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 46. DÖNEM SEKRETERLER VE SAYMANLAR 2. TOPLANTISI YAPILDI
Odamız 46. Dönem Sekreterler ve Saymanlar 2. Toplantısı, 25 Eylül 2016 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü 
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

“Ülkedeki Siyasal Gelişmeler, Oda Çalışmaları ve Mali Du-
rum” gündemiyle yapılan toplantıya Oda/Şube Başkanları, 
Oda/Şube Yönetim Kurulları Sekreter ve Sayman Üyeleri 
ile Oda/Şube Müdürleri katılım sağladı. 

Toplantıya Katılanlar
Oda Merkezi 
Ali Ekber Çakar Başkan
Yunus Yener Sekreter Üye
Bedri Tekin Üye
Elif Öztürk Üye

Oda Müdürü
Arife Kurtoğlu 

Oda Teknik Görevlileri
Evren Sağ 
Aylin Sıla Aytemiz 
Bülent Göksülük 
Fatma Kahraman 
Hüseyin Cem Şavur 
Can Öztürk
 
Ankara Şube
Ö. Varlık Özerciyes Şube Başkanı
Erhan İğneli Şube Sekreteri
A. Cenk Lişesivdin Şube Müdürü
 
Adana Şube
Hasan Emir Kavi Şube Başkanı
Hüseyin Kalantor Şube Sekreteri
Elif Doğruyol Şube Müdürü

Antalya Şube
Ayşen Hamamcıoğlu Şube Başkanı
Devrim Kılıç Şube Saymanı
Hüseyin Öğünlü Şube Müdürü
  
Bursa Şube
İbrahim Mart Şube Başkanı
Fikri Düşünceli Şube Sekreteri
Ferudun Tetik Şube Saymanı
C.Serdar Sönmez Şube Müdürü
    
Denizli Şube
Tevfik Demirşah Şube Başkanı
Mehmet Sarıca Şube Sekreteri
Nuri Kurun Şube Saymanı
Behice Çetinkaya Dilbaz Şube Müdürü
  
Diyarbakır Şube
Sait Bahçe Şube Başkanı
Haydar Sancar Şube Sekreteri
Sıdık Akman Şube Müdürü

Edirne Şube
Aziz Avukatoğlu Şube Başkanı
Erkan Doğan Şube Saymanı

Eskişehir Şube
Hakan Ünal Şube Başkanı
Atila Tomsuk Şube Sekreteri
Neşet Aykanat Şube Saymanı
Levent Güler Şube Müdürü
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Gaziantep Şube
Gürcan Ülgey Şube Başkanı
Hüseyin Ovayolu Şube Başkan Vekili
Esra Elitaş Şube Sekreteri
Ekrem Nacarkahya Şube Saymanı
Kerem Yelekçi Şube Müdürü
    
İstanbul Şube
Battal Kılıç Şube Başkanı
İbrahim Tataroğlu Şube Sekreteri
Saadet Sayın Şube Saymanı
Hasan Özger Şube Müdürü
    
İzmir Şube
Güniz Gacaner Ermin Şube Başkanı
Melih Yalçın Şube Sekreteri
Tayfun Çaylan Şube Saymanı
Necmi Varlık Şube Müdürü
    
Kayseri Şube
Ersin Fener Şube Başkanı
Naif Aksoy Şube Sekreteri
Halil İbrahim Çıncıllıoğlu Şube Saymanı
Dursun Ayyıldız Şube Müdürü
    
Kocaeli Şube
Ünal Özmural Şube Başkanı
Emrah Aydemir Şube Sekreter
Mahmut Köse Şube Saymanı
Gültekin Keskin Şube Müdürü
 
Konya Şube
Ömer Erdoğan Duransoy Şube Başkanı
Aziz Hakan Altun Şube Sekreteri
Mustafa Günel Şube Saymanı
Kerim Öztürk Üye
M. Levent Şam Şube Müdürü
    
Mersin Şube
O. Akar Tülücü Şube Başkanı
Önder Ova Şube Sekreteri
Bora Delibaş Şube Saymanı
Ayşe Karaca Şube Müdürü
  
Samsun Şube
Kadir Gürkan Şube Başkanı
Nail Yolaydın Şube Sekreteri

Aycan Türkel Şube Saymanı
Kadir Serkan Atılgan Şube Müdürü

Trabzon Şube
Şaban Bülbül Şube Başkanı
Fulya Bankoğlu Şube Sekreteri
Ahmet Kaya Şube Saymanı
  
Zonguldak Şube
Soner Sinoplu Şube Saymanı
Melih Başören Şube Sekreteri
Ayhan Hilalci Şube Müdürü

Alınan Kararlar

Oda bütçesine bakıldığında; 2015 yılı gelir gider farkı 2,7 
milyon TL eksi bakiye, 2016 yılı 8 ayında ise 2 milyon eksi 
bakiye vermiştir. Bu mali tablo sürdürülebilir değildir. Bu 
mali durumun düzeltilebilmesi için acil tedbirler alınması 
gerekmektedir. Buna ilişkin olarak geçmişte yapılan Sek-
reter Sayman toplantı kararlarını somutlaştırmak üzere ve 
ilave olarak yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1.  Üye
a.  Örgüt geneline baktığımızda, 2016 yılı dahil 49 milyon 

TL üye aidat alacağı bulunmaktadır. Geçmiş dönem 
üye alacaklarının toplanması için örgüt genelinde bir 
kampanya başlatılmasına,

2. MİEM/PBK
a. MİEM eğitimlerinin arttırılması için ivedi çalışmalar 

yapılması ve daha önceki kararlar çerçevesinde alınan 
görevlerin bir an önce tamamlanmasına,

b. Yardımcı personellere yönelik olarak eğitimlerin arttı-
rılması için çalışmalar yapılmasına,

c. MYK kapsamında belgelendirme yetkisi aldığımız/ala-
cağımız alanlarda sınavlar açılabilmesi için çalışmalar 
yapılması, özellikle kaynakçı sınavları konusunda tüm 
Şubelerde talep toplama çalışmalarına hız verilmesine,

d. Bazı şubelerimizde oluşturulan uygulamalı eğitim 
merkezlerinin tüm örgüt geneline yayılmasını sağla-
mak için gerekli çalışmaların, fizibilite raporlarıyla bir-
likte Oda Merkezi’ne ulaştırılmasına;

e. MYK kapsamında henüz tamamlanmamış veya yeni 
çalışılmaya başlanılması düşünülen konularda talip 
olan Şubelere görev verilmesine ve ilgili Şubelerin en 
kısa zamanda konu hakkında fizibilite raporlarını Oda 
Merkezi’ne iletmesine,

f. Oluşturulacak MYK Çalışma Grupları’na konusunda 

uzman, çalışmalara verimli zaman ayırabilecek isimle-
rin önerilmesine, 

g. İş makinaları alanındaki MYK Ulusal yeterliliklerine 
yönelik hazırlanan Belgelendirme programları için pi-
lot şube olarak İzmir, Kocaeli ve Mersin Şube’nin gö-
revlendirilmesine, bu şubeler tarafından eğitim prog-
ramı hazırlanması, sınav yeri belirlenmesi, teorik ve 
uygulamalı sınavların yapılması konularında çalışmalar 
yapılmasına,

h. MYK Makina Bakımcı Ulusal yeterliliğine yönelik ha-
zırlanmakta olan Belgelendirme programının tamam-
lanması için 21 Ekim 2016 tarihine kadar Kocaeli Şube 
tarafından çalışma yapılmasına,

i. PBK akreditasyon kapsamındaki belgelendirme prog-
ramlarında şubelerce 31 Aralık 2016 tarihine kadar en 
az bir sınavın yapılmasına,

j. MİEM eğitimlerinin kapsamlarının geliştirilmesine yö-
nelik MİEM Çalışma Grubu’nda görev alacak isimlerin 
15 Ekim’e kadar bildirilmesine,

k. Aşağıda belirtilen alanlarda başlatılan çalışmaların so-
nuçlarının 31 Ekim tarihine kadar sonlandırarak görev 
alan şubelerin raporlarının Oda Merkezi’ne gönderil-
mesine, 

• Sanayi Tipi Çamaşırhane Tesisatı – Ankara Şube
• Sanayi Tipi Mutfak Tesisatı – Ankara Şube
• Medikal Gaz Tesisatı - Adana/Ankara/İstanbul/Mersin 

Şube
• Otomatik Kontrol Tesisatı - İstanbul Şube
• Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Sistemleri - 

Ankara/İstanbul Şube
• Bakım Mühendisliği/Personeli – İstanbul, Kocaeli 

Şube
• Baca Kontrol/İmalat Mühendisliği – İstanbul Şube

l. Şube etkinlik alanında bulunan Sorumlu Müdürler 
ile toplantılar yapılarak öncelikle, çalıştıkları Otogaz/
Dolum Tesisi’nde belgeli personelle çalışılması ya da 
istihdamı konusunda bilgilendirilmeler yapılmasına ve 
eğitimsiz personelin olması halinde karşılıklı görüşme-
ler yapılarak eğitim planlaması yapılmasına,

m. Bazı şubelerimizde MİEM eğitimlerinin açılmadığı gö-
rülmüş olup, bu şubelerimizde MİEM eğitimleri açıl-
ması için çalışmalara hız verilmesine,

3. SMM / Proje-Mesleki Denetim
 Şube etkinlik alanında gerçekleştirilen Proje Mesleki 

Denetim sayılarının arttırılması amacıyla;
a. Şube etkinlik alanında faaliyet gösteren SMM’lerle dü-

zenli toplantılar yapılmasına,

b. Yerel yönetimlerle protokoller yapılması için çalışma-
lar yapılmasına, devam eden çalışmaların hızlandırıl-
masına,

c. TTMD vb. sektör dernekleriyle iletişime geçilmesine,
d. SMM yönetmeliği kapsamında SMM bürolarının de-

netlenmesi çalışmalarına ağırlık verilmeli, uygunsuzluk 
tespitinde ise mevzuatlar kapsamında gerekli işlemler 
başlatılmasına,

e. AİTM proje denetimlerinde Oda onayı aranması için 
Şube etkinlik alanlarında Emniyet Genel Müdürlüğü 
Trafik Tescil Büroları ve TSE ile görüşmelerde bulu-
nulmasına,

4. Yayın
 Oda süreli yayınları ve ajanda için reklam çalışmaları-

na önem ve hız verilmesi; 
a. Oda periyodik yayımlarından Mühendis ve Makina, 

Tesisat Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği der-
gileri için Şubeler tarafından alınan reklam gelirinin 
%50’sinin ilgili Şubeye bırakılmasına,

b. Ajanda basım adeti, toplam reklam gelirine göre be-
lirlenecek olup, her Şubeye aldığı reklam oranında 
ajanda dağıtımı yapılacaktır. Şubelerin bu hususu göz 
önüne alarak gerekli çalışmalarını yapmasına,  

5. Teknik Hizmetler
 AKM
a. Asansör kontrolleri sonucunda tahsil edilemeyen üc-

retlerin ödenmesi için bina yönetimine gerekli uyarı-
ların yapılması ve akabinde hukuki işlemlerin yürütül-
mesine,

b. Asansör kontrolleri sonucu yapılan tahsilatların asan-
sör yazılımına düzenli girişinin sağlanmasına,

c. Günlük asansör kontrol ortalamalarının artırılmasına 
yönelik planlama yapılmasına,

d. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından 
asansör kontrollerine yönelik kesilen cezaların önüne 
geçilebilmesi için;

• Takip kontrollerine zamanında gidilmesi,
• Asansör kimlik numarası ve asansör bilgi etiketlerinin 

(kırmızı, sarı, mavi, yeşil)  eksiksiz yapıştırılması,
• Kontrol kriterlerine dikkat edilmesi
 hususlarında azami önem gösterilmesine,
e. Asansör kontrollerine eşlik etmekten ısrarla kaçınan 

bakımcı firmaların Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Mü-
dürlüklerine bildirilmesine,

6. Periyodik Kontrol
a. Akreditasyon kapsamında olan ancak tüm örgüt bi-

rimlerinde yapılmayan muayene ve ölçümlerin örgüte 
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yaygınlaştırılması çalışmalarının devamına,
b. Periyodik kontrol alanlarının zenginleştirilmesi için ça-

lışma yapılmasına,
c. Periyodik kontroller için verilen tekliflerde OYK’ya 

sunulmak kaydıyla özel indirim oranlarının uygulan-
masına,

d. Periyodik kontroller için verilen tekliflere iş hijyeni ve 
baca gazı ölçümlerinin de eklenerek paket halinde ve-
rilmesine,

e. Alacakların tahsili için gerekli takip ve çalışmaların hu-
kuki süreç de dahil olmak üzere yapılmasına,

7. LPG Sızdırmazlık
a. LPG tüplerindeki yalıtım şartına dikkat edilmesi nok-

tasında Araç Muayene İstasyonları ile görüşmeler ya-
pılmasına,

b. Sızdırmazlık istasyonlarının fiziki koşullarının iyileşti-
rilmesi, kullanılan araç-gereç eksikliklerinin tamam-
lanması ve sızdırmazlık personelinin kontrollerde 
azami hassasiyet göstermeleri noktasında çalışma 
yapılmasına,

c. Tüm sızdırmazlık istasyonlarımızın Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından her an denetlenecek-
mişçesine hazırlıklı olmasına, 

8. Genel Tasarruf Tedbirleri
a. Bina işletme giderlerinin azaltılması için acil çalışmalar 

yapılmasına,
b. Birimlerimizdeki bina tadilatı/tamiratı ile demirbaş 

alımlarının zorunluluklar dışında durdurulmasına,

c. Oda asıl faaliyetlerinde kullanılmayan gayrimenkulle-
rin değerlendirilmesi için çalışmaların Ekim sonu iti-
barıyla bitirilmesine,

d. Yönetim Kurulu giderleri konusunda hassas davranıl-
ması, yayınlanmış olan tasarruf tedbirleri genelgesine 
uyulmasına,

e. Tüm Oda kongre-kurultay-sempozyum etkinlikle-
rinin yanı sıra, geleneksel gece ile sosyal ve kültürel 
etkinliklerin de denk bütçe esasına göre yapılmasına,

9. Personel
 Bugün itibarıyla, personel giderlerinin %65-70 ara-

sında olduğu görülmektedir. Oda faaliyetlerinin üye 
ihtiyaçlarını da dikkate alarak sağlıklı bir şekilde sür-
dürülebilmesi için bu oranın süreç içerisinde %40’lara 
çekilmesi gerekmektedir. 

a. Emekliliği gelmiş arkadaşlarımızın emekliliğe ayrılma-
sının sağlanması,

b. Gelir gider durumu dikkate alınarak personel planla-
ması yapılması ve 15 Ekim 2016 tarihine kadar Oda 
Merkezi’ne ulaştırılmasına,

c. İzinlerin iş yoğunluğuna ve iş takvimine uygun olarak 
planlanmasına,

 Mevcut durum ve yukarıda alınan kararlar da göz 
önüne alınarak tüm Şubelerimiz:

a. Yıl sonuna kadar gelir gider dengesini sağlamak için 
hareket planlarının, 

b. 2017 yılı için gerçekçi tahmini bütçelerini 15 Ekim’e ka-
dar Oda Merkezi’ne ulaştırmalarına karar verilmiştir.

 ODA ONUR KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Oda Onur Kurulu toplantısı 24 Eylül 2016 tarihinde Oda Merkezi`nde yapıldı.

Toplantıda kurula iletilen 23 dosya üzerinde görüşüldü.

GÜNEŞ PARK ENERJİ KOMPLEKSİ TEMEL ATMA TÖRENİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Makina Mühendisleri Odası ve Mersin Mezitli Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilecek olan Güneş Park Enerji 
Kompleksi’nin temel atma töreni 1 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirildi.

Makina Mühendisleri Odası ve Mersin Mezitli Belediye-
si işbirliğiyle hayata geçirilecek olan Güneş Park Enerji 
Kompleksi`nin temel atma töreni 1 Ekim 2016 tarihinde 
gerçekleştirildi. 7,5 dönüm alan üzerine kurulacak komp-
lekste, enerji üreten çocuk oyun parkından Sanayi En-
düstri Müzesi`ne, kadın üreticiler için sebze-meyve ku-
rutma, salça ve meyve suyu çıkarma istasyonundan enerji 
kulesine kadar birçok bölüm yer alacak.

Odamız ve Mezitli Belediyesi işbirliğinde Türkiye`de ilk 
kez hayata geçirilecek olan Güneş Park Enerji Komp-
leksi, aynı zamanda Uygulamalı Eğitim Merkezi işlevi de 
görecek. Mezitli Yeni Mahalle`de 2. Çevre Yolu Mezitli 
Deresi Köprüsü köşesinde yer alan kompleksin Güneş 
Yapı bölümünün ilk parçası, düzenlenen törenle monte 
edildi. Törene, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 
Çakar, MMO Mersin Şube Başkanı Akar Tülücü, Mezitli 
Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Arama Kurtarma Der-
neği (AKUT) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nasuh Mahruki 
ile ünlü aşçı ve televizyon programı yapımcısı Hollondalı 
Wilco Van Herpen, çevre kuruluşları temsilcileri, Maki-
na Mühendisleri Odası üyeleri, iş ve siyaset dünyasından 
isimlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

"7,5 dönüm alan üzerine kurulacak kompleks 
Türkiye`de ilk olma özelliğini taşıyor"

Törenin açılış konuşmasını yapan MMO Mersin Şube 
Başkanı Akar Tülücü, 310 gün güneş gören Mersin`de, 
güneş enerjisinden azami ölçüde yararlanmak ve güneş 
enerjisini anlatmak amacıyla böyle bir kompleks yaptıkla-
rını, bu yatırımın ortalama 6,5 yılda kendini amorti ede-
bileceğini, özellikle lojistik ve antrepo konusunda önemli 
bir yere sahip Mersin`in, güneş enerjisi ile çok büyük bir 
kâr elde edebileceğini söyledi. Konuşmasına kompleksle 
ilgili bilgi vererek devam eden Tülücü, özetle şunları söy-
ledi: "7,5 dönüm alan üzerine kurulacak ve birkaç bölüm-
den oluşacak Güneş Park`ta, Güneş Yapısı bölümünde 
ilkokul öğrencilerine eğitim verilecek. Öğrencilere enerji 
tasarrufu öğretilecek, enerji bilinçlendirmesi yapılacak, 
güneş enerjisinden elektrik üretimi ve doğaya yararları 

anlatılacak. Komplekste ayrıca enerji üreten çocuk oyun 
parkı ve Sanayi Endüstri Müzesi de olacak. Kadın üre-
ticiler için sebze-meyve kurutma, salça çıkarma, meyve 
suyu çıkarma istasyonu ve enerji kulesi de yapılacak. Gü-
neş saatleriyle süslenmiş yeşil bir park olacak burası. Par-
kın enerjisi güneş ve rüzgardan sağlanacak. Bu kompleks 
Türkiye`de ilk olma özelliğini taşıyor."

"Güneş enerjisinin değerlendirilmesinin somut bir 
örneğini inşa etmekten gurur duyuyoruz"

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar da açış 
konuşmasında, ‘dev yapı’ olarak nitelediği Güneş Park 
Enerji Kompleksi`ni de Mezitli Belediyesi işbirliğiyle 
Makina Mühendisleri Odası`nın faaliyetleri arasına ek-
lediklerini vurguladı. Çakar daha sonra, "Tarihte güneş 
enerjisiyle anılan Mersin`de ve ülkemizde çok önemli 
bir potansiyeli bulunan güneş enerjisinin ve yenilenebi-
lir enerji kaynaklarımızın değerlendirilmesinin somut bir 
örneğini inşa etmekten hepimiz gurur duyuyoruz. Güneş 

MESLEKİ YETERLİLİK (İŞ MAKİNALARI) ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamız Mesleki Yeterlilik (İş Makinaları) Çalışma Gru-
bu toplantısı, MYK tarafından yayımlanan iş makinaları 
alanındaki Ulusal yeterlilikler kapsamında yürütülen 
belgelendirme çalışmalarının iyileştirilmesi amacıyla, 
Mesleki Yeterlilik Kurumuna iletilecek görüş ve öne-
rilerin hazırlanması gündemi ile 4 Ekim 2016 tarihinde 
Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Toplantıya Katılanlar

Mustafa Yazıcı PBK YK Üyesi

Abdullah Özcan Bayrakcı PBK Sınav Yapıcı

Yılmaz Yüce PBK Sınav Yapıcı

Ertuğrul Çiğdem Üye

Can Öztürk PBK Kalite Yönetim Temsilcisi
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enerjisinden, düzenlemelerle toplumsal yararı maksimi-
ze edecek mimari pratiklerin yaygınlaştırılması açısından 
da önem taşıyacak olan bu Uygulamalı Eğitim Merke-
zi, ilköğretimden başlayarak eğitim-öğretim sürecinde 
öğrencilerimizi ve halkımızı yeni ve yenilenebilir enerji 
kaynakları konusunda aydınlatmak, odamızın mesleki 
uygulamalı eğitim çalışmalarını toplumla buluşturmak açı-
sından büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

"Güneş kenti Mezitli`nin Türkiye ve dünyaya örnek 
olması gerekiyor"

Yasanın verdiği imkanlar ve belediye meclisinin aldığı ka-
rarla bu projenin yürütülmesine karar verdiklerini ve el 
ele verince birçok projenin yapılabildiğini söyleyen Me-
zitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, açılış konuşmasında 
özetle şunları söyledi: "Bir arkadaşımızın kütüphane-kafe 
projesini bugünlerde hayata geçireceğiz. Bir başka arka-
daşımızın gençlik merkezi projesine de yakında başlaya-
cağız. Bunlar, belediyeden herhangi bir maddi kaynak 
çıkmaksızın yapılan projeler. Bu proje de onlardan biri-
si"  dedi. Güneş`in, enerji olarak sonsuz bir güce sahip 
olduğunu ve güneş enerjisi ile enerji açığını kapatmanın 
mümkün olduğunu, nükleer enerji gibi başka arayışla-
ra girmeye gerek olmadığını vurgulayan Tarhan, Güneş 
Park Enerji Kompleksi projesinin bunun ilk adımı olaca-
ğını söyledi ve özetle şöyle konuştu: "Bunu, 2 bin 500 yıl 
önce yaşayanlar değerlendirmiş. Ama maalesef biz bugün 
güneş enerjisinden yararlanamıyoruz. Buranın eski adı 

‘güneş` anlamına gelen Soli. Güneş kenti Mezitli. Aslın-
da bunun Türkiye ve dünyaya örnek olması gerekiyor. 
Güneşten çok fazla yararlanmamız gerekiyor. Tükenebi-
lir enerji kaynaklarından güneş enerjisi gibi yenilenebilir 
enerji kaynaklarına geçmemiz gerekiyor. Bunda ısrarcı 
olup, bunun mücadelesini yapmamız gerekiyor."

 "Ülke, bu tür projelerle kalkınıyor"

AKUT`un 36 ekibinden birinin Mersin`de olduğunu 
anımsatan AKUT Başkanı Mahruki ise törende "Bu tür 
yerleşkeler çok önemli. Burada yapılması planlanan bu 
çalışmanın amacına ciddi anlamda hizmet edeceğine emi-
nim. Çünkü önemli olan insanlara, bir araya gelebilecek-
leri bir sosyal alan hazırlamak ve yapılması gerekenleri 
uygun bir şekilde buraya yerleştirmek. Bunu kurduktan 
sonrasını zaten insanlar yapıyorlar, yeter ki, siz o altyapı-
yı, üst yapıyı, yerleşkeyi sunun. Ondan sonrasında zaten 
gönüllüler, profesyoneller, bu işin meraklıları gelip onu 
en güzel şekilde ayağa kaldırıyorlar. Mersin`e her geli-
şimde bu şekilde yeni projeler görüyorum. Bunlar orta 
ve uzun vadede çok ciddi geri dönüşü olacak, Mersin`e 
ve çevresine katkı sağlayacak projeler. Ülke de böyle 
kalkınıyor. Yerel yönetim projeyi, finansmanı oluşturu-
yor, özel sektör destekliyor, gönüllüler ve sivil toplum da 
bunun içini dolduruyor. Hep birlikte herkesin kazandığı, 
ülkenin, bölgenin, insanın kazandığı bir model ortaya çı-
kıyor. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim" 
diye konuştu.

10 EKİM ANKARA GAR KATLİAMINI ANMAK YASAK!
10 Ekim Ankara Katliamı’nın birinci yıldönümünde Gar önünde yapılmak istenen anma etkinliği polisin müda-
halesi yüzünden yapılamadı. 10 Ekim’de canlı bombaları engelleyemeyen emniyet güçleri, bir yıl sonra anma 
etkinliğine geçit vermedi.

Türkiye`deki en büyük katliam olan 10 Ekim katlia-
mının birinci yıldönümünde hayatını kaybedenleri an-
mak için Ankara Tren Garı`na gitmek isteyenlerin önü 
TOMA`larla kesildi,  Tren Garı`na tüm geçiş yolları ka-
patıldı. Saat 09.00`dan itibaren çeşitli yollardan Gar`a 
ulaşmak isteyenlere izin verilmedi, polis alana girmek 
isteyenlere gaz ve plastik mermiyle saldırdı.

Sadece katliamda yaşamını yitirenlerin ailelerinin alana 
alınacağını bildiren emniyet görevlileri ile katliam anma-
sına katılmak isteyenler arasındaki tartışmalar uzun süre 
devam etti. Polisin katliamda yaralanan yurttaşları dahi 
alana almaması dikkat çekti.

Saldırıların ardından aralarında CHP ve HDP milletvekil-
lerinin bulunduğu grup alana girdi. Gar önüne girişine izin 
verilen sınırlı sayıda aile ise katliamda yaşamını yitirenler 
anısına saldırı noktasına karanfiller bıraktı.

Alana alınmayanlar ise Büyükşehir Belediyesi önünde 
katliamın gerçekleştiği saat 10.04`te hayatını kaybeden-
ler için saygı duruşunda bulundular. Burada TMMOB 
Genel Sekreteri Dersim Gül, bir açıklama yaparak anma 
etkinliğine izin verilmemesini kınadı. Bu açıklama sonrası 
polis tekrar gaz ve plastik mermi ile saldırdı ve gözaltına 
alınanlar oldu.

"10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi Mitingi"nin çağrıcıları 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile 10 Ekim Barış Dayanış-
ma Derneği temsilcileri ise Gençlik Parkı önünde açıkla-
ma yapabildiler.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
AKP`nin mitinglerine alanlar açıkken, katliamda yaşamını 
yitirenlerin yakınlarına Gar önünün kapatıldığını belirte-
rek, polis saldırısına tepki gösterdi. Koramaz, katliamın 
hesabının mutlaka sorulacağını ifade etti.

KESK Genel Başkanı Lami Özgen ise "Bize kurum tem-
silcileriyle sembolik anma yapın diyorlar. Bizim sembolik 
anmada yerimiz yok. Biz emek demokrasi güçleri olarak 
oraya gideriz. Biz Ankara`da barış talebini haykırmak is-

tedik. Bundan dolayı katledildik. Barış talebini sürdürme-
ye devam edeceğiz" dedi.  

Katliamda yaşamını yitiren Dicle Deli`nin babası Faik Deli 
ise "1 yıl önce bombaların içimizde patlamasına izin veren 
zihniyet, barikatla bugün bizi engelliyor. Bu önlemler o 
gün alınsaydı bu katliam olmayacaktı. Bu alan valiye ve 
bürokrasiye açık, çocuklarını kaybedenlere kapalı" diye 
konuştu.

Polisin engellemelerine rağmen Atatürk Bulvarı üzerin-
den Kızılay`a gelenler Yüksel Caddesi`nde buluşarak 
burada bir açıklama yaptılar. 10 Ekim Barış Dayanışma 
Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşkun, anma etkinliği-
ne izin verilmemesini kınayarak, "Bizim için adalet gelme-
dikçe, bu ülkede kimse için adalet gerçekleşemeyecektir" 
dedi. Daha sonra 10 Ekim mitingine katılan siyasi parti 
temsilcileri de birer konuşma yaptılar.
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10 EKİM ANKARA GAR KATLİAMINDA YİTİRDİKLERİMİZ ÇEŞİTLİ 
ETKİNLİKLERLE ANILDI

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 10 Ekim 2015 tarihinde, Ulus Tren Garı önünde “Emek, Barış, De-
mokrasi Mitingi” için toplanan kitlenin içinde patlatılan iki canlı bombanın sonucunda hayatını kaybeden 103 
arkadaşımız, saldırının birinci yıldönümünde, dört Demokratik Kitle Örgütü ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma 
Derneği tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı.

İlk olarak, 9 Ekim Pazar günü katliamda hayatını kaybe-
denleri anmak üzere Karşıyaka Mezarlığı’na gidildi. Kat-
liamda hayatını kaybedenlerin aileleri, yaralananlar, siyasi 
parti, demokratik kitle örgütü ile emek ve meslek örgüt-
lerinin katıldığı anma programı saygı duruşu ile başladı. 
Ailelerin söz aldığı anmada, "Katillerden hesap sorulacağı" 
yinelendi. Konuşmaların ardından, İdil Güneyi, Korkmaz 
Tedik, Ali Kitapçı, Uygar Çoşkun ve Sevgi Öztekin`in 
mezarları başında anma yapıldı.

"Birinci Yılında 10 Ekim`in Ardından"

Mezarlık anmasından sonra, TMMOB İnşaat Mühendisle-
ri Odası Teoman Öztürk Salonu`nda "Birinci Yılında 10 
Ekim`in Ardından" paneli düzenlendi.

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap 
Sakinci Çoşgun panelin açılışında yaptığı konuşmada, 10 
Ekim 2015`in bu ülkenin kaderini etkileyen bir süreci be-
raberinde getirdiğini ifade ederek, "Biz bir yıldır bu ülke-
nin kana doymadığını, bu ülkede insan canının ne kadar 
ucuz olduğunu öğrendik" dedi.

Mitingin çağrıcı örgütleri DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
adına konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel 
de "10 Ekim`den bu yana dört bir yanımızda bombalar 
patlatıldı, katliamlar yaşandı. Ama tüm bunlar bizi emek, 
barış, demokrasi mücadelemizden vazgeçiremeyecek, 
mücadelemiz artarak sürecek" diye konuştu.

Davanın avukatlarından Pınar Akdemir de hukuki süreç 
hakkında bilgi verdi.

Katliamda hayatını kaybeden Dicle Deli`nin babası Faik 
Deli ise "Ne bombaları, ne tomaları, ne silahları, ne katli-
amları bizim inancımızı, mücadelemizi geriletemeyecek" 
dedi.

Katliamda ağır yaralanan ve bir yıldır tedavisi süren Cihan 
Andiç`in babası Ahmet Andiç de katliamda yaralananla-

rın anısına yaptığı konuşmada, mücadelenin ve dayanış-
manın önemini vurguladı.

Panel, verilen aranın ardından forum bölümüyle devam 
etti. Etkinliğin bu bölümünde de 10 Ekim`de hayatını 
kaybedenlerin aileleri, yaralananlar söz alarak duygu ve 
düşüncelerini dile getirdiler.

"Unuttuğun Kadar Suçlusun, Unutma"

10 Ekim Ankara Katliamı birinci yıldönümü etkinlikleri 
kapsamında, 10 Ekim saat 13.00`de çeşitli gazeteci ve 
alanda bulunanların çektiği fotoğraflardan oluşan "Unut-
tuğun Kadar Suçlusun, Unutma, Ankara Katliamını Unut-
ma" fotoğraf sergisi Çankaya Belediyesi sergi salonunda 
açıldı.


