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GENEL KURULLAR SÜRECİNE YÖNELİK OLARAK TMMOB 
ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 5 Ocak 2016 tarihinde genel kurullar sürecine yönelik 
olarak TMMOB örgütlülüğüne bir mesaj yayımladı.

Sevgili Arkadaşlar,

Her iki yılda bir olduğu gibi; Örgütümüz, Genel Kurullar 
ve seçimler sürecine girdi. Odalarımızın sayısı iki yüzü 
aşan şubelerinden başlayacak, sonra Oda merkezleri ile 
sürecek Genel Kurullarımız, Mayıs ayı içerisinde yapıla-
cak TMMOB Genel Kurulu ile sonlanacak.

Bu iki yıllık çalışma dönemimiz sürecinde ülkemiz zor ve 
karanlık günlerden geçti. Yalnızca şu son 6 aya baktığı-
mızda; 7 Haziran Seçimi, Suruç katliamı, 1 Kasım seçimi, 
10 Ekim Ankara katliamı, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir 
Elçi’nin öldürülmesi, gazetecilerin tutuklanması yaşadık-
larımızdan bir kısmını gösteriyor.

Genel Kurullar sürecimiz, yalnızca Ortadoğu’yu yakan 
bir savaşın değil ülkemizin doğusunda yaşanan bir savaşın 
gölgesinde başlıyor. İktidar, gücünü kaybetmemek uğru-
na tüm ülkeyi ateşe veriyor. Cizre’de, Sur’da ve daha bir-
çok yerde uygulanan ablukada onlarca insanımız hayatını 
kaybediyor, günlerce evlerinden çıkamıyor ya da göçe 
zorlanıyor. Katliamlar, gözaltılar, tutuklamalarla ülkemiz 
faşizmin en derin halini yaşıyor.

İşte böyle bir dönemde, Türkiye’nin en önemli soluk 
alma alanlarından biri olan Birliğimiz ve bağlı Odalarımız 
genel kurul sürecine giriyor.

Sevgili Arkadaşlar,

43. Döneminde de TMMOB, çalışmalarını emperyaliz-
min günümüzdeki uygulamalarına karşı, kapitalizmin dün-
yasına karşı, başka bir dünyanın ve başka bir Türkiye’nin 
mümkün olduğunu savunarak sürdürdü. İktidarın baskı 
ve zulüm politikalarına karşı sinmedi, mücadeleyi bü-
yüttü. TMMOB ve bağlı Odaları, bu çalışma döneminde 
de alanlarda, kürsülerde meslekten, yaşamdan, insandan 
yana sözünü söyledi.

Sevgili Arkadaşlar,

Bu mücadele çizgimizin bir gereği olarak Yönetim Kuru-
lumuz 1 Ağustos 2015 tarihli toplantısında; “7 Haziran 
Genel Seçimleri sonrası AKP eli ile oluşturulan siyasi at-

mosfer içerisinde Suruç Katliamı ile başlayan ve ülkemizin 
savaş, şiddet, baskı ortamı içerisine sokulması ile devam 
eden, insanlarımızın öldürüldüğü karanlık gidişata dur de-
mek için; savaşa karşı barışı; baskı, şiddet ve zora karşı 
demokrasiyi hakim kılmak için; insanımızın kardeşçe bir 
arada yaşamasını savunmak için; eşit, özgür, demokratik, 
laik, bağımsız bir Türkiye mücadelesini yükseltmek için; 
bölgemizde emperyalist işgal ve savaş politikalarına karşı 
halkların kardeşliğini büyütmek için kapalı salon/açık hava 
toplantılarının düzenlenmesine, emek meslek örgütleri 
ve demokrasi güçleri ile ortaklaşa eylem ve etkinliklerde 
bulunmak üzere görüşmelerde bulunulmasına; bunlara 
yönelik her türlü iş ve işlemi gerçekleştirmek konusun-
da Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine” karar 
verdi. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar sonrası DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB olarak 10 Ekim 2015 tarihinde 
Ankara’da Sıhhiye Meydanı’nda “Savaşa İnat Barış He-
men Şimdi, Emek Barış Demokrasi Mitingi” gerçekleşti-
rilmesini de 3 Ekim 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantı-
mızda karara bağladık.

Bu kararı aldığımızda, ülkemizde yaşanan baskıcı or-
tama, artan şiddet olaylarına, ölümlere, ülke içinde ya-
şanan kamplaşmaya karşı bir nefes olmak, ülkemize ve 
insanımıza bir soluk alanı kazandırmak, barışın sesini 
Ankara’dan tüm Türkiye’ye duyurmak için yola çıkmıştık.

Ne var ki, Türkiye’nin dört bir yanından barış için, de-
mokrasi için, emeğin gücü için gelenlerin toplandığı 
Ankara Garı önünde 10 Ekim’de 10.04’de patlatılan iki 
bombayla barış sesleri, kardeşlik türküleri kana bulandı. 
Türkiye tarihinin en büyük katliamında 100 arkadaşımız 
hayatını kaybetti, yüzlercesi yaralandı.

Bilinmelidir ki; Türkiye tarihinin en kanlı saldırısının tüm 
sorumluları ile bu katliamı engelleyecek önlemleri alma-
yan kamu görevlilerinin ve siyasetçilerin hesap vermesi 
için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. TMMOB’yi 
önümüzdeki çalışma döneminde bekleyen en önemli gö-
revlerden biri de budur.
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düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlanması için mücadele 
etti, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Yeri geldi-
ğinde karanlığın karşısında aydınlığı temsil etmekten asla 
geri durmadı. TMMOB’nin kadrolarının sorumluluklarını 
yerine getirerek güzel günlerin hâkim kılındığı bir ülke-
nin yaratılması için harcadığı çabanın büyüklüğü herkesin 
malumudur.

Hep söylüyoruz: Bu ülkenin, bu ülke insanının TMMOB’ye 
ihtiyacı var. Baskının, zulmün arttığı; ülkenin yangın yeri-
ne çevrildiği bu karanlık günlerde, korkmadan, yılmadan 
gerçekleri haykırabilen bir TMMOB’ye gerçekten ihtiyaç 
var.

Bu yüzden, bu Genel Kurullarda Sevgili Başkanımız Te-
oman Öztürk ve arkadaşlarıyla başlayan TMMOB’nin 
geleneğini oluşturan anlayışın, yönetimler de dâhil her 
kademede vücut bulabilmesi çok önemli. Devrimci, de-
mokrat, ilerici, yurtsever, çağdaş mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının omuzları arasındaki mesafenin azaltıl-
ması ve ortak aklımızın, kolektif yapımızın kendisini yeni-
den üretmesi çok önemli.

TMMOB’yi TMMOB yapan, şimdiye kadar ayakta tutan, 
savrulmasına ve diz çökmesine asla izin vermeyen arka-
daşlarımızın çalışma tarzına, inançlarına ve kararlılıklarına 
bu dönemde de her zamankinden daha çok ihtiyaç var.

Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, barışın, adaletin yani insan-
dan yana olan her fikrin ve fiilin içinde ve özünde olan bir 
TMMOB; bu ülkenin vicdanıdır. Vicdanların yok edildiği 
böylesine bir dönemde TMMOB’ye her zamankinden 
çok ihtiyaç var.

Bu ihtiyacın gereklerinin yerine getirileceğine inancım 
tamdır.

Gelecek güzel günler için,

Eşitlik ve özgürlük için,

Bir arada kardeşçe yaşamak için,

Gericiliğe ve karanlığa karşı aydınlığın yaratılması için,

Emperyalizme ve neoliberal politikalara karşı insanca bir 
yaşam için,

Demokratik, bağımsız, eşit ve gerçekten laik bir Türkiye 
için,

Bilim ve teknolojinin halkımızın hizmetine sunulması, 
mesleğimizin tüm güzelliklerinin hayatı yaşanabilir kılma-
sı için,

Şimdi hepimize düşen görev; örgütümüze sahip çıkmak, 
örgütümüzü güçlendirme; inanç, kararlılık ve emek ile 
TMMOB’yi geçmişin ayak izlerinden geleceğe doğru 
omuzlarımızda taşımaktır.

Sevgili Arkadaşlar,

TMMOB’nin 43. dönemi içerisinde örgütümüzün ilkeleri 
doğrultusunda görevini gereği gibi yapan oda yönetim, 
onur ve denetleme kurullarında görev yapan arkadaşları-
ma; şube yönetim kurullarında ve temsilciliklerde görev 
alan arkadaşlarıma; İKK sekreterlerimize; işyeri temsilci-
lerimize; omuz omuza emek harcadığımız odalarımızın 
örgütlü üyelerine; çalışma gruplarında, kongre, sempoz-
yum ve kurultaylarımızın düzenleme ve yürütme kurul-
larında görev alan arkadaşlarıma; Birlik ve oda çalışanı 
arkadaşlarıma, TMMOB çalışmalarında bize destek olan 
bilim insanlarına ve uzmanlara; büyük bir inanç ve özveri 
ile örgütümüze verdikleri katkılardan dolayı Yönetim Ku-
rulumuz adına teşekkür ediyorum.

TMMOB genel kurullar sürecinin; mühendis, mimar ve 
şehir plancılarınca bir demokrasi şölenine dönüştürü-
leceğine; yapılacak seçimler sonucunda yönetimlere ve 
tüm kurullarımıza insandan, emekten, yaşamdan ve ada-
letten yana anlayışımızı sürdürecek arkadaşlarımızın geti-
rileceğine inancım tamdır.

Büyük usta Nazım ne güzel söylemiş:

Düşmesin bizimle yola,

evinde ağlayanların gözyaşlarını ağır bir zincir gibi boynunda 
taşıyanlar.

Bıraksın peşimizi

kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar.

“Yolumuz açık olsun” diyor, hepimize kolaylıklar diliyo-
rum.

 Mehmet Soğancı
                    TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Katliamda kaybettiğimiz canlarımızı unutursak, tarihimi-
zin bu en büyük katliamını unutturursak yüreğimiz ku-
rusun.

Sevgili Arkadaşlar,

Meslek alanları üzerinden Türkiye gerçeklerini okuyan 
ve toplumu bilgilendiren, merkezi ve yerel iktidarların 
uygulamalarının toplum yararına yapılması için öneriler 
geliştiren ve bunların yaşama geçirilmesi için mücadele 
eden TMMOB; 43. dönemde de bağlı odaları ile birlikte 
“siyaset” yapmayı sürdürdü. Örgütümüz, bir dönemde 
iki yüzü aşkın panel, sempozyum, kongre, kurultay vb. 
etkinlikler ile kamuoyu önüne çıktı. Onlarca görüş yayım-
landı, yüzlerce açıklama yaptı.

Bu çalışmaları nedeniyle TMMOB, bir kez daha siyasal 
iktidarın hedefi oldu. Tüm ülkeyi rant alanı olarak gören 
iktidar, bunun için gerekli düzeni hazırlamak amacıyla 
İmar, İskân, Kültür ve Tabiat Varlıkları, Çevre yasalarında 
yapmak istediği değişiklikleri içeren torba yasanın içinde 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası’ndaki de-
ğişikliği de bir kez daha gündeme getirdi.

Torba yasanın gündeme gelmesiyle birlikte 9 Şubat 
2015’de Türkiye’nin dört bir yanından 8 ana kol üzerin-
den “Ülkemize, halkımıza ve mesleğimize sahip çıkıyo-
ruz” yürüyüşü başlattık. 14 Şubat’ta Ankara’da TMMOB 
Olağanüstü Genel Kurulunu toplayarak, örgütlülüğümü-
ze karşı girişilen saldırıları boşa çıkaracağımızı sokaklarda, 
alanlarda haykırdık. Genel Kurul Sonuç Bildirimizde bir 
kez daha “AKP gericiliği, piyasacılığı ve diktasına teslim 
olmayacağız. AKP’nin cumhuriyet, emek, demokrasi, la-
iklik düşmanı dinci-mezhepçi faşist diktatörlük yönelimi-
ne karşı direnmeye devam edeceğiz” vurgusunu yaptık.

Sevgili Arkadaşlar,

Mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülkemiz-
deki mühendis, mimar ve şehir plancılarını temsil eden 
TMMOB; 43. döneminde de, üyelerinin hak ve çıkarla-
rını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştir-
mek, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak 
ve mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının 
zeminini yaratmak çabasını ısrarla sürdürdü.

TMMOB 43. döneminde de; “Mesleğimize, örgütümüze, 
halkımıza, ülkemize sahip çıkıyoruz” sözünü her yerde 
söyledi. Üyelerinden aldığı güçle, demokratik mesleki bir 
kitle örgütü olmanın gereklerini, bilimi ve tekniği halkın 
hizmetine sunulması temelinde yerine getirmeye çalıştı. 
Bu çabaları baltalama girişimlerine karşı da omuz omuza 
direneceğini dosta düşmana tüm örgütlü üyeleri ile bir-
likte gösterdi.

Meslek alanları ile her türlü konuda görüş oluşturma ve 
bunları kamuoyu ile paylaşma çalışmalarını eleştirel ol-
duğu kadar yeni açılımlar sağlayacak şekilde sürdüren 
TMMOB; 43. döneminde merkezi olarak, Engelli Mü-
hendis Mimar Şehir Plancıları Sempozyumunu, İş Güven-
liği Uzmanları Kurultayını, Bilirkişilik Çalıştayını, Kadın 
Kurultayını, Kadın Sempozyumunu, Enerji Sempozyumu-
nu, Sanayi Kongresini; İKK’ları aracılığı ile Zonguldak’ta, 
Samsun’da, Bursa’da, Adana’da ve Gaziantep’te kent 
sempozyumlarını gerçekleştirdi.

Sevgili Arkadaşlar,

TMMOB; 43. döneminde de, özgürlüğü, adaleti, demok-
rasiyi, eşitliği savundu. İktidar gücünün baskısı karşısında 
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Devlet, yaklaşık 3 bin 800 öğretmeni savaş boyutundaki 
operasyon öncesi hizmet içi eğitim adı altında ilçelerden 
çıkarırken 40 bin öğrenciyi kaderlerine terk etmekle ve 
sağlık emekçilerini hastanelere hapsetmekle çok tehlikeli 
bir mesaj vermiştir. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere 
tüm kamu hizmetleri savaş düzenine göre yeniden dizayn 
edilmektedir.

Bölgede belediye eş başkanlarının tutuklanması, eğitim 
ve sağlık emekçilerinin can güvenliklerinin ortadan kaldı-
rılarak kamu hizmeti yapamayacakları hale getirilmeleri, 
sokaklara topların, tankların yerleştirilmesi, iktidarın id-
dia ettiği gibi sorunun sadece “hendek” olmadığını; asıl 
niyetlerinin Güneydoğu’dan Ortadoğu’ya uzanan büyük 
bir bölgenin savaş alanı haline getirmek olduğunu göster-
mektedir.

Tarihi eserlerin dahi tahrip edildiği bu süreçte, ardı ar-
dına yapılan operasyonlarla elektriksiz, susuz kalan, aç-
lık tehlikesiyle burun buruna gelen, evleri kurşunlanan, 
bombalanan, keskin nişancıların hedefi olan insanlarımızı 
çok daha büyük tehlikeler beklemektedir.Dünün “Be-
yaz Toros”larının yerini bugün “Siyah-Beyaz Ranger”lar 
almıştır.Tüm illerde yaygın gözaltı ve tutuklama ope-
rasyonlarıyla da AKP’nin savaş politikalarına karşı çıkan, 
mezhepçi/baskıcı/otoriter rejimlerini tesis etme doğrul-
tusunda “pürüz” olarak görülen emek ve demokrasi güç-
leri sindirilmeye çalışılmaktadırlar.

Siyasi iktidar, Türkiye’nin saygın emek ve meslek örgütle-
rinin tüm bu endişelerine, taleplerine ve çözüm önerile-
rine gözünü kulağını kapatarak tam aksini yapmakta,yani 
savaş ve baskı politikalarını artırmakta, barış yanlılarına 
operasyonlar düzenlenmektedir.AKP iktidarının gözünü 
kan bürüyerek içeride ve dışarıda yaptığı tüm bu akıldışı 
politikaları sonucunda, dışarıda neredeyse kriz yaşama-
dığımız komşu kalmadı, içeride ise muhalif görülen her 
kesim baskı ve operasyonlarla sindirilmeye çalışıldı, düş-
man ilan edildi.

Artık miting yapmanın, sokağa çıkmanın, hatta pence-
reden dışarıya bakmanın dahi ölümü göze almakla eş-
değer olduğu bir Türkiye’de yaşamaktayız!Hatta bırakın 
muhalif olmayı, akıl tutulması yaşadığımız bu süreçte, 
Temmuz’dan Kasım’a kadar 44 çocuğun öldürüldüğü, 52 
çocuğun da yaralandığı medyada yer almaktadır.

Bu bir “abartı” sayılmasın!.. Türkiye’nin doğusunda il il, 
ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak bu gerçeklik yaşa-
nırken, Türkiye’nin batısında da muhalif olmak, bir gece 
yarısı yargısız infazlarda katledilmeniz anlamına gelmek-
tedir.

Yaşam güvencenizin ortadan kaldırılması için artık kara-
kollara götürülmeniz de gerekmiyor. İstanbul metropo-
lünde son tarihlerde deDilek Doğan, Yeliz Erbay ve Şirin 
Öker sabah baskınlarında sorgusuz sualsiz katledildiler.

Türkiye’nin batısında, metropol bir ilinde yaşanılan infaz-
lara gözü kulağı kapatılan bir toplumun, doğuda yaşanılan 
insanlık dramına karşı kayıtsız kalması nasıl açıklanabilir?

Egemenlerin bizlere yaşattıkları bu dram ülkemizle sınır-
lı da değildir. Sadece bölgemiz değil tüm dünya halkları 
barbarlık tehdidi altındadır. Emperyalist çıkarlar doğrul-
tusunda etnik-mezhepsel temelde bölünen ve birbirine 
düşürülen, yerlerinden yurtlarından edilen, yoksullaştırı-
lan halkların oluşturduğu Ortadoğu coğrafyasında yaşa-
nanlar bugün artık tüm dünyayı etkiler hale gelmiştir.

Hükümetlerin, IŞİD ve benzeri cihatçı örgütleri besle-
yen politikalarının bedelini tüm insanlık ödemektedir. 
Ege denizinde can veren Aylan bebeklerden, Lübnan’da, 
Nijerya’da, Kobane’de, Reyhanlı’da, Suruç’ta, Şengal’de, 
Lazkiye’de, Ankara’da,Paris’te katledilen yüzlerce insa-
nın vebali bu insanlıktan çıkmış vahşi politikaları uygula-
yan egemenlerin üzerindedir.

Bizim ülkemizdeki vebali ise, iktidarını tahkim etmek ve 
baskıcı/otoriter bir rejim kurmak için savaş ve çatışma-
lardan medet uman, içeride ve dışarıda savaş konseptini 
tırmandırmaya devam eden AKP iktidarının boynunadır.

Şunu da söylemeden geçemeyeceğiz: İktidarın gücüne 
biat ederek onların suç ortaklığını yapanlar da en az onlar 
kadar suçludur!..

Biz emek ve meslek örgütleri olarak, duyduğumuz so-
rumluluk gereği, gidilen yolun, kan ve gözyaşlarının sel 
olup akacağı bir yol olduğunu; bu kirli savaşta çocukların, 
kadınların, yoksulların, işçilerin, emekçi halk kitlelerinin 
en ağır bedeller ödeyeceğini bir kez daha yineliyoruz.

Daha kaç kez söylememiz gerekecekse, bıkmadan, usan-
madan tekrar tekrar söyleyeceğiz:

- Savaş, ölüm, acı, gözyaşı ve yıkım demektir!

- Savaş, cinayet demektir!

- Savaş, baskı, şiddet ve sömürünün katmerlenerek art-
ması demektir!

- Savaş, emekçilerin ekmeğinin küçülürken zenginlerin 
kasalarının dolması demektir!

- Savaş, emeğin haklarının tamamen ortadan kaldırılması 
demektir!

Açıklamaya DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eşbaş-
kanları Lami Özgen ile Şaziye Köse ve TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı katıldı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko tarafından yapılan açıkla-
manın tam metni şöyle:

Sondan söyleyeceğimizi baştan söyleyelim: Endişeliyiz! 
Endişemiz büyük!

- Atılan her kurşunda,

- Çocuk, kadın, genç, yaşlı her ölümde,

- Mahalle sokaklarına giren tankların palet seslerinin ku-
laklarımızı sağır edercesine çoğalmasında,

- Sayısız ilçenin ve mahallenin tanklarla, toplarla, savaş 
uçaklarıyla abluka altına alınmasında,

- Boşaltılan her okulda, her yurtta, her hastanede, her 
kurumda,

- Sokağa çıkma yasaklarıyla, yüzbinlerce insanın “peşi-
nen” açlığa, susuzluğa mahkum edilmesinde,

- Bırakın sokağa çıkmayı, evinin penceresinden bakan 
kim olursa olsun namluların hedefi haline gelmesinde,

- Yurttaşlık haklarını kullanamamaları bir yana, en temel 
hakları olan yaşama haklarının bizzat devlet tarafından el-
lerinden alınmasında,

- Devlet güvencesiyle savaşa sürüklenen yoksul çocukla-
rının çaresizliklerinde,

- Bir arada yaşama umudunun Geçen her gün, her saat, 
yüreğimiz ağzımızda, kulağımız gelecek acı haberi bek-
lerken

ENDİŞEMİZ ARTIYOR!

Siz basın emekçileri de yakından tanıksınız ki; emek ve 
meslek örgütleri olarak defalarca kez, siyasi iktidarın, 
savaş politikalarını tırmandırarak ülkemizi sürüklediği 
“uçuruma” dikkat çektik. Çocukların, kadınların, genç-
lerin, yoksulların kanının aktığı, anaların gözyaşının ku-
rumadığı, insanlarımızın yıllarca unutamayacakları acılar 
yaşayacakları ve iki halkın birarada yaşama umudunun 

DİSK, KESK, TMMOB: AKP’NİN SAVAŞ VE BASKI POLİTİKALARINA KARŞI 
ÜRETİMDEN GELEN GÜCÜMÜZÜ KULLANACAĞIZ!

DİSK, KESK ve TMMOB 25 Aralık 2015 Cuma günü DİSK Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenleyerek, 
savaş politikalarına karşı ortak mücadele programını kamuoyuyla paylaştı.

gittikçe tükendiği bir savaşa ne içeride ne de dışarıda aslı 
razı olmadığımızı her alanda dile getirdik. Endişelerimizi, 
taleplerimizi ve çözüm önerilerimizi her fırsatta ve her 
zeminde dile getirdik.

Halkın barış isteğini haykırmak için 10 Ekim’de Ankara’da 
yapmaya çalıştığımız uyarı mitingi kana bulandı, isimlerini 
tek tek burada sıralamanın mümkün olmadığı, onur duy-
duğumuz 101 insan katledildi, onlarcası yaralandı. Dün-
ya kamuoyunda lanetlenen bu cani saldırı açığa çıkartılıp 
tüm sorumluların yargı karşısına çıkartılması gerekirken, 
10 Ekim Katliamı protestolarıyla ilgili bizlere soruşturma 
açıldı.Dünyanın başka bir köşesinde göremeyeceğiniz 
öyle bir hukuksuzluk ki bu, sendika yöneticilerimizin yanı 
sıra avukatlarımız da soruşturma kapsamına alındı.

Biz emek ve meslek örgütleri olarak, sadece üyelerimize 
değil, halkımıza karşı da duyduğumuz sorumluluk ve vic-
danlarımız gereği, bugün burada bir kez daha ülkemizin 
yüz yüze kaldığı bu trajediyi dile getirmek, sizin aracılığı-
nızla kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Doğu ve Güneydoğu’da uygulanan sokağa çıkma yasak-
ları, “savaş hali”ni andıran askeri yığınaklar, okulların, 
hastanelerin ve devlet dairelerinin karargâhlara dönüş-
türülerek çatışmaların bütün bölgeye yayılmasıyla bir-
likte ilçeler, şehirler abluka altına alınıp boşaltılmakta, 
yüzlerce insan evlerinden alınarak kapalı spor salonlarına 
hapsedilmekte, çocuklar ve kadınlar hedef alınarak kat-
ledilmektedirler. İnsan cesetleri günlerce sokaklarda bı-
rakılmakta, almaya çalışan yakınlarına ateş açılmaktadır.
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- Savaş, demokrasi ve özgürlüklerin bitirilmesi demektir!

- Savaş, insan haklarının, hukuk ve adaletin hiçe sayılma-
sıdır!

- Savaş, çevrenin, doğanın tahrip edilmesi demektir!

- Savaş, savaş kararı alanların çocuklarının değil, emekçi 
halk çocuklarının gönderildiği bir cehennem demektir!

- Savaş sürdükçe halk konuşamayacak!

- Savaş sürdükçe kan ve gözyaşı akmaya devam edecek!

- Savaş sürdükçe onlar kasalarını dolduracak, halk yoksul-
luğa mahkum olacak!

AKAN KAN VE GÖZYAŞLARINI 
DURDURMANIN TEK ÇARESİ, HALKLARA 
KARŞI AÇILAN BU SAVAŞI DERHAL 
DURDURMAKTIR!

Bu çağrımıza AKP hükümetinin olumlu karşılık verece-
ğini beklemiyoruz. Zira onlar SAVAŞ İSTİYOR! Karşılık 
vermesi gerekenler, iktidarın, sermayenin, ırkçı milliyet-
çilerin çıkar sağladığı bu savaşa evlatlarını feda etmek zo-
runda bırakılacak olanlardır.

Duymayan kulaklara, görmeyen gözlere de sesleniyoruz: 
Bu topraklarda KİMSENİN ÖLMESİNİ İSTEMİYORUZ! 
Sendikalar olarak, meslek örgütleri olarak, demokra-
tik kitle örgütleri olarak biz BARIŞIN TARAFINDAYIZ! 
Görevimiz, insanlarımızın öldürülmesine seyirci kalmak 
değil, insanları yaşatmaktır!

Bu iktidarın demokrasiye tahammülü yoktur. Yok ede-
rek, yok sayarak, kırarak, ezerek, dökerek sorunları 
bitirmek, muhalefeti sindirmek istemektedir. Oysa çö-
zümün ne olduğunu herkes biliyor. Çözüm, evrensel 
bir hak olan insan haklarının tanınması, temel sorunlarda 
demokratik çözüm için acil adımlar atılmasıdır. Çözüm, 
herkesin diline, kültürüne, doğasına özgürce sahip olma-
sıdır. Bunun bahşedilen bir lütuf değil bir ülkenin zenginli-
ğinin açığa çıkması olduğunun herkesçe anlaşılmasıdır çö-
züm. Kısaca çözüm, Türkiye’nin gerçek bir demokrasiye 
kavuşmasıdır.

Onlarca ilçede başlatılıp tüm ülkeye yaymaya çalıştıkları 
savaş politikalarına karşı emek ve demokrasi güçlerinin 
daha etkin ve yaygın eylem ve etkinlikler gerçekleştirme-
si ortak geleceğimiz ve bir arada yaşam zemininin orta-
dan kalkmaması için oldukça önemlidir.

Biz umudun, insanı insan yapan gücünü de biliyoruz. Bir 
gün insanlık umudun bilinmeyen gücünü ortaya çıkara-
cak; adaletsizlikleri kökünden söküp atacak; insanlık aç-
lıktan, yoksulluktan, aşağılanmaktan kurtulacaktır.

Savaş isteyenler, katliam ve cinayetleri yaygınlaştıranlar 
şunu çok iyi bilsinler ki, bizler KARDEŞLERİMİZİN ELİNİ 
SIMSIKI TUTACAK, her koşulda birlikte olacak, birlikte 
mücadele edeceğiz. İki halkın birlikte yaşama umudunu 
yok etmeye çalışanlara inat, ortak geleceğimizi kurmak 
için daha da birbirimize kenetleneceğiz. Son kişi kalana 
kadar barış ve demokrasi mücadelesini sürdürmekten 
geri kalmayacağız.

Gün, yaşananları seyretme günü değil, “içeride ve dı-
şarıda savaş!” çığlıkları atanlara karşı yüksek sesle ve 
cesaretle“ÖLDÜRÜLENLER BİZİM ÇOCUKLARIMIZ!.. 
YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ!..” diye haykırma 
günüdür.

Gün, SAVAŞI DURDURMA, BARIŞI İNŞA ETME Günü-
dür.

Bu nedenle diyoruz ki: YAŞATMAK İÇİN BARIŞA SES 
VER!

- Bugün “barış” demek, savaş çığırtkanlarının politikaları-
na engel olmak demektir!

- Bugün “barış” demek, iktidarlarını ve zenginliklerini ko-
rumak isteyenlerin çocukları, kadınları, gençleri, yoksul-
ları savaş ateşine sürüklemesine karşı çıkmak demektir!

- Bugün “barış” demek, işsizliğe, açlığa, sermaye köleliği-
ne “hayır” demektir!

- Bugün “barış” demek, yolsuzluklara, adaletsizliklere, 
hukuksuzluklara isyan etmek demektir!

Bütün bu nedenlerle biz,

SAVAŞA KARŞI BARIŞ İÇİN 29 Aralık 2015 Salı günü 
DİSK, KESK ve TMMOB olarak üretimden gelen gücü-
müzü kullanarak hizmet üretmeyeceğiz!

Aynı gün, öğle saatlerinde yerel örgütlerimizin belirleye-
ceği merkezi yerlerde kitlesel basın açıklamaları ile alan-
larda olacağız.

Bütün emek ve demokrasi güçlerini savaşa karşı kardeş-
liği ve barışı inşa etmek için alanlarda yan yana olmaya 
davet ediyoruz.

 DİSK-KESK-TMMOB

Yapıan açıklama şöyle; “7000 yıldır kesintisiz yaşamın sür-
düğü insanlığın ortak değeri olan Diyarbakır Surları ve Hev-
sel Bahçeleri’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası olarak tes-
cillenip koruma şemsiyesi altına alındığı bir dönemde, Sur 
içinde sokağa çıkma yasaklarıyla başlayan, barikatların yük-
selmesiyle devam eden şehir savaşı, doğal afetin sonuçlarını 
aratmayacak bir tabloyu ortaya çıkarmıştır.

İnsanların ölümüne, binlerce kişinin zorunlu göçüne neden 
olan bu savaşta, sivil yerleşim yerlerinde ağır silahların kulla-
nılması, basına yansıyan fotoğraflardan da görüleceği üzere, 
tarihi ve geleneksel yapıların ağır tahribatına yol açmaktadır.

Bizler sivil yerleşim alanlarında ve tarihi kültürel varlıkları-
mızın bulunduğu alanda yürütülen onlarca kişinin yaşamına, 
binlercesinin göçüne neden olan bu çatışmalara son veril-
mesi gerektiğine inanıyoruz. Kimin, ne zaman, nasıl ve hangi 
amaçla çatışmalı süreci başlattığını bir tarafa bırakarak, ya-
rın çok geç olmadan; bu çatışmalı sürece bir an önce son 
verilmesini, sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasını talep 
ediyoruz.

TMMOB tarafından Sur içinde son sokağa çıkma yasağından 
önce yapılan hasar tespit çalışmalarında; 706 tarihi ve gele-
neksel yapı ile ticari yapı incelenmiştir. Yapılan incelemeler-
de, 693 yapının tadilat görerek hasarlarının giderilebilecek 
durumda olduğu, 13 yapının ise güçlendirilmesi ya da yıkıl-
ması gerektiği tespit edilmiştir. Ancak 2 Aralık tarihinden 
itibaren ilan edilen sokağı çıkma yasağı süresince, alanda ko-
nuşlandırılan ağır silahların Sur içinde daha ağır tahribatlara 
yol açtığı kaygısını taşımaktayız.

Sur içinde insanların öldüğü, binlercesinin zorunlu olarak 
göçtüğü bir ortamda, gazetelerde “TOKİ Göreve” denile-
rek yapılan çağrılar, kelimenin tam anlamıyla rant ve fırsat-
çılıktır. Amaç Sur içini insansızlaştırmak,  Sur içinde yaşa-
yanların evlerini yok pahasına satın alıp veya kamulaştırıp 
soylulaştırma projeleri uygulamak, kentin binlerce yıllık tari-
hini ve belleğini yok etmektir.

TOKİ’nin daha önce Sur içinde yapmış olduğu çalışmalara, 
meslek odaları, kent sakinleri, STK’lar olarak eleştirmiş, 
gösterilen tepkiler üzerine TOKİ çalışmalarını askıya al-
mıştır. 

DİYARBAKIR İKK: SAVAŞ DURSUN, İNSANLIK VE TARİH YOK OLMASIN
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu üyeleri,  24 Aralık 2015 tarihinde Sur’a yönelik abluka ve saldırıla-
rın son bulması talebiyle İnşaat Mühendisleri Odası önünde toplanarak, tarihi ilçeye açılan kapılardan biri olan 
Tek Kapı’ya yürüdü ve burada bir basın açıklaması yaptı.

Bizler Diyarbakır’daki meslek odaları olarak, o dönemde 
belirttiğimiz gibi bugün de Sur içinde kentsel dönüşüm ye-
rine insan odaklı bir projeyle, sağlıklaştırma ve güçlendirme 
uygulamalarının yapılmasını savunuyoruz. Aksi uygulama; 
Diyarbakır tarihinin ve kimliğinin yok edilmesi demektir.

Tüm bunları insanların öldüğü ve tarihi yapıların yok edildiği 
bir ortamda konuşmak gerçekten vicdansızlık, insanlık adına 
işlenen bir suçtur.

Bu suça ortak olmamak adına;  tarihi ve kültürel varlıklarımı-
zın daha fazla zarar görmemesi için hükümeti, sokağa çıkma 
yasaklarını kaldırmaya, tarafları özellikle Sur içinde çatışma-
lara son vermeye çağırıyoruz. Şüphesiz her ilçe önemlidir, 
ancak binlerce yıllık tarihi mirasımız Suriçi bu özelliği nede-
niyle daha değerlidir, eşsizdir, bunun öneminin ileride değil 
bugün anlaşılması gerektiğini düşünüyoruz.

Kentleri yeniden kurabilirsiniz; ancak tarihi yapıları yeniden 
yapmak, tıpkı ölen canları geri getirmek gibi mümkün değil-
dir. Bunun iyi anlaşılmasını istiyoruz.

Maalesef her ölüm, her can kaybı, her çatışmacı dil, her 
restleşme, her nobran tutum; Kürt Sorunu’nu diyalogla 
çözme yolundan uzaklaşılmasına ve kentlerin yangın yerine 
dönmesine neden olmakta, ülkemizi de her geçen gün iç 
savaşa doğru sürüklemektedir.

Üzülerek ifade ediyoruz ki; sokağa çıkma yasaklarının de-
vam ettiği her gün, askerin tanklarla şehre girdiği her gün, 
insanların çocuklarını toprağa verdiği her gün, kentte bir 
arada yaşama dair kırgınlığı ve umutsuzluğu artırmaktadır.

Hükümeti, bir an önce, kim, ne zaman, nerede, nasıl mü-
zakare masasını devirdiği tartışmalarını bir tarafa bırakarak, 
diyalog kanallarını açmaya davet ediyoruz.

Tarafları Sur içinde yaşamı sınırlayan, can kayıplarına yol 
açan, kültürel mirasın yıkımına, tahribine neden olan şehir 
savaşına son vermeye çağırıyoruz.

Dünya Kültür Mirası Listesi’nde olan Diyarbakır Surları ve 
Hevsel Bahçeleri’ni koruma taahhüdü veren Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’nı taahhüdünü yerine getirmeye davet ediyo-
ruz.

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu
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AKP Hükümetinin TMMOB’yi etkisizleştirme amacıyla hazırladığı TMMOB yasa taslağına karşı, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na ileteceğimiz görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşmak üzere, 18 Aralık 2014 tarihinde yapılan basın açıklaması 
nedeniyle açılan davanın 17 Aralık 2015 tarihindeki duruşmasında, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
ve Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun tanık olarak bulundular. Dava 28 Aralık 2015 tarihine ertelendi.

TMMOB YASA DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI SÜRÜYOR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve II. Başkan Züber Akgöl, TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci 
Evi’nde kalan öğrencilerle 16 Aralık 2015 tarihinde bir toplantı yaptı.

Çok sayıda öğrencinin katıldığı toplantıda, yurdun sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu. Oldukça verimli geçen 
toplantıda, yurt öğrencileri arasından kat temsilcileri seçildi.

TMMOB YÖNETİM KURULU TEOMAN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ EVİ 
ÖĞRENCİLERİYLE TOPLANTI YAPTI

SAVAŞA KARŞI BARIŞI SAVUNANLAR ALANLARDA
Doğu ve Güneydoğu’da uygulanan sokağa çıkma yasakları ve savaş haline karşı barışı savunmak için, DİSK, 
KESK ve TMMOB, 29 Aralık 2015 Salı günü ülke genelinde “iş bırakma” eylemi düzenleyerek alanlara çıktı.

Ankara’da saat 11.30’da Sakarya Meydanı’nda toplanan 
emekçiler, “Saray’ın savaşına karşı halkların barışı” slogan-
larıyla barış istemlerini dile getirdiler.

Meslek örgütleri adına KESK Eş Başkanı Lami Özgen’in 
okuduğu ortak basın açıklamasında, “Gün, yaşananları 
seyretme günü değil, ‘içeride ve dışarıda savaş’ çığlıkları 
atanlara karşı yüksek sesle ve cesaretle ‘öldürülenler bizim 
çocuklarımız. Yaşasın halkların kardeşliği’ diye haykırma 
günüdür” denildi.

İstanbul’da ise 12.00’de Kadıköy Belediyesi önünde topla-
nan yüzlerce kişi Doğu ve Güneydoğu’da günlerdir süren 
sokağa çıkma yasaklarını protesto etti. İstanbul’da ortak 
metni TMMOB İKK Sekreteri Süleyman Solmaz okudu.

Adana’da İnönü Parkı’nda toplanan DİSK-KESK-TMMOB-
TTB üyelerinin  Atatürk Parkı’na yürüyüşü Valilik talimatıy-
la engellendi. İnönü Parkı’nda yapılan oturma eyleminin ar-
dından Adana Emek ve Demokrasi Güçleri adına TMMOB 
Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Hasan Emir Kavi 
ortak basın açıklamasını okudu. Eylem barışı simgeleyen 
beyaz balonların göğe bırakılmasıyla sonlandırıldı.

İzmir’de de bini aşkın kişi “Savaşa hayır, barış hemen şim-
di” sloganlarıyla Konak’ta Eski Sümerbank binası önünde 
buluştu.

LPG SORUMLU MÜDÜR KAYITLARIYLA İLGİLİ EĞİTİM VERİLDİ

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetme-
liği çerçevesinde TMMOB’ye bağlı Odalardan LPG Sorumlu Müdür Bel-
gesi alan kişilerin kayıtlarının EPDK’ya elektronik ortamda online olarak 
iletilebilmesi için hazırlanan WEB servis yazılımı konusunda oda katılım-
cılarına eğitim verildi.

TMMOB’de 28 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen eğitime; Bilgisayar 
Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri 
Odası, Fizik Mühendisleri Odası, Gemi Mühendisleri Odası, Gıda Mühen-
disleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Je-
oloji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri 
Odası, Petrol Mühendisleri Odası, Tekstil Mühendisleri Odası’ndan katılım sağlandı.


