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Bizler emek ve meslek örgütleri olarak ülkemizin içine sü-
rüklendiği kaotik ve militarist ortama dur demek istedik. 
Ülkemizin başkentinde gür bir barış sesi haykırmak istedik.

Bizler emek meslek örgütleri olarak, ülkemizdeki savaş ik-
limini ve ortamını dağıtmak, kendi var oluş ortamımızı ko-
rumak, emeğin haklarıyla barış arasındaki dolaysız irtibatı 
kurmak üzere bir miting çağrısı yaptık.

Başka ne yapabilirdik ki?

Yangın yerine dönen ülkemizi dıştan seyretmemiz beklene-
mezdi elbette.

Bir sorumluluk üstlendik.

Ankara’da gür bir barış sesi çıkacak iken bu iradeye bomba 
konuldu.

10 Ekim 2015’te Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük 
katliamı başkent Ankara’da gerçekleştirildi.

Dört emek ve meslek örgütünün çağrısıyla düzenlenen 
Emek-Barış-Demokrasi mitingine yönelik bombalı saldırıda 
çok sayıda arkadaşımızı, kardeşimizi, canımızı, dostumuzu, 
sevdiklerimizi yitirdik.  Eşimizi, kızımızı, oğlumuzu, yitirdik. 
Onlarca arkadaşımızın da hastanelerdeki tedavisi sürüyor. 
Yüreğimiz yanıyor.

Olayın üzerinden 6 gün geçmesine karşın Başbakanlık kayıp-
larımızın adlarını açıklayamamıştır. Hükümeti bu skandala 
son vermeye ve bir an önce katliamda yaşamını yitirenlerin 
tümünün adlarını kamuoyuna açıklamaya çağırıyoruz.

Öncelikle tüm basın mensuplarına ve kamuoyuna bir konu-
yu hatırlatmak istiyoruz. 100 civarında insanımızı, katillerin 
Ankara’da rastgele seçtikleri bir alanda yitirmedik. O insan-
larımızı “Emek-Barış-Demokrasi” mitingi için buluştukları 
bir alanda gerçekleşen saldırıda yitirdik.

Saldırganların hedefi oldukça açıktır: Hedef emektir. Hedef 
barıştır. Hedef demokrasidir!

Saraylarını, saltanatlarını kurtarmak için Türkiye’yi kanlı bir 
sürecin içine çekenlere karşı ülkenin dört bir yanından gelen 
Türküyle Kürdüyle, Alevisiyle Sünnisiyle, kadınıyla erkeğiy-
le, genciyle yaşlısıyla on binlerin buluştuğu, kucaklaştığı, aynı 

YASTAYIZ, İSYANDAYIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!
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 16 Ekim 2015 
Cuma günü TMMOB’de bir basın toplantısı düzenledi.

halaya aynı horona durarak “Emek-Barış-Demokrasi” dedi-
ği bu alanın ismi bizim için artık “Emek-Barış-Demokrasi” 
meydanıdır!

Bilindiği gibi miting DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından 
düzenlenmiştir.

- Bu dört emek ve meslek örgütü güvencesiz, kölece, ölü-
müne çalıştırmaya karşı mücadelenin örgütüdür.

- Bu dört emek ve meslek örgütü, emeği köleleştirirken 
doğayı, kentleri yağmalayan sermayeye karşı mücadelenin 
ayrılmaz bir parçasıdır.

- Bu dört emek ve meslek örgütü ölüme karşı yaşamı, savaşa 
karşı barışı, düşmanlığa karşı kardeşliği, her türlü ayrımcılığa 
karşı eşitliği savunan, saflarında ırk-mezhep-cinsiyet temelli 
ayrımcılığa asla izin vermeyen ilkelere sahiptir.

- Bu dört emek ve meslek örgütü, kuruluşlarından bugüne 
toplumsal sorumluluklarından kaçmamış, milyonlara köle-
lik, ölüm, yağma ve talandan başka hiçbir şey vaat etmeyen 
baskıcı düzenin karşısında diz çökmemiştir.  İşte bunun için 
saldırganların, katliamcıların hedefindedir.

Soruyoruz, bu ülkede barış sesinin daha gür, daha çoğalan, 
daha yankılanan bir biçimde çıkmasından “KİM” rahatsız 
olabilir? Fail mi arıyoruz? Kim saldırdı bize, fail kim? Onu mu 
arıyoruz? Fail bellidir. Failin kim olduğu sadece Türkiye’nin 
değil, dünya halklarının da malumudur! Katliamda kullanılan 
canilerin kimliklerinin ortaya çıkması ise, işte bu malumun 
ilanıdır!
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Biz, savaşın ortasında barış diyen bir taraf olarak inisiyatif 
üslendik. Böyle davrandığımız için bize bir bedel ödetildi.

Yılmayacağız, sinmeyeceğiz, geri çekilmeyeceğiz.

10 Ekim 2015 Cumartesi günü 10:04’ten sonra, tesadüfen 
nefes aldığımız her dakika bu ülkeyi yönetenlerin nasıl bir 
ülke vaat ettiklerini apaçık göstermektedir.

- Bombalar patlamadan önce toplanma noktasında nere-
deyse tek bir polis bile yokken, patlamanın ardından onlarca 
polis, TOMA eşliğinde ortaya çıkmış, birçok yaralının son 
nefesi atılan gaz bombaları olmuştur. Yaralılara ilk yardım 
müdahaleleri gaz bombalarıyla engellenmiştir.

- Ambulanslar çok geç gelmiştir.

- Kan anonsu yapanlardan yaralı taşıyanlara kadar herkes 
hedef gösterilmiştir.

- Yine patlamadan hemen sonra iktidarın havuz medyası ve 
Ak-Troller hep birlikte ve neredeyse aynı cümlelerle büyük 
bir dezenformasyon ve karalama kampanyası başlatmıştır. 
Bu kampanya çerçevesinde örgütlerimiz ve yöneticilerimiz 
iktidar sözcüleri, milletvekilleri, havuz medyası ve sosyal 
medya trolleri tarafından gayet organize biçimde hedef gös-
terilmiş, saldırı, ilgisiz olduğu açık olan örgütlerle ilişkilendi-
rilerek hedef saptırılmış, halay çeken gençler “bomba şifre-
cisi” ilan edilmiş, neredeyse ölenlerin suçlandığı bir söylem 
yaygınlaştırılmıştır.

- Ülkede yürütmenin başında olan Başbakan’ın açıklamaları, 
bu ülkede 80 milyon yurttaşın güvenliğinin kimlerin elinde 
olduğunun ibret verici örnekleri olarak hafızalardan silin-
meyecektir. Bu ülkenin Başbakanı Suruç’ta kendini patlatan 
canlı bombanın ismini vererek “adalete teslim edildiğini” id-
dia edebilmiştir. Bu ülkenin Başbakanı “Canlı bomba listesi 
elimizde ama eylem yapmadan tutuklayamıyoruz” diyebil-
miştir. Yas ve anma törenlerimize katılan arkadaşlarımız, 
“makul şüpheli” olarak “önleyici gözaltı” adı altında polisin 
hedefindeyken canlı bombaların pimi çekmeden tutuklan-
mamasının itirafı ibret vericidir. Açıklamadan anlaşıldığına 
göre Türkiye’de şu anda kimliği ve yeri belli olan ancak hü-
kümetin “yakalamadığı” canlı bombalar vardır. Bu bir skan-
daldır ve yasadışı siyasi bir tutumdur. Bu tutum bütün mu-
haliflere açık bir tehdittir.

- Başbakan ve İçişleri Bakanı şu sorularımıza yanıt vermeli-
dir: Emek, Barış ve Demokrasi mitingimize “bombalı saldırı 
yapılacağı”ihbarının 3 gün önceden geldiği haberleri doğru 
mudur? Bu katliamda kullanılan kişilerin kimlikleri de haber-

lerde iddia edildiği gibi ihbar edilmiş midir? Böylesine ciddi 
bir ihbar neden Tertip Komitesi’yle paylaşılmamıştır? Başta 
1 Mayıs olmak üzere yaptığımız birçok eylemi, “ihbarlar ya-
pıldığı” gerekçe göstererek yasaklayanlar, bu kanlı saldırıya 
karşı neden en küçük bir önlem almamışlardır?

- Yasımız neredeyse yasaklanmıştır. Cenazelerimiz veril-
memiş, Olay yerine karanfil koymamızdan, çeşitli anmalara 
kadar birçok etkinliğimiz polis engeliyle karşılaşmıştır. Ce-
nazelere soruşturma açılmış, “Yastayız, isyandayız!” diyerek 
iş bırakan emekçilere yönelik baskılar artmıştır.

- İlk andan itibaren sosyal medyaya ve daha sonra da med-
yaya sansür başlatılmıştır.

Ancak ne yaparlarsa yapsınlar gerçeklerin üstü örtülemedi, 
örtülemeyecek!

Biz bıkmadan, usanmadan tüm ülkeye gerçekleri anlataca-
ğız! Başbakan’ın aslında “yakalamama” konusunda doğru 
söylediğini, Ankara katliamındaki bombacıların da isimleri-
nin tespit edilmesine rağmen yakalanmadığını anlatacağız. 
Gazetelerin haberlerinde ve siyasi partilerin raporlarında 
dahi ismi geçen kişilerin MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü 
de dahil birçok devlet kurumuna çok yakın bir mesafede bu 
korkunç katliamı gerçekleştirdiklerini herkes bilecek! Rey-
hanlı, Roboski, Diyarbakır ve Suruç katliamları örtbas edildi-
ği için bu katliamın yaşandığını her yerde anlatacağız! Ankara 
Katliamı’nda adı geçenlerin Suruç Katliamı ile bağlantılarını 
hatırlatıp, Suruç ile ilgili Meclis araştırmasını reddedenleri 
her platformda teşhir edeceğiz!

10 Ekim katliamının üzerinin örtülmesine, Ankara’nın kir-
li, karanlık dehlizlerine hapsedilmesine izin vermeyeceğiz. 
Bedeli ne olursa olsun, emek, barış ve demokrasi mücade-
lemizden geri adım atmayacağız.

Bizler emek ve meslek örgütleri olarak, tüm dost kurum-
larla beraber arkadaşlarımızın anısını ve mücadelesini ya-
şatmak için her zaman bir arada olacağız, her zaman omuz 
omuza olacağız!

Ankara Katliamı’nda kaybettiğimiz insanlarımızı, katledilişle-
rinin 7. gününde anmak için 17 Ekim 2015 Cumartesi günü 
saat 10:04’te bütün illerde anmalar gerçekleştireceğiz.

Buradan bir kez daha tüm halkımıza sesleniyoruz! Bu iktidar 
bu ülkeye sadece savaş, ölüm, baskı, zulüm vaat ediyor! Bu 
gidişe dur demek sizlerin elindedir!

Yastayız, isyandayız, unutturmayacağız! 

Ankara’da Sakarya Meydanı’nda DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB’nin çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi katliamın ger-
çekleştiği saat 10.04’te saygı duruşuyla hayatını yitirenleri 
andı. Saygı duruşunun ardından gerçekleştirilen oturma 
eyleminde tek tek hayatını kaybedenlerin isimleri oku-
nurken, katılımcıların “Burada” haykırışlarıyla, yaşamını 
yitirenlerin isimlerinin yazıldığı siyah pankartlarla ve da-
kikalarca süren alkış eylemiyle ölenler anıldı.

Alana karanfiller bırakılarak, “Barış şehitleri onurumuz-
dur” ve “Katil devlet hesap verecek” sloganları atıldı.

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

UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ...
Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ni kana bulayan katliamı protesto etmek üzere alınan grev kararı kapsa-
mında 12 ve 13 Ekim günlerinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

12 Ekim Pazartesi günü TMMOB ve TTB üyeleri Ankara’da 
İbni Sina Hastanesi önünde toplanarak, katliamın gerçek-
leştiği 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 ge-
çen eylemciler, Sıhhiye köprüsü altına bırakılan şüpheli pa-
ket nedeniyle bir süre Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra-
sı 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 örgüt temsilcileri tarafından konuşmalar yapıldı ve saldırıda hayatını kaybeden-
leri isimlerinin yazılı olduğu beyaz balonlar uçuruldu.

KAMUOYUNA…
Birliğimizin de düzenleyicileri arasında yer aldığı 10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi mitingine düzenlenen kanlı sal-
dırıda hayatını kaybeden canlarımızın acısını yüreğimizde hissediyoruz. 10 Ekim 2015 Ankara katliamında yaşamını 
yitirenlerin anısına duyduğumuz saygı ve sorumluluk gereği Ekim ayı içerisinde yapılması planlanan tüm TMMOB, 
Oda ve İl Koordinasyon Kurulu etkinliklerinin ertelenmesi kararı alınmıştır.
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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 katıldı-
ğı basın toplantısında, faşist katliamı protesto etmek için 
11 Ekim’den itibaren yas ve 12-13 Ekim tarihlerinde tüm 
Türkiye’de grev ilan edildi.

Basın Açıklaması:

Bugün Ankara’da Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için 
toplanmıştık. Türkiye’nin dört bir yanından gelmiştik.

Emek, Barış, Demokrasi taleplerimizi haykırmak için gel-
miştik. 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!” de-
mek için gelmiştik.

Savaşa karşı barışı; baskı, şiddet ve zora karşı özgürlükle-
ri 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, sloganla-
rımızla ve coşkuyla miting alanına yürüyüşümüz başlarken 
patlattılar bombaları.

Türkiye’nin göbeğinde, Ankara Garı’nın, binlerce polisin 
gözü önünde patlattılar.  Şu ana kadar belirlenebilen sek-
sen altı kardeşimiz hayatını kaybetti, yüzlerce kardeşimiz 
yaralandı.

Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız!

Hiç kimse bize bu katliamın faili meçhul olduğunu söyle-
mesin.

Bombaları tanıyoruz.

18 Mayıs’ta Adana ve Mersin’deki, 5 Haziran’da Diyarba-
kır’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 sürük-
leyenlerdir.

Katiller; yarattıkları terör ve dehşetin korkusuyla 1 Kasım 
seçimlerinden galip çıkmaya çalışanlardır.

Katiller; aylardır AKrep’lerle, TOMA’larla, tanklarla, toplar-
la ülkeyi kan gölüne çevirenlerdir.

Amaçlarını biliyoruz. Amaçları; bizi korkutarak, bizi yıldıra-
rak, bizi sindirerek on üç yıllık zulüm ve hırsızlık düzenlerini 
sürdürmeye çalışmaktır.

Amaçları; Gezi İsyanı’ndan bu yana diktatörlüğe karşı dire-
nen milyonlarca yurttaşın iradesini kırmaktır.

Amaçları; halkın iradesine rağmen KaçAK Saray’daki ikti-
darlarını devam ettirmeye çalışmaktır.

Emek, Barış ve Demokrasi Mitingimiz kana bulayanlara ses-
leniyoruz:

Bizi korkutmaya, bizi yıldırmaya, bizi sindirmeye çalışanlara 
sesleniyoruz:

KORKMAYACAĞIZ, YILMAYACAĞIZ, UNUTMA-
YACAĞIZ VE AFFETMEYECEĞİZ!

DÖKTÜĞÜNÜZ KANDA BOĞULACAKSINIZ!

Ölen Arkadaşlarımızı Anmak, Faşist Katliamı Protesto Et-
mek 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 Olur-
sa 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

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 ba-
sın 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 sorumlu-
larını hep beraber bulmak için yılmadan, usanmadan “bu 
savaş kimin savaşı?” diye sorduk. 

“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 
ŞİMDİ!” EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ MİTİNGİ öncesi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Biriliği’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.

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 vur-
guladık. 

Bu kirli savaş ile hangi gerçeklerin üzerini örttüklerini çok 
iyi gördük. Emperyalizmin taşeronluğu ile Ortadoğu’yu 
ölüm bataklığına çevirenlerin, IŞID’e tırlar ile silah yolla-
yanların, ülkemizi cihatçı örgütlerin yatağı haline getiren-
lerin, laikliğe savaş açarak toplumu kuşatan gericilerin, 
kadına yönelik şiddeti, tacizi ve cinayetleri savunanla-
rın, kentlerimizi ve doğamızı sermayenin dizginsiz rantı 
ile yağmalayanların, şantiyelerden madenlere kadar her 
yeri işçi mezarlığına çevirenlerin, emeğin sömürüsü üze-
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rinden 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 koparma-
yı, şiddet ve linç kültürünü güçlendirmeyi hedef alan ge-
lişmeler, barış ve kardeşlikten yana olan tüm kesimlerin 
görev ve sorumluluğunu artırmıştır.

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 çocukları-
na 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 kar-
deş 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 ku-
şatma ile ülkenin yeniden kan gölüne dönmesine seyirci 
kalması istenen halkların vicdanına seslenmek, kalıcı ba-
rış 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 bir-
likte, 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, fa-
şizan 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, demokra-
siden yana atan herkesin mitingidir.

Çünkü 7 Haziran öncesi  “400 vekil vermezseniz kaos 
olur” diyerek halkları tehdit edenler ne kadar gizleme-
ye, gerçekleri çarpıtmaya çalışsalar da bu savaş işçilerin, 
emekçilerin, ezilen, yoksullaştırılan on milyonların savaşı 
değildir.

Hangi tarafta olursa olsun yoksul halk çocuklarının ha-
yatını 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 umduğu-
nu 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 fela-
kete sürükleyecek, halklarımızı hedef haline getirecek 
milliyetçi-ırkçı-şoven hezeyan karşısında toplumsal bir 
bariyer oluşturmak, barışın kapısını açmak, bu ülkenin 
ezici çoğunluğunu oluşturan işçilerin, emekçilerin, yok-
sullaştırılan-ezilen halklarının ellerini birbirine uzattığında 
ulaşabileceği kadar yakındır.

Yeter ki barış ve kardeşlik köprüsünü kurmak için do-
ğusuyla, 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 canı-
mızın 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 kaza-
nanlar olarak barışın ile emeğin-emekçinin haklarının ve 
demokrasinin arasında bir zincirin halkaları gibi kopmaz 
bağlar olduğunu görelim.

TMMOB’YE BAĞLI ODALARDAN ORTAK ÇAĞRI: 
10 EKİM’DE ANKARA’DAYIZ!

TMMOB’ye bağlı odaların Başkan ve yöneticileri 30 Eylül 2015 tarihinde TMMOB’de bir basın toplantısı dü-
zenleyerek, 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 (ÇMO), Yusuf Songül (GIDAMO), Harun Re-
şit Sever (HKMO), Hüseyin Tolga Koyuncugil (İÇMO), 
Nevzat Ersan (İMO), Hüseyin Alan (JMO), Halil Kavak 
(KMO), Can Doğan (MADENMO), Fikret Oğuz (Mİ-
MARLAR ODASI), Mehmet Çelik (PMO), Ayşegül Oruç-
kaptan (PEYZAJMO), Orhan Sarıaltun (ŞPO), Özden 
Güngör (ZMO)’ ün katılımıyla gerçekleşen basın toplan-
tısı metnini Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ali Ekber 
Çakar okudu. 

TMMOB’ye Bağlı Odalardan Ortak Çağrı:

Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi! Ülkemizin Bütün 
İlerici, Demokrat, Toplumcu Güçlerini 10 Ekim’de 
Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’nde buluşmaya 
çağırıyoruz

Üst örgütümüz Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği’nin yaptığı girişimler sonucu DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB’nin çağrısı ile 10 Ekim 2015 Cumartesi günü An-
kara Sıhhiye Meydanında Savaşa İnat Barış Hemen Şim-
di! Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi yapılmasına karar 
verilmiştir.

TMMOB’ye bağlı Odalar olarak:

AKP iktidarının;

- Ülkemizi kan gölüne çevirmesine,

- Ülkemizde ve Ortadoğu’da yaptığı savaş kışkırtıcılığına,

- Ülkemizi diktatörlük ve iç savaş yöntemleriyle yönet-
mesine,

- Ülkemizi emek sömürüsü ve rant cenneti yapmasına,

- Laiklik ve kadın düşmanlığına,

- 7 Haziran genel seçim sonuçlarını boşa çıkarması, kendi 
iktidarıyla birlikte giderek daha fazla aşınan parlamenter 
temsili demokrasiyi geçersiz kılarak iktidarını zorla koru-
mak için yaptığı seçim ve hükümet-iktidar gaspına,

- TMMOB ve bağlı Odalarını etkisizleştirme, kamusal 
hizmet, kamusal denetim, kamusal-toplumsal yarar fonk-
siyonlarından arındırma ve rant yağmasının önünde oluş-
turduğumuz engelleri yıkmaya yönelik girişimlerine karşı,

DİSK, KESK, TMMOB, TTB’nin yaptığı Savaşa İnat Barış 
Hemen Şimdi! Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi çağrısı-
nı son derece yerinde ve doğru buluyoruz.

Kurulduğu tarihten bu yana iktidarların karar ve tasar-
ruflarını; ülke ve kamusal-toplumsal-mesleki yarar süzge-
cinden geçiren, mesleki-bilimsel doğruları dayanak alarak 
insandan, emekten, haktan, hukuktan, adaletten ve barış-
tan yana tavrını en karanlık dönemlerde bile sürdürmek-
ten geri durmayan TMMOB’ye bağlı odalar olarak bizler, 
AKP iktidarının ülkemizi savaş atmosferi ve kaotik bir sü-
rece sokmasına karşı 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da 
yapılacak mitinge bütün örgütlü gücümüzü seferber ede-
rek katılacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

TMMOB’ye bağlı biz Odalar, 7 Haziran seçimleri sonrası 
yasal meşruiyetini kaybeden AKP iktidarının ülkemizi kan 
gölüne çevirmesine karşı bütün ilerici, demokrat, top-
lumcu güçleri ve bütün mühendis, mimar, şehir plancısı 
meslektaşlarımızı, 10 Ekim’de Ankara’da Savaşa İnat Ba-
rış Hemen Şimdi! Emek, Barış ve Demokrasi Mitinginde 
buluşmaya, toplumsal sorumluluklarımızı birlikte üstlen-
meye davet ediyoruz. 
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Sevgili Arkadaşlar,

7 Haziran seçimlerinden bu yana ülkemiz yeniden yan-
gın 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, çocuk-
lar, gençler ölüyor, sakat kalıyor, salgın hastalıklar, evsiz-
ler, sığınmacılar çoğalıyor. Çağdışı cihatçı IŞİD vb. örgüt-
ler, Ortadoğu halklarına, en çok da kadınlara dünyayı dar 
ediyor. Milyonlarca savaş mağduru çok kötü koşullarda 
hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Binlercesi, “umuda yol-
culuk” adı altında çıktığı göç yollarında can veriyor

En tepedeki demokrasi tanımaz, iktidar saplantılı Saray, 
Suriye’deki savaşa nasıl benzin döktüyse, ülkemizde de 
çatışmaları başlatıp büyüterek, kan ve gözyaşı üzerinden 
iktidarını sürdürmeye çalışıyor.

10 EKİM MİTİNGİNE YÖNELİK TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 10 Ekim 2015 Mitingine yönelik olarak TMMOB ör-
gütlülüğüne bir mesaj yayımladı.

Sevgili Arkadaşlar,

Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz 43. Dönem 3. Danışma 
Kurulumuzda konuşan tüm katılımcılar seçimler sonra-
sında, 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 ar-
dından, binlerce yıldır birlikte yaşadığımız bu topraklarda 
çocuklarımız ve geleceğimiz adına kaygılarımız büyüyor.

Sıkılan her kurşun, patlayan her bomba bedenlerle bir-
likte yüreklerimizi ve kardeşliğimizi parçalıyor. Patlayan 
bombalar sadece yollarda, binaların duvarlarında ve 
kepenklerde çukurlar, delikler açmıyor. Yaşananlar ve 
yaşatılanlar yaralarımızı yeniden ve yeniden kanatırken 

Bunun için, bugün yeniden hortlatılarak sokakları esir al-
maya çalışan ırkçı-şoven dalga karşısında bu kirli savaşa 
karşı barış ve kardeşlikten yana olan milyonlara sesleni-
yoruz.

AKP diktatörlüğüne, baskı ve zorbalığa, yolsuzluğa, hır-
sızlığa, 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 organi-
zasyon’ olarak nitelendirecek kadar insanlıktan nasibini 
almayanların,

Evladını kaybeden aileye basın ordusu ile gidip şov peşin-
de 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 dayat-
tığı savaşa karşı

BARIŞ VE KARDEŞLİK İÇİN KENETLENELİM!

Gelin savaşa karşı barışı; baskı, şiddet ve zora karşı öz-
gürlükleri ve demokrasiyi; yolsuzluğa, hırsızlığa ve sö-
mürüye karşı emeğin mücadelesini yaşamın her alanında 
birlikte yükseltelim.

Gelin her ölümün bizi birbirimizden daha uzağa savurma-
sına 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 TMMOB TTB

evlatlarımızın bedenleriyle birlikte toplumsal barışı da 
parçalıyor. Yakılan her parti binası, her ev, her işyeri, ör-
gütlü olduğu açık olan her linç girişimi, her gazete baskı-
nı bizi Suriye’den bildiğimiz karanlık bir geleceğe taşıyor.

Kürt sorununda “çözüm süreci(!)”nin bitirilmesi; ölüm-
lerin ve provokasyonların gündelik olaylar haline gelme-
si; PKK’nin tekrar silah kullanma zeminine çekilmesi; 
Suruç’ta 32 sosyalist gencin katledilmesi; Dağlıca saldırı-
sı; Cizre gibi yakılıp yıkılmış kentler yaratılması; günlerce 
süren sokağa çıkma yasakları; savaş ortamında çocuk-
ların da içerisinde yer aldığı onlarca sivilin katledilmesi 
bugün ülkemizin içinde bulunduğu durumdur.

Her gün durum daha da kötüye gidiyor! Her gün ocakla-
ra ateş düşüyor! Savaş çığırtkanlığının yapıldığı her saat, 
her gün yaşamını yitirenlere yenileri ekleniyor. Her gün 
yüreğimiz yanıyor.

Ülkemiz hızla bir iç savaşın eşiğine doğru giderken, biri-
leri de ölen canların üzerinden milletvekili hesabı yapı-
yor. Bu ülkede ölen canların sayısı yarıştırılıyor.

Sevgili Arkadaşlar,

Artık yeter!

7 Haziran Genel Seçimleri sonrası Saray eli ile bizzat 
oluşturulan 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 sö-
zünü büyütmek için,

Emek sermaye çelişkisinin çözümünde emeğin yanında 
saf tutmak için,

Yaşam alanlarımızın, doğamızın, kentlerimizin yağma-
lanmasını engellemek için,

İş cinayetlerini, işçi katliamlarını durdurmak için,

Kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine karşı dur-
mak 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 kar-
şı halkların kardeşliğini büyütmek için,

Kahrolsun emperyalizm, yaşasın halkların kardeşliği de-
mek için,

Eşit, özgür, demokratik, laik ve bağımsız bir Türkiye 
için,

Şimdi hep birlikte yüksek sesle sözümüzü söyleme ve 
mücadelemizi büyütme zamanıdır.

Sevgili Arkadaşlar,

Sözümüzü hep birlikte söylemek ve mücadelemizi bü-
yütmek için DİSK, KESK, TMMOB, TTB olarak 10 
Ekim’de Ankara’da “Emek Barış Demokrasi” mitingi 
yapma kararı aldık. Mitinge katılım için çağrımız bu ül-
kede insandan, emekten, haktan, hukuktan, adaletten, 
kardeşlikten, barıştan yana olan örgütlü örgütsüz her-
kesedir.

Biz biliyoruz: Odalarımız, yöneticilerimiz, kadrolarımız, 
örgütlü üyelerimiz ile TMMOB ve Oda çalışanlarımız bu 
mitingin etkili ve güçlü olması için elinden geleni yapa-
caktır. Mitinge katılım çağrımızı tüm insanımıza ulaştıra-
cağınızı 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
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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 merkezin-
de 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.

“19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR 
PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ” 2015 BASIN 
AÇIKLAMASI

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 mer-
kezli bir irade ile parlamentonun ve Anayasa’nın askıya 
alındığı karanlık bir girdabın içerisine sürüklenmektedir. 
İktidar hırsı ile gözlerini kan bürümüş olanlar, ağızların-
dan kan damlayarak toplumu savaşa ve ölüme davet et-
mektedir.

Artık yeter!

Daha fazla gözyaşı dökmek, daha fazla tabut taşımak is-
temiyoruz.

Asker, polis, genç, kadın, çocuk cenazelerinin sonu gel-
miyor… Ülkenin dört bir yanındaki cenazelerde akan 
gözyaşlarına 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.

Seçimler sonrasında, bunalımın yeni ve üst bir evresine 
girildiğini bugün herkes görebiliyor. Kürt sorununda “çö-
züm süreci”nin bitirilmesi; ölümler ve provokasyonların 
gündelik olaylar haline gelmesi; PKK’nin tekrar silah kul-
lanma zeminine 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 çocuk-
ların 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 bu halk; Saray’ın 400 milletvekili ve diktatörlük 
hevesleri için adanacak kurban değildir.

Bu yüzden bir kez daha sesimizi barıştan yana yükseltme-
liyiz. Bu yüzden savaşa inat “barış” demeliyiz.

Sürecin normalleştirilmesi için, Kürt sorununun şiddet-
ten uzak, barışçı, eşitlikçi, demokratik koşullarda ve bir 
arada yaşam felsefesine uygun şekilde çözülmesi zorun-
ludur. Tüm kesimlerin bu duyarlılıkla hareket etmesi ge-
rekmektedir.

Ölümler acilen durdurulmalıdır. PKK koşulsuz olarak si-
lahlı 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 kınanmak-
tadır.

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; şim-
di 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 zamanı-
dır. Şimdi tam da, eşit, özgür, demokratik bir Türkiye’de 
bir arada yaşamı savunma, bunun için mücadele etme 
zamanıdır.

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

19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanış-
ma Günü’nde ülkemiz, halkımız ve geleceğimiz için ta-
şıdığımız 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

10 EKİM’DE HEPBİRLİKTE 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 Şe-
ner, Sibel Uzun (EHP), Can Ersoy (EHP), Çağdaş Küpeli 
(Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi), Haydar Üstündal (HDP), 
M. Ali Tosun (HDP), Metin Ebetürk (DİSK), Fadime Tük-
yılmaz (Alevi Bektaşi Federasyonu), Haydar İlker (Haziran 
Hareketi), Öztürk Türkdoğan (İHD), Oya Ersoy (Halkev-
leri), Erkan Baş (Haziran Hareketi), Selma Gürkan (EMEP), 
Şükran Doğan (EMEP), Recai Ulutaş (Alevi Bektaşi Fede-
rasyonu), 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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TMMOB-TTB HEYETİ YARGI KARARINA RAĞMEN SOMA MADEN 
OCAĞINA ALINMADI

Soma maden faciasının ardından TMMOB ve TTB’ye inceleme için izin vermeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın söz konusu 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 Güven-
lik Bakanlığı’nın söz konusunu kararının yargı tarafından 
iptali sonrası TMMOB ve TTB heyeti inceleme için böl-
geye 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 ya-
pan TMMOB ile TTB inceleme için izin verilmemesini 
eleştirdi ve yargıya başvuracaklarını açıkladı. TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ile TTB Mer-
kez Konseyi Başkanı Beyazıt İlhan ortak açıklamalarında 
TMMOB ve TTB başta olmak üzere uzman meslek ör-
gütlerinin alandan koparıldığını, etkisizleştirici uygulama-
lar 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 et-
mek ve önerilerimizi ilgili kurumlar ve kamuoyu ile pay-
laşmak amacıyla, gerekli olanağın sağlanması için Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştuk.

Ne yazık ki “İş kazaları İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca in-
celenmektedir. İş müfettişleri dışında iş kazası inceleme-
sinin yapılması mümkün değildir” gerekçesi ile talebimiz 
reddedildi.

Oysa Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfet-
tişlerinin kazadan hemen önce bu işletmede işçi sağlığı 
ve iş güvenliği için gerekli önlemlerin olduğuna ilişkin de-
netim raporları, dönemin Başbakanının bu tür kazaların 
“işin doğasında olduğuna” dair beyanları, işletme sahibi-
nin ocaktaki facianın bugüne kadar bilinmeyen ve açık-
lanamayan 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 ol-
mak üzere uzman meslek örgütleri alandan koparılmış, 
etkisizleştirici uygulamalar yürütülmüştür.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri, hatta işyeri hekim-
leri ile mühendislerin eğitimleri dahi taşeronlaştırılmıştır.

Bütün bunların ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliğini çok 
daha kötüye götürdüğü ortadadır. Kötü gidişin en acı ör-
neklerden biri de Soma’dır.

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine katkı 
ve meslek örgütlerimizin toplumsal sorumluluğunu yeri-
ne getirebilmek için Soma’da inceleme yapmamızı en-
gelleyen Bakanlığın cevabını yargıya taşıdık.

Ankara 12. İdare Mahkemesi, Bakanlık işleminin hukuk-
suzluğuna hükmetti. Mahkeme; Bakanlığa, işyerlerinde 
işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak için hekim ve mü-
hendislerin çalışmalarının desteklenmesi, geliştirilmesi, 
bu amaçla Meslek Örgütlerinin alanda çalışma yürütme-
sini gerektiren uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve Mes-
lek 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 bilgi-
lerle, daha fazla işçi ölmesin diye çaba harcamaya hazırız.

Soma faciası, sonrası yaşadığımız Ermenek faciası, inşa-
at sektöründeki iş kazaları, mevsimlik tarım işçilerinin 
dramları ve her gün iş cinayetlerinde yitirdiğimiz yurttaş-

larımızın sorumluluğunu hissediyoruz. 

Bu ülkenin emekçilerinin yaşamlarına, çalışma koşulla-
rına, sağlıklarına katkıda bulunmak için, alanda etkimizi 
azaltan üzerimizdeki baskıları kaldırabilmek için daha et-
kili olma çabasında olacağız.

Artık işçiler ölmeden, bu katliamlar yaşanmadan bu iş-
yerleri bağımsız uzman heyetlerince de denetlenmelidir.

Bu nedenle bilinmesini isteriz ki; bugün Soma’da başlat-
tığımız bu incelemeyi yeni acıların yaşanmaması için daha 
etkin, daha yaygın ve daha kurumsal bir şekilde yürü-
tebilmek amacıyla gerekli çalışmaları yapmayı bir ödev 
olarak önümüze koyduk.

Ülkenin emekçilerinin sağlığını ve can güvencesini sağ-
lamak için yapmamız gereken bu çalışmalarda kamuo-
yunun desteğine ihtiyacımız olduğunu da; saygıyla pay-
laşırız.

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

TTB Türk Tabipleri Birliği

Toplantıya; TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Tülay Koç (ÇMO), Emre Metin (EMO), Casim Ağca (FMO), Gürsel 
Yıldız (GMO), Timur Batur (HKMO), Faruk İlgün (JMO), Halil Kavak (KMO), İsmail Fatih Özkan (MADENMO), Yunus 
Yener (MMO), Ö. Fikret Oğuz (MO), Ezgi Özkılıç (PMO), Ergin Ünver (PEYZAJMO), Hüseyin G. Çankaya (ŞPO), 
Bülent Torunbalcı (ZMO) katıldı

TMMOB ODA SEKRETER/YAZMAN ÜYELERİ TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB Oda Sekreter/Yazman üyeleri, “10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi Mitingi”ne yönelik hazırlıkları 
değerlendirmek amacıyla 6 Ekim 2015 tarihinde TMMOB’de bir araya geldiler.


