNDE BULUŞULDU
10 Ekim Ankara katliamının ikinci ayında patlamanın gerçekleştiği Tren Garı önünde anma etkinliği düzenlen-
di. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte hayatını kaybedenlerin aileleri de 
yer aldı.

Patlamanın yaşandığı 10.04’te saygı duruşu ile başlayan anmada, katliamda hayatını kaybeden Dicle Deli’nin babası, 
Korkmaz Tedik’in babası ve Gökhan Dalmaç’ın ablası konuştular. Ailelerin konuşması sonrası Emek, Barış ve Demok-
rasi Anıtı önüne karanfiller bırakıldı.

Toplantıda, örgütlerin avukatları tarafından hukuki süreçle ilgili bilgi verildi.

10 Ekim Ankara katliamının ikinci ayında gerçekleştirilen anma etkinliği sonrası katliamında hayatını kaybedenlerin 
aileleri ile mitingin düzenleyicileri DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yöneticileri bir toplantı yaptı. Toplantıya; TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, KESK Eş Başkanı Lami Özgen ile DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu 
katıldı. Toplantıda genel bilgilendirme sonrası, örgüt hukukçuları tarafından dava süreçlerine ilişkin bilgi aktarıldı.

10 EKİM KATLİAMINDA YAŞAMINI KAYBEDENLERİN AİLELERİ 
İLE BİR ARAYA GELİNDİ

10 Ekim Ankara katliamında hayatını kaybedenlerin aileleri ile mitingin düzenleyicileri DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB yöneticileri 10 Aralık 2015 tarihinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası toplantı salonunda bir 
araya geldi. 

TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU’NDAN DAYANIŞMA ÇAĞRISI
TMMOB Kadın Çalışma Grubu, 24 Kasım 2015 tarihinde bir açıklama yaptı.

Birinci kadın kurultayından bu yana yaşanan süreçte, biz 
TMMOB’li kadınlar olarak, farklı görüşlerimizi ifade eder-
ken, her türlü tartışmayı yürütürken, birbirimizi anlama 
çabası içerisinde olduk. Kararlarımızı ortaklaşarak alma 
anlayışını hayata geçirmek için, uzlaşma zemini yaratmaya 
çalıştık.

Bu yaklaşımla, Kurultayın temasından, programının oluştu-
rulmasına kadar olan tüm süreçlerde TMMOB Kadın Çalış-
ma Grubu, Oda kadın çalışma grupları, İKK kadın çalışma 
grupları ortak toplantılarında alınan kararlarla kurultayımıza 
hazırlandık. Bundan önce olduğu gibi, İKK’ların temsiliye-
tinin sağlandığı Kurultay Divan Kurulu’nu da hep birlikte 
belirledik. 

Bunun sonucu olarak Kurultaylarımızda, farklılıklarımızın 
zemini “kürsü”, birleşmenin zemini de “salonlarımız”  oldu.

Bilindiği gibi, demokratik taleplerin, hak ve adalet arayışları-
nın destekçisi, özgür ve eşit bir yaşamın, emek mücadelesi-
nin savunucu olan TMMOB örgütlülüğü, iktidar çevrelerin-
ce/güç odaklarınca tehdit unsuru olarak görülmekte ve yok 
edilmeye/yıpratılmaya çalışılmaktadır.

Kadına karşı ayrımcılık, sömürü, şiddet ve eşitsizliğin nor-
malleştirilmeye çalışıldığı bu karanlık dönemde, kadın mü-
cadelesine her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu 
biliyoruz.

Biz TMMOB’li kadınlar olarak; ülke tarihinin en kanlı kat-
liamlarının yapıldığı, yaşam hakkı başta olmak üzere tüm 
hak ve özgürlüklere el konulduğu bu karanlık dönemde de, 
devlet faşizmine ve antidemokratik tüm uygulamalara karşı, 
emeğin ve hakların korunması adına, yaşamın her alanın-
da özgür ve eşit bir toplumun savunucusu olmaya devam 
edeceğiz.

Bu duygularla, TMMOB 4. Kadın Kurultayı’nda yaşa-
nanları değerlendirdiğimizde;

- Birinci kurultaydan bu yana, birçok konuda birçok öner-
geyi tartışıp karara bağladığımız halde, erkek üyelerin kadın 
kurultayına katılamayacakları konusunda herhangi bir karar 
alınmadığı gibi, buna ilişkin herhangi bir karar önergesi de 
gündeme gelmemiştir. Demokrasilerde her bir hak, kar-
şıtı olan hak ile anlam kazanır. Kurultayımızda bazı kadın 
delegelerimizin erkek yöneticileri salonda görmek isteme-
me hakkı olduğu gibi, karşıt görüşte olan delegelerimizin 
de erkek yöneticileri salonda görme hakkı olduğu göz ardı 

edilmemelidir. Farklı görüşlerin ve çoğunluk iradesinin or-
taya konulmasında sorun yaşandığı açıktır. Bundan sonraki 
süreçler açısından baktığımızda bu hususun tartışılması ge-
rektiğini düşünüyoruz.

- Yapılan protesto ve eleştirileri temel demokratik haklar 
çerçevesinde değerlendirmek mümkün olmakla birlikte, 
basına yansıyan iftira niteliğindeki “fiziksel taciz” haberi ve 
gerçek dışı diğer haberler örgütümüzü yıpratmak ve itibar-
sızlaştırmaktan başka bir amaca hizmet etmemiştir, etme-
yecektir ve hiçbir koşulda kabul edilemez. TMMOB’nin 
basında bu şekilde yer alışı 60 yıllık tarihinde bir ilkti. Hele 
de bu durumun bir kadın etkinliği ile anılması biz kadınları 
daha çok yaraladı.

- İki Yönetim Kurulu üyesi arasında sürmekte olan “basit 
hakaret” davasının basına “fiziksel taciz” olarak yansıma-
sının örgütümüze verdiği zarar bir yana, asılsız olarak “fi-
ziksel taciz” iddiasıyla suçlanan kişi ile ailesindeki kadınlar 
ve “fiziksel taciz”e uğradığı haberleri nedeniyle gündeme 
gelen kadın arkadaşımızla empati yapabilmek de kadın du-
yarlılığının bir gereğidir diye düşünüyoruz.

- Hazırlıkları aylar alan ve ülke genelinde pek çok kadın ka-
tılımcının yoğun emeğiyle yapılan 15 yerel kurultaydan son-
ra gerçekleştirilmesi planlanan ana kurultayımızın progra-
mına uygun olarak tamamlanamamış olması, bu çalışmalara 
katılan tüm kadınlar adına üzücüdür. Bu anlamda delegele-
rimizin haklı bir özür beklentisi olduğunu görüyor ve kendi 
payımıza özür diliyoruz.

Tüm bu yaşananlara rağmen, biz TMMOB’li kadınlar; kadı-
nın özgürleşmesi için, kadının insan hakları için, söz, yetki 
ve karar hakkı için, ortak bir kadın mücadelesiyle yolumuza 
devam edeceğiz diyor; örgütümüze, geleceğimize ve yaşa-
mımıza sahip çıkmak amacıyla ‘Kadınlar Örgütlü TMMOB 
Daha Güçlü’ diyerek başladığımız bu yolda, ilk günkü inanç-
la yolumuza devam edecek güç ve kararlılıkta olduğumuzu 
deklare ediyoruz.

Son sözü Amargi söylüyor: “Aynı coğrafyada birbirine değ-
meden akan ırmaklar çok. Ama bizim varoluşumuz bir-
birimizle ilişkili. Kurtuluşumuzu birlikte örmemiz gerek. 
‘Öteki’ değiliz birbirimize. Farklılıklarımız bizi farklı dene-
yimlerle donattı. Şimdi bu deneyimleri birbirimize sunuyo-
ruz. Birleştiriyoruz.”

 TMMOB Kadın Çalışma Grubu
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Ülkemiz her geçen gün karanlığın içerisine doğru bir 
adım daha ilerliyor.

Yakılmış, yıkılmış kentler, sokağa çıkma yasakları; patla-
yan bombalar, katliamlar, suikastlar…

İç savaşı aratmayan gelişmeler ile bölgesel bir savaşın eşi-
ğine sürüklenen güzel ülkemiz giderek yaşanmaz bir hale 
geldi.

Yaşamanın tesadüf olduğu bir ülkedeyiz artık.

Barış mücadelesinde toplumun gönlüne taht kurmuş 
Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi alçakça katledildi. 

TAHİR ELÇİ KATLEDİLDİ, İÇİMİZ YANIYOR
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesi 
üzerine 28 Kasım 2015 tarihinde bir açıklama yaptı.

Diyarbakır’da Dört Ayaklı Minare’nin yanı başında Tür-
kiye tarihinin en alçak ve karanlık cinayetlerinden birisi 
daha işlendi.

Tahir Elçi’yi katleden karanlık beyinleri ve tetikçilerini 
lanetliyoruz.

Başta ailesi, Diyarbakır Barosu ve Türkiye Barolar 
Birliği’ne ve barıştan yana herkese başsağlığı diliyoruz.

Başımız sağolsun.

 Mehmet Soğancı

 TMMOB Yönettim Kurulu Başkanı

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: SIRA KİMDE? TÜRKİYE NEREYE?
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara 
Temsilcisi Erdem Gül’ün “MİT TIR’ları” soruşturması kapsamında tutuklanmalarına ilişkin 27 Kasım 2015 ta-
rihinde ortak bir basın açıklaması yaptılar.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dün-
dar ve gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül “MİT 
TIR’ları” soruşturması kapsamında tutuklandılar. Bizzat 
Cumhurbaşkanı’nın, bu haberi (haberi yapılan suçu) ki-
şiselleştirip suçüstü psikolojisiyle gazetecileri hedef gös-
tererek “Bunun bedelini ağır ödeyecek. Öyle bırakmam 
onu” demesinden beri beklenilen oldu. Böylece, bir ke-
lepçe daha takıldı “basın özgürlüğü”ne ve bir kilit daha 
vuruldu halkın doğru haber alma hakkına.

Bu tutuklamalarla birlikte cezaevlerindeki gazeteci sayısı 
30’u buldu. Gazetelerin bombalanıp gazetecilerin yargı-
sız infazlarda, faili meçhullerde katledildiği; gazete/dergi/
tv baskınlarının, sansürün, yasaklamaların, kapatmaları-
nın, kayyumlarla el değiştirmelerinin artık “olağan” sayıl-
dığı bir ülkede yaşıyoruz. Yani durum bu anlamda “yeni” 
değil. Yani iktidar karşıtı her muhalif düşünce “tehlikeli” 
görülerek hep bastırılmaya ya da“nötralize edilmeye” 
çalışıldı. “Devlet” bunu hep yaptı ve devletin bugünkü 
sahipleri de bunu yapıyorlar!

“Vatan, millet, güvenlik” edebiyatı eşliğinde bizzat 
Cumhurbaşkanı’nın şikayetçi olduğu bir soruşturma so-
nucunda, hukukun da paspas yapılarak alınan tutuklama 
kararının ardından “Bu sır devlete ait bir sır mı? Kendi 
şahsi sırrı mı?” sorusu da sorulmaya başlandı. Bu sorunun 
altında yatan “ortak kabul”, kurumlarının ağır aksak da 
olsa işlediği bir devlet yapısının “yürütme”den göreceli 
bağımsızlığının ortadan kalkmış olduğunu görmektir.

Yine görülmesi gerekiyor ki, ortada yasama, yürütme, 
yargı kalmadığı gibi bunların bağımsızlığından da söz edi-
lemez artık! Recep Tayyip Erdoğan’ın “İster kabul edilsin 
ister edilmesin, Türkiye’nin yönetim sistemi değişmiştir” 
sözüyle bütünleşen gerçeklik parlamenter sistemin gö-
müldüğü, “başkanlık” rejiminin işlerlik kazandığıdır.

Bunun artık bir “ima” değil, “ilan” olduğu, “fiili başkan”ın 
habere konu olan MİT tırlarını kastederek“Silah olsa ne 
olur, olmasa ne olur” demesinde açıkça gözükmektedir. 
Yani şaşırmamız gereken şey, şeytanı utandıran hukuk-

suzluklarla gerçeklerin tersyüz edilmeye çalışılması, dün-
yanın gözünün içine baka baka “yalan” söylenmesi değil, 
aksine, tüm fütursuzluklarıyla “doğrunun” söylenmesidir. 
Bu, malumun ilanıdır ve adı da faşizmdir!

Kendisinin de her fırsatta belirttiği gibi, artık devlet O’dur, 
O, devletin kendisidir! Onun, devletin tüm yetkilerini 
elinde tutan, ağzından çıkanın yasa sayıldığı tek adam ol-
duğunu Gezi’de, Roboski’de, Reyhanlı’da, Diyarbakır’da, 
Suruç’ta ve Ankara Katliamı’nda gördük. O’nun Ortado-
ğu halklarının kırıldığı savaştaki katkılarını ve “tarafını” da 
gördük.

13 yılda hukuksuzluğu, yolsuzluğu, adaletsizliği, yobazlığı, 
şiddeti, cinsiyetçiliği, mezhepçiliği, ötekileştirmeyi iktida-
rın vazgeçilmez karakteri haline getirerek devlet olanlar, 
sorumluluğuna ortak oldukları suçları açığa çıkarmaya-
cakları gibi, bunu açığa çıkartanlarla da, hesap sorulmasını 
isteyenlerle de savaş halinde olacaklardır. Çünkü iktidar-
da kalmalarının tek dayanağı budur.

Fiili başkanlığın ilan edildiği, yasama, yürütme ve yargıyla 
birlikte basının da susturulup sindirildiği bir sistemde, öz-
gür haberlere de, halkın haber alma hakkına da, demok-
ratik muhalefete de nefes alma hakkı tanınmayacaktır. 
Dün başkalarımızı aldılar, bugün suçlarını teşhir edenleri 
aldılar, yarın da yine içimizden birilerine el uzatacaklardır.

“Hukuk tanımam, istediğimi yaparım, herkese dokunu-
rum” pervasızlığına, tek adam diktatörlüğüne, Saray dar-
besine karşı demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelesini 
yılmadan, usanmadan, kararlılıkla ve sıranın kime geldiği-
ne aldırmadan sürdürmeliyiz. Demokratik toplumsal mu-
halefetin de tek dayanağı budur; birleşik bir mücadele!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak; Cumhuriyet Ga-
zetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve yazarı Er-
dem Gül’ün tutuklanmasını kınıyor, iktidarın tüm baskı 
ve gözdağlarına rağmen, halklarına ve mesleklerine karşı 
duydukları sorumluluk ve kararlılıkla görevlerini yapan 
tüm onurlu gazetecileri desteklediğimizi, yanlarında ol-
duğumuzu bildiriyoruz.

10 Ekim Ankara Katliamı sonrası gelişmeler ve görevler, 
Genel Kurul süreci, TMMOB 4. Kadın Kurultayı günde-
miyle yapılan toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet Soğancı, 2. Başkan Züber Akgöl, Sayman Üye 
Bahattin Şahin, TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Zeyne-
ti Bayrı Ünal (ÇMO), Neriman Usta (EMO), Ekrem Poy-
raz (FMO), Hakan Aydoğdu (GMO), Kemal Zeki Taydaş 
(GIDAMO), Ali Fahri Özten (HKMO), Mehmet Torun 
(MADENMO), Cemalettin Küçük (METMALMO), Ozan 
Yılmaz (Peyzaj MO), Nehir Yüksel (ŞPO), M. Tevfik Kız-

TMMOB YK-ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları ortak toplantısı 8 Aralık 2015 tarihinde Makina Mühendisleri 
Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

gınkaya (ZMO) ve Oda Temsilcileri Mustafa Atilla Işık 
(BMO), Hüseyin Yeşil (EMO), Sinem Dedetaş (GMO), 
Feramuz Aşkın (GEMİMO), Yusuf Songül (GIDAMO), 
Ertuğrul Candaş (HKMO), Harun Reşit Sever (HKMO), 
Nevzat Ersan (İMO), Şevket Demirbaş (JFMO), Faruk İl-
gün (JMO), Rengin Konuk (JMO), Ali Uğurlu (KMO), Ay-
han Yüksel (MADENMO), Ali Ekber Çakar (MMO), Fırat 
Çukurçayır (Meteoroloji MO), Fikret Oğuz (Mimarlar 
O.), Ayşegül Oruçkaptan (Peyzaj MO), Orhan Sarıaltun 
(ŞPO), Özden Güngör (ZMO) katıldı.


