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Sevgili öğrencim Muhammed Veysel Atılgan, küçücük bedeninde 
taşıdığın kocaman yüreğinle barış dediğin için babanla el ele 
katillerin hedefi oldun. Başkentin göbeğinde faşist saldırıya maruz 
kaldın. Arkadaşlarınla daha dün mendil kapmaca oynarkenki coşkun 
gözlerimin önünden gitmiyor.
Şimdi söyle güzel gözlü, güzel yürekli çocuğum nasıl anlatayım 
arkadaşlarına barış sözcüğünün anlamını?

Ben bu dersi seni anmadan nasıl veririm?

Seni, barış sözünü kullanmadan anlatırsam eksik olur, barış dersem 
peki arkadaşların sormaz mı ‘barış ölüme eş mi öğretmenim?’ diye.

Küçücük bedenin ağzı salyalı katillerin hangi egolarını tatmin etti 
acaba?

Güzel gözlü, güzel yürekli oğlum sana söz, oturmaktan hoşlandığın o 
cam kenarındaki yerin hep senin olacak. Barışın güvercini sensin artık 
benim için...

Katliamda ölen Veysel'in öğretmeni Sebahat Yıldırım'ın mektubundan...

Muhammed Veysel Atılgan
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Ankara Katliamı bu ülkenin en güzel gü-
lüşlerine, yarınlarına, umutlarına ve barış gü-
vercinlerine yapılmış ülke tarihindeki en büyük 
katliam olarak kazındı hafızalara. Emek, Barış ve 
Demokrasi Mitingi’ne yapılan saldırılar toplum-
sal muhalefetin tamamını susturma, yok etme, 
kitleler üzerinde 12 Eylül karanlığının etkisini 
yaratma amaçlarıyla planlanan çok kapsamlı 
savaş politikaların bir sonucudur. 

Bilinir ki savaşlar, onları önceleyen politi-
kaların devamıdır. Ülkenin 1 Kasım seçimlerine 
giderken yaşadığı katliamlar da konjonktürel 
olanla açıklanmaya çalışıldıkça büyük resim 
ıskalanmış olacaktır. Nasıl 12 Eylül, 24 Ocak 
Kararları ve bu kararlar için yaratılmak istenen 
“dikensiz bir gül bahçesi” ihtiyacından bağımsız 
ele alınamazsa, 10 Ekim Katliamı da, sonrasında 
yaşanılacak süreçler için oluşturduğu iklim de 
IŞİD saldırısı ve güvenlik zafiyeti başlıklarını 
çokça aşan bir derinlikte ve kirlilikte tezgahlan-
mıştır. 

“İstikrar”

Yürünülen yol, gidilecek hedefle bağlantılı 
olarak kurgulandığında hedefi tahayyül etmek 
kolaylaşır. Yaşanılan katliamlar, sokağa çıkma 
yasakları, OHAL uygulamaları vb. süreçler eşli-
ğinde girilen seçim atmosferinden beklentilerin 
dışında bir sonuç çıktığı konuşulmakta. Kimin 
beklentileriyle ters bir sonucun sandık sonuçla-
rına yansıdığı ise tamamen muammalı bir soru. 
Huzurun endekslendiği 400 vekilin, havuç/sopa 
politikalarının yansıması olan “Beyaz Toros”la-
rın, katliamların, infazların yaşandığı bir atmos-
ferde “demokrasi yarışı”ndan çıkan sonuçlarla 
ülkenin “istikrarı” seçtiğini söylemek, aklın ve 
mantığın sınırlarını zorlayan bir gerçeklik olur. 

Saray diktasının sandık meşruiyetli milli ira-
de ajitasyonunun 7 Haziran seçimleriyle elinden 
alınmasından sonra, ülkenin darbe dönemini 
aratmayacak koşullarda sürüklendiği tekrar 
seçimin gerçek bir temsil ve demokrasi süreci-
nin sonucu olmadığı tespitini yapmak için alim 
olmaya gerek duyulmayacağı kanaatindeyiz. 
Dillerinden milli irade söylemlerini düşürmeyen-

lerin, silahlar ve katliamlar gölgesinde gerçek-
leştirdikleri seçim koşullarında hangi iradenin 
temsilcisi oldukları açıkça ortaya çıkmıştır.

#Beyrut,#Paris

Geçtiğimiz günler ilki Beyrut ikincisi Pa-
ris’te gerçekleşen ve IŞİD’in üstlendiği bir 
dizi katliama sahne oldu. Charlie Hebdo’ya 
yapılan saldırının hafızalardaki yeri tazeliğini 
korurken Fransa’da yaşanan ikinci saldırı, 
Suriye’de yaşanan süreç özelinde Ortado-
ğu’nun Avrupa’ya yansımalarındandı. Yaşanan 
katliamlar sonucu emperyal politikalardan 
kaynaklı  bedelin bir kez daha halklarca öden-
diğini görmüş olduk. Saldırılar sonrası Fransız 
yetkililerin dili savaş ve intikam nidalarını 
barındırmakta bir beis görmüyordu. Fakat 
burada temel bir sorunu aydınlatmak gerek-
mekte. Bu bir savaş nedenidir, diyen Hollan-
de, Fransa’nın zaten içerisinde olduğu savaşı 
görmemekte değil elbette. Peki bu savaşta 
sadece birilerini suçlayarak kendi yarattıkları 
terörü aklayabilecekler mi?

Hatırlanacak olursa Libya’ya savaş uçak-
larını ilk gönderen ülke Fransa’ydı. Suriye’de 
yaşanan savaşta da benzer bir iştahla yer 
aldıkları Fransız basınından dahi takip edile-
bilirken, alakasız oldukları bir savaşın mağdu-
ru hissini uyandırmak, Fransız egemenlerini 
aklamaya yeterli olmayacaktır. El Nusra’dan 
ÖSO’ya kadar lojistik, eğit donat vb. birçok 
konuda ittifaklarla ilerleyen NATO ve üye 
ülkeleri kendi yarattıkları terörün bedelini 
halklar ödediğinde ortaya çıkan sonuçlarda 
pay sahibi değilmişlercesine pişkinlikle açıkla-
malarını sürdürmekteler.

Bugün Suruç’tan Ankara’ya, Beyrut’tan 
Paris’e uzanan katliamların bedelini her zaman 
olduğu gibi yine halklar ödemiştir. Ancak bilin-
melidir ki bu katliamları düzenleyen tetikçiler 
kadar bu katilleri uluslararası hesapları gereği 
besleyip yaratan güçler de ölümlerden sorum-
ludurlar.    

İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu
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Darbeciler Yenilecek, 
Halklarımız Kazanacak!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 
12 Eylül 2015 tarihinde Ankara Yüksel Caddesi 
İnsan Hakları Heykeli önünde bir araya gelen 
demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler 12 
Eylül’ün yıldönümünde halkların özgür ve bir 
arada yaşama iradesine karşı darbeci zihniyetin 
devam ettiğini belirterek, Cizre halkının yalnız 
olmadığını, Saray darbesine izin vermeyecekle-
rini dile getirdiler.

Ortak açıklamayı KESK Eş Başkanı Lami 
Özgen, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TM-
MOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı ve TTB Merkez Konsey Başkanı Bayazıt 
İlhan yaptı.

Darbeciler Yenilecek, 
Halklarımız Kazanacak!
Cizre Halkı Yalnız Değildir! 
Cizre Ablıkası Derhal Kaldırılsın!

Yüreklerimiz gibi aklımız da isyan ediyor. 
Her gün acı haber alıyoruz. Cizre’de günler-
ce aralıksız sokağa çıkma yasağı uygulandı. 
Cizre Gazze benzeri bir kuşatma altına alındı! 
Sokağa çıkan ve vurulan çocuklar, hastaneye 
götürülemediği için kan kaybından ölen yara-
lılar, elektrikleri, suları kesik evlerde, besinle-
ri/suları tükenen ve yaşam mücadelesi veren 
insanlar, kaderine terkedilen hastalar oldu.

Cizre’de Güvenlik güçleri tarafından öldürü-
len ve güvenlik güçleri izin vermediği için biri 
35 günlük bebek, biri 12 yaşında kız çocuğu 
olmak üzere cenazeler 40 derecelik sıcaklıkta 
evlerde, camilerde bekletildi. Hükümet ve med-
yası tek bir satırlık açıklama yapmadı!

Her ne kadar sokağa çıkma yasağı bugün 
kaldırılmış olsa da abluka devam ediyor ve ye-
niden ya da hangi ilçede yasaklama olup olma-
yacağı belli değil.

Sayın Başbakan, “Bir tek sivil vatandaş 
öldürülmedi” diyor! 35 günlük bebeği, 10 ya-
şındaki Cemile Çağırga’yı, yedi çocuk annesi 
Meryem Süne’yi, altmış yaşındaki, kırk ve 
elli yaşlarındaki insanları sivil saymıyor mu? 
Cizre’nin dünya ile bağlantısını kestiklerinde 
gerçeklerin açığa çıkmayacağını mı zannetti-
ler? Eğer Cizre’de devlet güçleri insanlık suçu 
işlemediyse niçin Meclis’te grubu bulunan bir 
partinin Eş Başkanını, milletvekillerini, dahası 
şu an Türkiye’yi yöneten Hükümetin üyesi 
Bakanları Cizre’ye sokulmadı?

Korku imparatorluğu kurarak gerçeklerin ka-
ranlıkta kalacağını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. 
Emek ve demokrasi güçleri olarak bizler başta 
Cizre olmak üzere işlenen tüm suçları açığa 
çıkarıp hesabını mutlaka soracağız.

Artık yeter!

Asker, polis, genç, kadın, çocuk cenaze-
lerinin sonu gelmiyor… Ülkenin dört bir ya-
nındaki cenazelerde akan gözyaşlarına tanık 
oluyoruz. Biz ölümleri tasnif etmiyoruz. Her 
ölümün ardından, binlerce yıldır birlikte ya-
şadığımız bu topraklarda toplumsal barış ve 
geleceğimiz adına kaygılarımız büyüyor.

Üzülerek görüyoruz ki sıkılan her kurşun 
gencecik bedenlerle birlikte yüreklerimizi ve 
kardeşliğimizi parçalıyor. Patlayan bombalar 
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sadece yollarda, binaların duvarlarında ve 
kepenlerde çukurlar, delikler açmıyor. Yaşa-
nanlar ve yaşatılanlar yaralarımızı yeniden 
yeniden kanatırken evlatlarımızın bedenleriy-
le birlikte toplumsal barışı da parçalıyor. Yakı-
lan her parti binası, her ev, her işyeri, örgütlü 
olduğu açık olan her linç girişimi, her gazete 
baskını korkarız ki bizi Suriye’den bildiğimiz 
karanlık bir geleceğe taşıyor. Çatışmalar ve 
şiddet başta yaşama ve sağlık hakkı olmak 
üzere barınma ve beslenme gibi en temel 
hakları, yok ediyor.

Her gün durum daha da kötüye doğru gi-
diyor! Her gün ocaklara ateş düşüyor! Savaş 
çığırtkanlığının yapıldığı her saat, her gün yaşa-
mını yitirenlere yenileri ekleniyor.

Artık yeter!

Ortalık kan gölüne dönerken Cumhurbaş-
kanının “400 vekil verilseydi durum böyle 
olmazdı” açıklamasını yayınladığı için gaze-

teler basılıyor, güvenlik güçlerine “tereddüt 
etmeden vur” emri verilen talimatlar tüm 
valilere gönderiliyor. Hangi askeri birimlerin 
illerde görevlendirileceği bile belirlenmiş 
durumdadır!

Bugün 12 Eylül faşist darbesinin yıldö-
nümü! Türkiye halklarının, emekçilerinin ve 
gençlerinin yaşamlarına bir karabasan gibi 
çöken 12 Eylül’ün karanlığı, dünden bugüne 
faşizan anlayışıyla birlikte sürmektedir. Ara-
dan 35 yıl geçmesine rağmen hala 12 Eylül 
anayasası yürürlükte, çünkü egemenler bu 
topraklarda barış ve demokrasiyi kendileri 
için en büyük tehdit olarak görüyorlar.

12 Eylül faşizminin 35 yıldönümünde bu 
kez Saray darbesini yaşıyoruz. Halklarımızın 
tek başına iktidar olmasına izin vermediği, 
Başkanlığını istemediği AKP ve Cumhurbaş-
kanı gayri meşru ve faşizan şekilde ülkeyi yö-
netiyorlar. Devreye sokulan güvenlik konsepti 
adeta “Darbe Günlükleri”nin pratikleştirilmesi 



anlamına gelmektedir. Darbenin “düşman 
unsurları” tüm AKP muhalifleri, emek ve de-
mokrasi güçleri ve Kürtlerdir.

“Vur emri” alan ve iç güvenlik yasasıyla 
yetkileri artan güvenlik güçleri, her türlü ba-
rış ve demokrasi talebine karşı şiddet uygu-
lamaktan kaçınmazken, yüzlerce parti binası-
nı, yüzlerce ev ve işyerini yakanlar, otobüsleri 
taşlayanlar, gazeteleri basanlar karşısında 
ortalarda görünmüyor. “Emek”, “demokrasi”, 
“özgürlük”, “barış”, “adalet” konulu en sıra-
dan basın açıklamalarımızda karşımıza çıkan 
TOMA’lar , “katliam isteriz” sloganları atan 
benzin bidonlu kalabalıkların konuşma kürsü-
sü olarak kullanılıyor.

 Artık yeter!

İktidar borazanı, savaş çığırtkanı medya, 
insan ölümleri üzerinden yeni algı operas-
yonları yapıyor. Yaşamın değil ölümün dili 
hâkim kılınmaya çalışılıyor. İktidar uğruna 
başlatılan savaşın gerçek nedenini gizlemek 
için “ya bizdensin ya düşman” denilerek barış 
yanlısı tüm kesimler “vatan haini” ilan edili-
yor! Basın özgürlüğü iktidar vekilleri öncülü-
ğündeki şiddet eylemleriyle yok ediliyor. Ba-
sın özgürlüğü ile beraber demokrasinin tüm 
kırıntıları un ufak ediliyor. Muhalifler “ölüm” 
mektuplarıyla, tutuklanmayla, tehdit ediliyor. 
Farklılıklar derinleştiriliyor, düşmanlıklar ya-
ratılıyor. Ölümler tasnif ediliyor, ölü sayıları 
yarıştırılıyor.

Vatandaşlarımız sağlık hizmetinden mah-
rum bırakılıyor, yaralı ve veya hasta tedavi 
ettikleri için, katliamlara ve savaşa karşı çık-
tıkları için sağlık çalışanları cezalandırılıyor. 
Görevden uzaklaştırılıyor, can güvenliği ol-
madan hizmet veriyor, günlerce hastanelerde 
mahsur kalıyorlar. Kendilerinin ve yakınlarının 
yaşamından kaygı duyuyorlar. 

Artık Yeter!

Daha fazla tabut taşımak istemiyoruz! 
Çocuklarımız Ölmesin! Eller tetikten çekilsin, 
silahlar sussun! Derhal normalleşmeye dönük 
acil adımlar atılsın, demokratik süreç işlesin! 
Sokağa çıkma yasakları, sağlık emekçilerine 
ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar der-
hal durdurulsun, sıkıyönetim uygulamaları 
son bulsun!

Bu sürece yol açan AKP’nin ve Cumhur-
başkanın taleplerimize kulaklarını tıkadığını, 
demokratik ve barışçıl adımları atmayacağını 
biliyoruz. Savaşı durduracak emek ve demok-
rasi güçlerinin birlikte ve ortak mücadele etme 
iradesi ve gücüdür.

Bu vesileyle buradan tüm demokrasi ve 
emek güçlerine çağrıda bulunuyoruz; savaşa 
karşı barışı inşa etmek için saldırının, baskının, 
faşizmin olduğu her yerde birlikte mücadeleyi 
yükseltelim!

Savaşa Hayır! Barış Hemen Şimdi!..
 

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, DEVRİMCİ PAR-
Tİ, EHP, EMEP, ESP, HALKEVLERİ, HDP, ÖDP, 
SYKP, YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ, 
İHD, HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR 
VAKFI, PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ, 
TİHV
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TMMOB 
43. Dönem 3. Danışma 
Kurulu Toplantısı Yapıldı

TMMOB 43. Dönem 3. Danışma Kurulu 
toplantısı 12 Eylül 2015 tarihinde İMO Teoman 
Öztürk Toplantı Salonu’nda yapıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı’nın TMMOB’nin 6 aylık çalışmalarıyla 
ilgili verdiği bilgi ve Türkiye gündemi üzerine 
değerlendirme konuşması ile başlayan toplan-
tıda sırasıyla; Yavuz Önen (TMMOB Eski Başka-
nı), Kaya Güvenç (TMMOB Eski Başkanı), Murat 
Ateşoğulları (JMO), Ali Ekinci (MO), Ahmet 
Göksoy (TMMOB Yüksek Onur Kurulu), Ali 
Ekber Çakar (MMO), Melih Yalçın (İzmir İKK), 
Erhan İçöz (JFMO), Deniz Akdemir (HKMO), 
Ali Uğurlu (HKMO), Gurbet Örçen (Diyarbakır 
İKK), Neşet Aykanat (Eskişehir İKK), Jihat Şen-
gal (ZMO), Burak Kaan Yılmazsoy (MO), Süley-
man Solmaz (İstanbul İKK), Bedri Tekin (MMO), 
Bahadır Acar (EMO), Nihat Çolak (Edirne İKK), 
Dersim Gül (TMMOB Genel Sekreteri), Erdem 
Pak (MMO), Mustafa Doğu (MADENMO), Ab-
dulsamat Uçaran (ZMO) konuştular.

TMMOB 43. Dönem 
III. Danışma Kurulu Sonuç Bildirisi

TMMOB 43. Dönem III. Danışma Kurulu, 
12 Eylül 2015 tarihinde, İnşaat Mühendisleri 
Odası Teoman Öztürk Konferans Salonu’nda 
toplanmıştır. Danışma Kurulumuz, 7 Haziran 
ve 1 Kasım milletvekili genel seçimlerinin 
arasındaki bir tarihte toplanmamız ve içinde 
bulunduğumuz dönemin olağanüstü özellik-
leri nedeniyle bir sonuç bildirisinin yayımlan-
masına karar vermiş; aşağıdaki sonuç bildi-
risini tam bir görüş birliği ile benimsemiş ve 
kamuoyu ile paylaşmaya karar vermiştir.

 “TMMOB Savaşa ve Faşizme Teslim Ol-
mayacak, Toplumsal Sorumluluklarını Yerine 
Getirmeye Devam Edecektir”

TMMOB 43. Dönem 3. Danışma Kurulu, 
emek ve demokrasi karşıtı 12 Eylül 1980 faşist 
darbesinin yapıldığı günde toplanmıştır. TM-
MOB 70’lerden bugüne meslek sorunlarının 
toplumsal sorunlardan bağımsız olarak ele 
alınamayacağından hareketle, kamu yararı 
doğrultusunda sorunların çözümü için mücade-
lesini sürdürmüş ve insan haklarını, örgütlülüğü, 
demokratik hakları yok sayan baskıcı iktidarlara 
karşı durmuştur.

Bu yaklaşımla TMMOB olarak, Mayıs ayın-
da yayınladığımız “TMMOB Seçim Bildirgesi 
2015” te kapsamlı değerlendirmeler yaptığı-
mızı hatırlatmak ve orada dile getirdiğimiz 
eleştiri ve istemlerimizin 1 Kasım 2015 seçim-
leri için olduğu kadar önümüzdeki süreçler 
için de geçerli, ivedi ve tarihsel olduğunu 
belirtmek isteriz.

Bildirgemizde AKP iktidarını sarsmanın 
öneminden hareketle, “2015 seçimleri bu yön-
de olumlu gelişmelerin yansıdığı bir platform 
mu olacaktır yoksa yakın, orta ve uzun erimli 
yeni platformlar veya dinamikleri mi gerekti-
recektir? Bu soruların yanıtları tamamen top-
lumsal pratik konusudur. Ancak TMMOB her 
iki yönü de içeren toplumsal-mesleki sorum-
luluğunu, önceki çabaları yanı sıra bu bildirge 
ile de yerine getirmek ve hiçbir siyasi partinin 
arka bahçesi olmayan tutumunu sürdürerek 
bağımsız yaklaşımlarını açıklamak ve o doğ-
rultuda mücadele etmek kararlılığındadır” 
demiştik. Bu görüşümüz güncelliğini koru-
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maktadır. Özel olarak 7 Haziran 2015 seçim-
leri, önemseyerek vurguladığımız toplumsal 
pratiğin olumlu sonuçlarını ve TMMOB’nin 
bağımsız çizgisi ile, toplumsal-mesleki so-
rumlulukla bezenmiş mücadeleci konumunu 
haklı çıkaran sonuçlar üretmiştir.  

AKP, 2009 yerel seçimleri bir yanda tutu-
lursa, ilk kez ciddi bir gerileme ve göreli de 
olsa önemli bir yenilgi yaşamıştır. AKP’nin 
Gezi ile birlikte başlayan yenilgiler dönemi 
ve iç çelişkileri seçimlerle sürmüştür. “Seçim 
sonuçları, 2013 Haziran halk hareketinin saye-
sinde, onun dolaylı bir ürünü niteliğindedir” 
demek olanaklıdır. Zira halk, 2013 Haziran’ı 
ile birlikte kendi gücünün farkına varmaya 
başlamış, direnç ve muhalefetini birçok alan-
da sürekli kılmış ve bunu ilk kez seçimlere de 
yansıtmıştır. Ancak gerçeği tam olarak ifade 
etmek açısından, ekonomik, siyasi, idari, yar-
gısal, askeri ve polisiye tüm olanakları eline 
geçirmiş, hukuk tanımayan bir gücü yalnızca 
eşitsizliklerle dolu bir seçim, temsili demok-
rasi ve parlamenter mücadele kanallarıyla alt 
etmenin zor olduğunun görüldüğünü de ayrı-
ca belirtmek gerekir.

Seçimler aynı zamanda barış isteminin kay-
naştırıcı bir içerikle benimsendiğini göstermiştir. 

Halkların kardeşliği şiarı vücut bularak faşizmin 
barajı HDP nezdinde aşılmış; kaldırılması yö-
nündeki toplumsal istem, sonrası için de gün-
cellenmiştir.

Seçim sonuçları toplumcu, demokrat, ilerici 
kesimlerin “Başka Bir Türkiye” özlemi doğrultu-
sunda mücadelesinin ne denli önemli olduğunu 
bir kez daha göstermiştir.

Ancak yukarıda değinilen ve değinilmeyen 
olumluluklar, temel öneme sahip diğer gerçek-
lerin üzerini örtmemelidir. Zira Erdoğan-AKP 
iktidar gaspına dayalı olarak; seçimleri, seçilmiş 
parlamentoyu, olağan hükümet kurma süreç-
lerini olağandışı yöntemler ile tanımamakta ve 
ülkeyi demokratik usul ve normlar ile olağan 
siyasi gelenekler dışında, faşist bir tarzda yö-
netme gayreti içindedir. “Tek derdimiz İslam, 
İslam, İslam”, “Türkiye’nin yönetim sistemi de-
ğişmiştir”, “evlatlarımızı feda etmeye hazırız” 
vb. yaklaşımlara sahip bir iktidar söz konusudur.

Seçimler önemli, olumlu sonuçlar üretme-
sine karşın, TMMOB Seçim Bildirgesi 2015’te 
belirtilen önemli bir düğüm noktasını, yani 
temsili demokrasi/temsili siyaset ve parla-
mentarizmin kriz içinde olması durumunu 
değiştirmemiş, 7 Haziran sonrasında söz ko-
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nusu krizin yeni ve çok katmanlı bir evresine 
geçilmiştir. Tek kurtuluş yolu iktidar olmaktan 
geçen, yalnızca “devri sabık” yaratmayacak 
uzlaşmalara açık olabilecekmiş gibi görünen, 
Gezi’den beri kendi yurttaşlarına karşı savaş 
açmış, toplumsal muhalefeti her yolla bastır-
maya çalışan, gerekirse iç savaşı bile ufkuna 
yerleştirmiş olan Erdoğan-AKP iktidarının 
temsili parlamenter demokrasiyi benimseme-
si ve onun kurumsallaşmasına hizmet etmesi, 
önümüzdeki olgunun doğasına aykırıdır. Tür-
kiye’de şu anda yaşanan olağanüstü durum 
budur ve Erdoğan tarafından çeşitli yönleriyle 
defalarca dile getirilmiştir.

Diğer yandan parlamenter muhalefetin se-
çimler sonrası AKP ekseninde patinaj yaptığı da 
açıktır. Muhalefetin ufkunda AKP’nin sarsılması, 
hükümet ortağı yapılmaması, siyaset ve devlet-
teki gücünün geriletilmesi gibi açık belirleme 
ve hedefler bulunmamıştır. Bütün parlamenter 
muhalefet, sonuçta iktidarı güçlendiren AKP’li 
düzenin tesisi için çalışmıştır. Nihayetinde tam 
da bu nedenle, gerçekte ciddi ve AKP’ye oy 
vermeyen halkı dahi tatmin eden bir muhalefet 
boşluğu bulunmaktadır. Erdoğan-AKP iktidarı 
yeni hükümet kuruluş sürecini bu nedenle göz 
göre göre oyalamalarla boşa çıkarmış; ülkemizi 
tekrar seçim, şiddet, savaş sarmalına sokabil-
miştir.

Seçimler sonrasında, bunalımın yeni ve 
üst bir evresine girildiğini bugün herkes gö-
rebilmektedir. AKP’nin Ortadoğu’da izlediği 
politikanın bölgesel savaşları, iç savaşları; ül-
kemiz içinde izlediği politikanın da bir iç savaşı 
zorlayıcı nitelikte olduğu artık herkes tarafından 
görülebilmektedir.

Kürt sorununda “çözüm süreci”nin bitiril-
mesi; ölümler ve provokasyonların gündelik 
olaylar haline gelmesi; PKK’nin tekrar silah 
kullanma zeminine çekilmesi; Suruç’ta 32 sos-

yalist gencin katledilmesi; Cizre başta olmak 
üzere yanıp yıkılmış ilçeler, kentler yaratılması, 
günlerce süren sokağa çıkma yasaklarıyla olu-
şan savaş ortamında çocukların da içerisinde 
yer aldığı onlarca sivilin katledilmesi; HDP’nin 
açık hedef haline getirilmesi, linç kültürünün 
teşvik edilmesi; CHP ve HDP genel başkanları 
için fezlekeler hazırlanması; emperyalizm, bölge 
gericiliği ve AKP’nin eseri olan IŞİD’in Suriye’de 
ve Türkiye’de Kürtlere karşı kullanılması; İncir-
lik’teki ABD üssünden askeri uçuşlara yeniden 
izin verilmesi; kaotik ortamın yeni unsurlarını 
oluşturmuştur.

Seçim sonrası oluşan durum çok yeni 
değildir, AKP iktidarının izlediği politika-
ların devamı, bir üst evresi niteliğindedir. 
Zira bilindiği üzere AKP iktidarı, Türkiye’nin 
neoliberal-muhafazakâr dönüşümünü kendi 
İslami kurgularıyla tepe noktalara çıkararak 
uygulama ve parlamenter sistemi dışlayan 
tarzda bir otoriterleşme eşliğinde emperya-
lizmin icazetiyle bölgesel bir rol üstlenmişti. 
“Yeni Osmanlıcılık”, büyük güç olma vb. 
amaçlar, gerçekte pan-İslamizmin bir kılıfıdır 
ve emperyalizmin oyun alanı içindedir. AKP 
iktidarının, emperyalizmin taşeronu olma 
işleviyle uyumlu olarak belirlediği özel dış 
politika hedefleri, bizzat emperyalizm ve 
bölgedeki gelişmelerle sınırlanmış ve yeniden 
belirlenmiştir. Emperyalizm, bölge gericiliği 
ve AKP iktidarının ittifakı, özgül çıkarlar etra-
fında yenilenmekte, bölge halklarının kırımına 
yol açmaktadır. Bütün bu etkenler Türkiye’yi 
bunalımlı, kaotik bir sürecin yeni bir evresine 
sokmuştur. Türkiye bugün çok katmanlı, ik-
tisadi, siyasi bunalım, temsili siyaset, temsili 
demokrasi ve parlamentarizmin bunalımı için-
dedir. Kürt sorununun tekrar şiddet sarmalına 
sokulması, milliyetçiliğin teşviki, bölgesel 
olarak kurgulanan mezhep, din esaslı çatış-
maların tezgâhlanması ve Suriye iç savaşına 
kışkırtıcı yaklaşım, bunalımı artıran faktörler H A B E R

iMO ANKARA ŞUBESİ
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TMMOB, bugü-
ne kadar oldu-
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sonra da, ken-
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merkezine koy-
madan, kimse-
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özverili pozitif 
konumunu sür-

dürecektir. 

arasında yer almaktadır.
İçerisine sürüklenmekte olduğumuz savaş 

sarmalının kaçınılmaz sonucu olarak doğal, kül-
türel ve tarihi çevrenin yıkımıyla beraber kitlesel 
göçlerle ortaya çıkan mülteci dramı giderek 
büyüyen ve yaygınlaşan bir insanlık suçunu 
ortaya çıkarmaktadır.

ABD, Batılı müttefikleri, bölge gericiliği ve 
AKP iktidarının beslemesi olan IŞİD’in sınır-
lanması gerekliliğini, Kürt sorununu yine şid-
det sarmalına sokan politikalar ve toplumsal 
muhalefeti zorbalıkla bastırmaya çalışan AKP, 
iktidarını korumak için erken seçim, savaş, 
provokasyon yöntemlerine başvurmakta; dev-
let şiddeti ve gizli servis oyunlarını başat araç 
olarak kullanmaktadır. AKP iktidarı, IŞİD’i, 
PKK’yi, HDP’yi, solu ve bütün toplumsal mu-
halefeti aynı kaba koyma çabası içindedir. 
İktidar, Kürt sorununun etki sahasını, Türkiye 
ve Suriye’deki Kürt hareketlerini sınırlamayı, 
Türkiye’deki siyasal-toplumsal muhalefetin 
yükselişini önlemeyi ve “azınlık” iktidarını 
savaş, ölüm ve kanla korumaya çalışmaktadır.

Bu genel durum karşısında TMMOB ve Oda-
larımızın tutumu nettir: Komşularımızla, halk-
larla kardeşlik, her ülkenin bağımsızlığının ön 
koşulsuz bir şekilde tanınması, iç işlerine hiçbir 
şekilde müdahale edilmemesi gerekmektedir. 
Kürt sorununun şiddetten uzak, barışçı, eşitlikçi, 
demokratik koşullarda ve bir arada yaşam fel-
sefesine uygun şekilde çözülmesi elzemdir. Sınıf 
mücadelesinin, emek ve demokrasi güçlerinin, 
hem genelde hem de bu sorun özgülünde ağır-
lığının artması gerekmektedir.

Parlamenter muhalefete ve özellikle onun 
ilerici unsurlarına güç verebilecek, kitlelerdeki 
parlamenter muhalefet kanallarının tatmin 
edemediği daha aşkın istem ve özlemlere ya-
nıt olabilecek, AKP’nin mutlak bir şekilde alt 
edilmesi ve düzen değişikliği arzularını müca-

dele motivasyonuna dönüştürerek geliştirebi-
lecek bir mücadele birliğine olan gereksinim 
sürmektedir. Eşit, özgür, barış içinde, laik, 
demokratik bir Türkiye, ancak böylesi birlikte-
liklerin yürüteceği mücadele ve kazanımlarla 
oluşturulabilecektir. TMMOB’nin de temelle-
rinde bulunduğu Taksim Gezi Parkı direnişinin 
bize ve tüm emek güçlerine verdiği mesaj bu 
yöndedir.

AKP faşizmi, savaş ve kaosa karşı toplumsal 
muhalefetin önündeki en önemli görev, ülke-
mizin içinde yer aldığı kapitalist cenderenin 
kırılması, emperyalizme karşı bağımsızlığın 
sağlanması, laikliğin toplumsal hayatın düzen-
lenmesinde belirleyici olması, mezhepçi-İslami 
renkli neo-liberalizmin ve faşizmin alt edilmesi 
ve bunun için toplumsal muhalefet dinamikleri-
nin birliğinin sağlanmasıdır.

İçinde bulunduğumuz kritik evrede 2013 
Haziran direnişinin izinde diri bir halk hare-
keti ve onun işaret ettiği halk demokrasisi 
yönü, emek ve demokrasi güçlerinin rehberi 
olmalıdır.

TMMOB bu yönde toplumsal sorumluklarını 
yerine getirmeye devam edecektir. TMMOB, bu-
güne kadar olduğu gibi bundan sonra da, ken-
disini siyasetin merkezine koymadan, kimsenin 
arka bahçesi olmadan, bilimsel-teknik ve top-
lumsal gerekliliklerin arkasında durarak, emek 
ve demokrasi güçlerinin birlikte mücadelesi için 
özverili pozitif konumunu sürdürecektir. 

Haziran’ın sözü, yitirdiğimiz değerlerimizin 
sözü, sözümüz olmaya devam edecektir:

“Bu daha başlangıç, mücadeleye devam”

“Savaşa hayır! Barış hemen şimdi”

 TMMOB Danışma Kurulu

BÜLTEN ANKARABÜLTEN ANKARA
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H A B E R

Türkiye, 12 Eylül Karanlığını 
Değil, Demokrasi 
ve Özgürlüğü Hak Ediyor

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, 
12 Eylül askeri darbesinin yıldönümünde açık-
lama yaptı:

Tarihimizin en karanlık dönemlerinden biri 
olan 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 35 yıl 
geçti. Darbe, insan hakları ve demokrasi namı-
na o döneme kadar biriktirilen ne kadar değer 
varsa yerle bir etmekle kalmadı, emekçilerin 
kazanılmış haklarını gasp etti ve örgütlenme 
özgürlüğünü ortadan kaldırdı.

 
12 Eylül, binlerce insanın gözaltına alındığı, 

tutuklandığı, gazetelerin, kitapların yasaklan-
dığı, düşüncenin bile suç sayıldığı, düşünce 
özgürlüğünün şiddetle bastırıldığı, yüzbinlerce 
insanın işkenceden geçirildiği, idam edildiği, 
sendikaların kapatıldığı, grevin yasaklandığı 
karanlık bir dönem olarak tarihe geçti.

 
Aradan geçen 35 yılın ardından gelinen 

noktada demokrasi, özgürlük ve eşitlik ölçütle-
rinde ne yazık ki kayda değer bir ilerleme kay-
dedilmediği gibi, Türkiye 21. yüzyıla yakışmayan 
görüntülere sahne olmaya devam etmektedir. 
Bugün 12 Eylül anayasasının hala yürürlükte 
olması bir yana, Kamu Güvenliği Yasası gibi 
darbe dönemlerinin olağanüstü uygulamalarını 
rutinleştiren yasal düzenlemeler hayata geçiril-
mekte, sokağa çıkma yasakları, özel güvenlikli 
alan ilanları gibi demokratik ülkelerde görülme-
yen uygulamalar devam etmektedir.

 
Demokratik hakkı için sesini çıkaranlara ise 

amansız bir şiddet uygulanmakta, muhalifler,  
gazeteciler ve siyasetçiler konuşamaz durumda 
bırakılmakta, medya üzerindeki baskılar ise 12 
Eylül’ü aratmayacak sertlikte yaşanmaktadır.  

 
Özellikle son aylarda 12 Eylül’ün o karanlık 

günlerini aratmayan gelişmelerin yaşandığını 
endişeyle gözlemliyoruz. Kürt sorununun ye-
niden savaş biçimine bürünmesi, nispi demok-
ratik hakların bile askıya alınması, paramiliter 
güçlerin sokakları terörize etmesi, parti bina-
ların yakılması, gazete bürolarının basılması, 
gazetecilerin tehdit edilmesi, seçim sonuçlarının 
yok sayılarak ülkenin yeniden seçime götürül-
mesi ve beraberinde ortaya çıkan gerginlik ve 
çatışmalar geleceğe dönük kaygılarımızı çoğalt-
maktadır.

 
Bu koşullarda Odamızın ısrarla dillendirdiği 

barış ve kardeşlik vurgusunun ne kadar önemli 
olduğu her geçen gün kendini biraz daha his-
settirmektedir.

 
12 Eylül’ün bir başka büyük yıkımı emekçile-

rin hak ve talepleriyle birlikte örgütlülüklerinin 
üzerinden silindir gibi geçmesiydi. Bugün de 
sendikal ve mesleki örgütlülüklere yönelik sal-
dırı dalgası ile karşı karşıya bulunuyoruz. Taşe-
ronlaşmayla, insanca yaşam sınırlarının altında 
asgari ücret politikalarıyla, örgütlenmenin 
önündeki büyük engellerle, meslek odaları üze-
rindeki baskılarla somut hale geçen neoliberal 
saldırganlık bugün bütün bir toplumsal yaşamı 
etkisi altında almıştır. İş cinayetlerini ve bu cina-
yetlerin sorumlularına karşı oldukça hoşgörülü 
olan hukuk sisteminin varlığı 12 Eylül ruhunun 
AKP iktidarları döneminde ete kemiğe bürün-
düğünün göstergesi sayılmalıdır.

Öte yandan ülkenin her karış toprağı ser-
best piyasa ekonomisinin acımasız ellerine terk 
edilirken kentler rant uğruna yağmalanmakta, 
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ormanlar, sular, yaylalar kar hırsıyla kontrolsüz 
bir ekolojik cinayete kurban edilmektedir.

 
Darbe yönetiminin üniversiteleri adeta birer 

kışlaya çevirmek için kurduğu YÖK, iktidarı elin-
de bulunduranlar tarafından kendi çıkarlarına 
uygun olarak aynı baskıcı zihniyetle kontrol 
altında tutulmaktadır.

 
İnşaat Mühendisleri Odası olarak, 12 Eylül 

darbesinin yıldönümünde ülkemizin ekmek 
kadar, su kadar ihtiyaç duyduğu demokrasi ve 
barışın acil olarak tesis edilmesi gerektiğinin 
altını çiziyoruz. Emeğin hakkını aldığı, örgütlen-

me özgürlüğünün korunduğu, kentlerin ve do-
ğanın ranta kurban edilmediği, bilimin önündeki 
engellerin kaldırıldığı bir ülkede yaşamak bunca 
acı çekmiş toplumumuzun en doğal hakkıdır.

 
Odamız, başta 12 Eylül anayasası olmak üze-

re tüm yasakçı, yasaklayıcı kanun ve kurumların 
lağvedilmesi, demokratik ve barışçı ortamın 
yaratılması, Kürt sorununun eşitlik ve özgürlük 
temelinde çözülmesi ve bütün bunların güven-
cesi olacak demokratik bir anayasanın hazırlan-
ması gerektiğini düşünmekte ve bunun takipçisi 
olacağını ilan etmektedir. Çünkü bu ülke de-
mokrasi, barış ve özgürlüğü hak etmektedir.

Mühendis, mimar, şehir plancıları “TMMOB 
19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Da-
yanışma Günü”nde “Savaşa Hayır, Barış Hemen 
Şimdi” demek için alanlara çıktı. 

İKK’ların örgütlü olduğu 30’dan fazla kent 
merkezinde düzenlenen basın açıklamaların-
da okunan metinde; AKP faşizmi, savaş ve 
kaosa karşı toplumsal muhalefetin önündeki 
en önemli görevin barış dilinin hakim kılın-
ması, ülkemizin içinde yer aldığı kapitalist 
cenderenin kırılması ve laikliğin toplumsal 
hayatın düzenlenmesinde belirleyici olması-
nın sağlanması olduğuna vurgu yapıldı.

 Basın Açıklaması

Değerli Basın Mensupları

TMMOB tarihinde önemli bir yeri olan 19 
Eylül 1979 iş bırakma eyleminin yıldönümünü 

2011 yılından bu yana “19 Eylül Mühendis, Mi-
mar, 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 açık-
lamalarımızın içeriği ülkemizdeki sorunlarla 
beraber ağırlaşıyor.

Ülkemiz, 7 Haziran seçimlerinden bu yana Sa-
ray merkezli bir irade ile parlamentonun ve Ana-
yasa’nın askıya alındığı karanlık bir girdabın içe-
risine sürüklenmektedir. İktidar hırsı ile gözlerini 
kan bürümüş olanlar, ağızlarından kan damlayarak 
toplumu savaşa ve ölüme davet etmektedir.

Artık yeter!

Daha fazla gözyaşı dökmek, daha fazla ta-
but taşımak istemiyoruz.

19 Eylül MMŞP Dayanışma 
Gününde Alanlardaydık



Asker, polis, genç, kadın, çocuk cenazeleri-
nin sonu gelmiyor… 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.

Değerli Basın Mensupları

Seçimler sonrasında, bunalımın yeni ve üst 
bir evresine girildiğini bugün herkes görebiliyor. 
Kürt sorununda “çözüm süreci”nin bitirilmesi; 
ölümler ve provokasyonların gündelik olaylar 
haline gelmesi; PKK’nin tekrar silah kullanma 
zeminine çekilmesi; Suruç’ta 32 sosyalist gencin 
katledilmesi; Dağlıca saldırısı, Cizre başta olmak 
üzere yanıp yıkılmış ilçeler, kentler yaratılması, 
günlerce süren sokağa çıkma yasaklarıyla olu-
şan savaş ortamında çocukların da içerisinde 
yer aldığı onlarca sivilin katledilmesiyle ülkemiz 
karanlık bir tablonun içine sürükleniyor. Saray, 
iktidarını korumak için erken seçim, savaş, 
provokasyon yöntemlerine başvurmaktan çe-
kinmiyor.

Yüreğimize her gün bir kor düşerken, ül-
kemiz hızla bir iç savaşın eşiğine doğru gi-
derken, 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 yükseltmeliyiz. Bu yüzden savaşa inat 
“barış” demeliyiz.

Sürecin normalleştirilmesi için, Kürt soru-
nunun şiddetten uzak, barışçı, eşitlikçi, de-
mokratik koşullarda ve bir arada yaşam fel-
sefesine uygun şekilde çözülmesi zorunludur. 
Tüm kesimlerin bu duyarlılıkla hareket etmesi 
gerekmektedir.

Ölümler acilen durdurulmalıdır. PKK ko-
şulsuz olarak silahlı eylemlerine son vermeli, 
devlet ise operasyonlarını durdurmalıdır. Dö-
külen 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 kınanmaktadır.

H A B E R

iMO ANKARA ŞUBESİ12 
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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; şimdi tam da karanlığa karşı aydın-
lığı; baskıcı, diktatoryal yönetim anlayışına 
karşı, özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve milli-
yetçi anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, 
bir arada kardeşçe yaşamayı; savaşa karşı 
barışı; sömürüye karşı emeği; adaletsizliğe 
karşı eşitliği savunma zamanıdır. Şimdi tam 
da, eşit, özgür, demokratik bir Türkiye’de bir 
arada yaşamı savunma, bunun için mücadele 
etme zamanıdır.

TMMOB bu yönde toplumsal sorumluklarını 
yerine getirmeye devam edecektir. TMMOB, bu-
güne kadar olduğu gibi bundan sonra da, ken-

disini siyasetin merkezine koymadan, kimsenin 
arka bahçesi olmadan, bilimsel-teknik ve top-
lumsal gerekliliklerin arkasında durarak, emek 
ve demokrasi güçlerinin birlikte mücadelesi için 
özverili pozitif konumunu sürdürecektir. 

19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü’nde ülkemiz, halkımız ve gele-
ceğimiz için taşıdığımız sorumluluğun bir gere-
ği olarak bir çağrı daha yapıyoruz. DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 10 Ekim’de Anka-
ra’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

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay 29 Eylül 
2015 tarihinde ziyaret edildi. Ziyareti İnşaat 
Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Selim 
Tulumtaş ve Şube Sekreter yardımcısı Erkal 
Tülek gerçekleştirdi. 

Ziyarette Tulumtaş, Ankara’da gerçek-
leştirilecek olan İnşaat Mühendisliği Eğitimi 
Sempozyumu ile ilgili bilgilendirme yaptı ve 
sempozyumun ikinci günü gerçekleştirilecek 
olan panele kurum adına katılması için Günay’a 
davette bulundu. 

Düzenlenen etkinlik için Tulumtaşı’ı kutlayan 
Günay daveti kabul ettiğini bildirdi.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Durmuş Günay 
Ziyaret Edildi
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İMO Ankara Şubesi 28. Yapı 
Ankara Fuarı’ndaydı 

28. Uluslararası Yapı 2014 Ankara Fuarı 1-4 
Ekim 2015 tarihleri arasında Congresium ATO 
Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapı malzemesi 
üretici ve satıcılarını ziyaretçileriyle buluştur-
du. 4 gün boyunca ziyaretçilerin ağırlandığı 
fuarda yapı sektöründeki yenilikler sergilendi. 
Yapıdaki en son teknolojiler ve uygulamalar 
hakkında bilgi sahibi olduğu fuarda İMO Anka-
ra Şubesi de stant açtı. Standımızda üyelerimi-
ze odamız hakkında bilgiler verildi ve soruları 
cevaplandırıldı, odamızın çıkardığı yayınlar 
dağıtıldı. 

5. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe 
Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, İMO Erzu-
rum Şubesi ve İzmir Şubesi’nin yürütücülüğünde 
1-3 Ekim 2015 tarihleri arasında Erzurum’da yapıldı.

İnternetten de canlı olarak yayınlanan 
sempozyum, Atatürk Üniversitesi Nenehatun 
Kültür ve Gösteri Merkezi’nde düzenlendi. Sem-
pozyumun ilk günü İnşaat Mühendisleri Odası 
Erzurum Şube Başkanı İlhan Tohumcu ve İzmir 
Şube Başkanı Ayhan Emekli söz alarak açılış 
konuşmalarını yaptılar. Ardından kürsüye ge-
len İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Nevzat Ersan tarihe tanıklık eden ve 
tarihin taşıyıcısı olan eserlerin, nasıl ve hangi 
yöntemle geleceğe taşınacağının arayışı içinde 
olacaklarını belirtti.

 Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğuna 

dikkat çeken Ersan tarih bilincinin yeterince 
gelişmemiş olduğunu belirterek, “Savaşlar, 
ihmalkarlık, özensizlik, kötü kullanım gibi 
nedenlerle tarihi eserler adeta kaderlerine 
terk ediliyor” dedi. İnşaat Mühendisleri Oda-
sı’nın tarihi eserleri görünür kılmak, kültür 
mirasımızı depreme karşı korumak, bunlara 
dair sahiplik duygusunun gelişimini sağlamak 
amacıyla akademisyenleri, tarihçileri, inşaat 
mühendislerini, mimarları aynı zeminde bu-
luşturma ve konuyu tartışma gayreti içerisin-
de olduğunu ifade etti.

 
Nevzat Ersan’ın ardından Erzurum Tek-

nik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İrfan 
Kaymaz ve Atatürk Üniversitesi Rektör Vekili 
Prof. Dr. İrfan Küfrevioğlu söz alarak konuş-
malarını yaptı.

5. Tarihi Eserler
Sempozyumu Gerçekleştirildi
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 Atatürk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. 
İrfan Küfrevioğlu’na sempozyuma katkılarından 
ve ev sahipliğinden dolayı teşekkür edilerek 
İnşaat Mühendisleri Odası Sayman Üyesi Cihat 
Mazmanoğlu tarafından plaket verildi. Ayrıca 
açılışta konuşan Erzurum Teknik Üniversitesi 
Rektör Vekili Prof. Dr. İrfan Kaymaz’a İnşaat 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Neca-
ti Atıcı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mehmet Sekmen’e İnşaat Mühendisleri Odası 2. 
Başkanı Şükrü Erdem, Erzurum İl Vali Yardım-
cısı Fatih Gül’e İnşaat Mühendisleri Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Nevzat Ersan tarafından 
katkıların dolayı teşekkür edilerek plaket takdim 
edildi.

 
Açılış konuşmalarının tamamlanmasının 

ardından çağrılı konuşmacıların sunumlarını 
yaptıkları oturuma geçildi. Katılımcıların 3 gün 
boyunca yoğun ilgi gösterdiği bildiri sunumları 
A ve B salonlarında yapıldı.

 
İlk gün çağrılı konuşmacı olarak davet 

edilen Portekiz Minhho Üniversitesinden 
Prof. Dr. Paulo Lourenço ve Amerika Birle-

şik Devletleri Ohaio Üniversitesinden Prof. 
Dr. Halil Sezen sunumlarını yaptılar. 2 Ekim 
Cuma günü bir diğer çağrılı konuşmacı olan 
Yrd. Doç. Dr. Nurçin Çelik sunumunu gerçek-
leştirdi. Çelik’in ardından Karayolları Genel 
Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Er-
zurum Büyükşehir Belediyesi tarafından, ken-
di hizmet alanlarında bulunan tarihi eserlerin 
restorasyonlarını konu alan kurumsal sunum-
lar yapıldı. Sempozyumun son günü olan 3 
Ekim Cumartesi günü ise, bildiri sunumlarının 
ardından gerçekleştirilen panelde, panelistler 
ve katılımcılar sempozyumun çok verimli ve 
başarılı geçtiğini ifade ederek, bir sonraki 
sempozyumun daha iyi bir şekilde geçmesi 
için bütün detayların düşünülmesi gerektiğini 
belirtti.

 
Panelin ardından yaklaşık 100 kişilik bir grup-

la Erzurum’da bulunan, özellikle Saltuklu ve İl-
hanlı devletleri dönemine ait olan, Yakutiye Med-
resesi, Çifte Minareli Cami, Taş ambarlar, Taşhan, 
Erzurum kalesi gibi tarihi eserler dolaşıldı.



Üzgünüz, Öfkeliyiz, 
Yastayız ve İsyandayız!

H A B E R

10.10.2015
Ölen Arkadaşlarımızı Anmak, Faşist Kat-

liamı Protesto Etmek İçin Yarından İtibaren 
Yastayız / 12-13 Ekim Günleri Bütün Türkiye’de 
Grevdeyiz!

 
Bugün Ankara’da Emek, Barış ve Demokrasi 

Mitingi için toplanmıştık. Türkiye’nin dört bir 
yanından gelmiştik. Emek, Barış, Demokrasi 
taleplerimizi haykırmak için gelmiştik. İşçilerin, 
kamu çalışanlarının, işsizlerin, yoksulların, mağ-
durların sesini duyurmak için gelmiştik. “Savaşa 
İnat Barış Hemen Şimdi!” demek için gelmiştik. 
Saray’ın saltanatı uğruna aylardır kan dökenlere 
“Dur!” demek için gelmiştik. Savaşa karşı barışı; 
baskı, şiddet ve zora karşı özgürlükleri ve de-
mokrasiyi; yolsuzluğa, hırsızlığa ve sömürüye 
karşı emeğin mücadelesini hep birlikte yükselt-
mek için gelmiştik. Başvurusu Ankara Valiliği’ne 
yapılmış (ve Valilikçe uygun görülmüş), bütü-
nüyle barışçıl bir miting için gelmiştik.

Türkülerimizle, halaylarımızla, pankartları-
mızla, sloganlarımızla ve coşkuyla miting ala-
nına yürüyüşümüz başlarken patlattılar bom-
baları. Türkiye’nin göbeğinde, Ankara Garı’nın, 
binlerce polisin gözü önünde patlattılar. Şu ana 
kadar belirlenebilen seksen altı kardeşimiz ha-
yatını kaybetti, yüzlerce kardeşimiz yaralandı.

Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız! 
Hiç kimse bize bu katliamın faili meçhul oldu-
ğunu söylemesin. 

Bombaları tanıyoruz.
18 Mayıs’ta Adana ve Mersin’deki, 5 Hazi-

ran’da Diyarbakır’daki, 20 Temmuz’da Suruç-
taki patlamalardan tanıyoruz; “aynı seriden” 

olduğunu biliyoruz. Katilleri tanıyoruz.Katiller; 
diktatörlük hevesleri 7 Haziran seçimlerinde 
kursaklarında kalanlardır.

Katiller; 400 vekil alamadıkları için ülkeyi 
iç savaşa sürükleyenlerdir. Katiller; yarattıkları 
terör ve dehşetin korkusuyla 1 Kasım seçimle-
rinden galip çıkmaya çalışanlardır. Katiller; ay-
lardır AKrep’lerle, TOMA’larla, tanklarla, toplarla 
ülkeyi kan gölüne çevirenlerdir.

Amaçlarını biliyoruz. Amaçları; bizi kor-
kutarak, bizi yıldırarak, bizi sindirerek on üç 
yıllık zulüm ve hırsızlık düzenlerini sürdürmeye 
çalışmaktır. Amaçları; Gezi İsyanı’ndan bu yana 
diktatörlüğe karşı direnen milyonlarca yurttaşın 
iradesini kırmaktır. Amaçları; halkın iradesine 
rağmen KaçAK Saray’daki iktidarlarını devam 
ettirmeye çalışmaktır. 

Emek, Barış ve Demokrasi Mitingimiz kana 
bulayanlara sesleniyoruz: BÜTÜN VAHŞETİNİ-
ZE, BÜTÜN ŞİDDETİNİZE, BÜTÜN KATLİAMLA-
RINIZA RAĞMEN EŞİT, ÖZGÜR, DEMOKRATİK 
BİR ÜLKEDE BİR ARADA YAŞAMI VE BARIŞI 
SAVUNMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ! 

Bizi korkutmaya, bizi yıldırmaya, bizi sindir-
meye çalışanlara sesleniyoruz:

KORKMAYACAĞIZ, YILMAYACAĞIZ, UNUTMA-
YACAĞIZ VE AFFETMEYECEĞİZ!

DÖKTÜĞÜNÜZ KANDA BOĞULACAKSINIZ!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Türk Tabipleri Birliği
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‘Yastayız, İsyandayız 10.10.15’
DİSK, KESK, TMMOB, TTB tarafından düzen-

lenen 10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi Mitin-
gi’nde yapılan kanlı saldırıya tepki göstermek 
için İMO Şubelerinin bulunduğu binalara ‘Yasta-
yız, İsyandayız 10.10.15’ yazılı pankartlar asıldı.

10 Ekim’de TMMOB, DİSK, KESK ve TTB 
tarafından düzenlenen barış mitingine acımasız, 
insanlık dışı, barbarca bir saldırı yapıldı. İki canlı 
bomba yanlarında taşıdıkları bombayı binlerce 
insanın arasında patlattı. Bırakalım saldırının 
önlenip önlenemeyeceğine dair tartışmaları, 
kaç insanımızın hayatını kaybettiğini, kaçının 
yaralandığını bile net bir biçimde açıklayamıyor 
siyasi iktidar.

 
Kaç insanımızı kaybettik, kaç canımız yara-

landı hesabını bile tutamıyoruz.
 
Bırakalım istihbari faaliyeti, güvenlik önlem-

lerini, yaralıların yardımına koşan insanların bile 
gaza boğulduğu bir ülkedir Türkiye.

 
Öyle bir ülke haline geldik ki sadece barış 

isteyenler Ankara’da, yani bu ülkenin başkentin-
de büyük bir katliama uğrayabiliyor. 10 Ekim’de 
barış istemek için toplanan, demokratik talep-
lerini dile getirenlerin üzerine ölüm yağdırılabi-
liyor.

 
Barış istemek suç mudur? Kardeşçe ya-

şamak istiyorum diye haykırmak suç mudur? 
Silahlar sussun demek suç mudur?

 
Ne yazık ki böyle bir ülke haline geldik. Ner-

deyse ölenler suçlu ilan edilecek.
 

Suruç katliamından sonra, “bundan büyük 
bir kötülük yaşamayız artık” demiştik. Ancak 
yaşadık, yaşattılar.

 
Savaştan ve kandan beslenenler, siyasi 

emellerine ulaşmak için çocuklara, kadınlara, 
yaşlılara, gençlere kıydılar. Savaş baronları işçi-
lerin, öğrencilerin, memurların, mühendislerin 
canına kıydı.

 
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühen-

disliği Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Güney Doğan 
ve Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
mü 4. Sınıf öğrencisi Başak Sidar Çevik sadece 
barış istedikleri için katledildi.

 
Yaralılarımız da var. Diyarbakır Şubemizden 

meslektaşlarımız İlyas Kaya ve Cihan Andiç’in 
yoğun bakımda, Eskişehir Şubemizden meslek-
taşımız İbrahim Akgün, İstanbul Şubemizden 
Hüseyin Doğan ve Ankara Şubemizden Ruşen 
Topal’ın da tedavisi devam ediyor.

 
Evet, bu ülke savaştan çok çekti. Bu ülkede 

büyük acılar yaşadık. Pırıl pırıl gençlerimizi 
toprağa verdik. Demek birileri hâlâ can almaya, 
kan akıtmaya kararlı. Birileri hâlâ ölümün gölge-
sinde bir ülke kurguluyor; bombaların patladığı, 
insanların sokağa çıkmaktan korktuğu, muha-
lefetin şiddetle bastırıldığı, insanların etnik, dini 
ve mezhep kökenine göre kamplara ayrıldığı ve 
giderek bölündüğü bir ülke yaratılmak isteniyor.

 
Açık ki 10 Ekim katliamı sadece canlarımızı 

bizden kopartmadı, gelecek umutlarımızı da 
yok etmek için gerçekleştirildi.

 

BÜLTEN ANKARABÜLTEN ANKARA
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Şimdi bir karar vermek zorundayız. Ya o 
bombayı patlatanların beklediği olacak ya da 
barışın ve kardeşliğin ülkesini kuracağız.

 
İnsanlığa düşman olanların hevesini kur-

sağında bırakmaya kararlıyız. Bu ülkede elbet 
bir gün barış ve kardeşlik toplumsal yaşamın 
tek belirleyicisi olacaktır. Katliam sonrası açığa 
çıkan tepki insanların barışta ne kadar kararlı 
olduğunu göstermekle kalmadı, iktidar hırsının 
bedelini ülkeyi ölüme ve acıya teslim ederek 

ödetenlerin, tarihin şaşmaz yargısından kurtula-
mayacağını da açığa çıkarttı.

 
Acımız büyük, zaman zaman kendimizi ça-

resizliğin girdabında hissediyoruz.
 
Lakin 10 Ekim katliamını ve yitirdiklerimizi 

unutmayacağımıza dair sözümüz ve barış umu-
dumuz da var. Canilere, kan emicilere en net 
yanıt da bu olsa gerek: İnsanı, hayatı ve barışı 
savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

ZEYNEP YEŞİM ÇAVUŞOĞLU
1945 Ankara doğumlu, 1970 ODTÜ mezunu 7006 sicil numaralı üyemiz ZEYNEP YEŞİM 
ÇAVUŞOĞLU hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz.

SAİM AKMAN
1945 Gönyük doğumlu, 1972 İDMMA Işık mezunu 9940 sicil numaralı üyemiz 

SAİM AKMAN hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz.
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Unutmayacağız, 
Unutturmayacağız…

“10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi Mitingi”ni 
kana bulayan bombalı saldırıda hayatını kaybe-
denler için Ankara’da çeşitli anma ve uğurlama 
törenleri düzenlendi.

Miting çağrıcısı DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
temsilcilerinin de aralarında olduğu binlerce 
kişi 11 Ekim Pazar günü, patlamanın olduğu 
Tren Garı önüne gelerek hayatını kaybedenler 
anısına karanfil bırakmak istedi. Ancak, emniyet 
güçleri kriminal incelemenin sürdüğü gerek-
çesiyle alana girişe izin vermedi, kitlenin alana 
girmek istemesi üzerine gaz ve tazyikli suyla 
saldırdı.

Kitle daha sonra uğurlamanın yapılacağı 
Sıhhiye Meydanı’na yürüdü. Bir gün önce barış 
türküleri söylemek için girilecek Sıhhiye Mey-
danı, hayatını kaybedenlerin acısını yüreğinde 
taşıyanların buluşma yeri oldu. Atılan slogan-
larla katliam protesto edilirken, sorumlulardan 
hesap sorulacağı dile getirildi.

Gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından 
dört örgüt adına KESK Eş Başkanı Lami Özgen 
bir konuşma yaptı. Özgen’den sonra HDP Eş 
Başkanı Selahattin Demirtaş ve CHP Milletvekili 
Musa Çam da söz aldı.

12 Ekim Pazartesi günü TMMOB ve TTB 
üyeleri Ankara’da İbni Sina Hastanesi önünde 
toplanarak, katliamın gerçekleştiği 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 üze-
rinden dönüşe geçen eylemciler, Sıhhiye köp-
rüsü altına bırakılan şüpheli paket nedeniyle bir 
süre Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bina-
sı 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 gerçek-
leştirildi. Eylemde örgüt temsilcileri tarafından 
konuşmalar yapıldı ve saldırıda hayatını kaybe-
denleri isimlerinin yazılı olduğu beyaz balonlar 
uçuruldu.

Katliamın 7. günü 17 Ekim 2015’te Ankara’da 
Sakarya Meydanı’nda DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB’nin çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi katlia-
mın gerçekleştiği saat 10.04’te saygı duruşuyla 
hayatını yitirenleri andı. Saygı duruşunun ar-
dından gerçekleştirilen oturma eyleminde tek 
tek hayatını kaybedenlerin isimleri okunurken, 
katılımcıların “Burada” haykırışlarıyla, yaşamını 
yitirenlerin isimlerinin yazıldığı siyah pankart-
larla ve dakikalarca süren alkış eylemiyle ölenler 
anıldı.

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



H A B E R

10 Ekim Ankara 
Katliamının 1. Ayında 
Anma Etkinliği Düzenlendi

10 Ekim Ankara katliamının 1. ayında katlia-
mın gerçekleştiği Tren Garı önünde anma etkin-
liği düzenlendi. 10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi 
Mitinginin düzenleyicisi olan DİSK, KESK, TM-
MOB ve TTB tarafından gerçekleştirilen anma 
törenine çok sayıda kişi katıldı.

Katliamda hayatını kaybedenlerin isimleri 
ve resimlerinin bulunduğu “Emek, Barış ve De-
mokrasi” yazılı simgesel anıtın önüne saat tam 
10.04’te karanfiller bırakarak başlanılan anma 
etkinliği saygı duruşu ile devam etti. Etkinlikte 
dört örgüt adına açıklamayı KESK Eş Başkanı 
Lami Özgen yaptı.

Basın Açıklaması:

Değerli Basın Emekçileri,
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kat-

liamı üzerinden tam bir ay geçti. Bu bir ay da 
bizim için “en uzun ay” olarak tarihteki yerini 
aldı.. Her saniyesini, her dakikasını, her gününü 
yasımızla, isyanımızla, öfkemizle ve yaşamını 
yitiren yoldaşlarımızı anarak geçirdik. Yoldaş-
larımızın miraslarına, emek, demokrasi ve barış 
mücadelelerine layık olmak için birbirimize 
sarıldık. Dayanışma bir nebze olsun acılarımızı 
hafifletti, kararlılığımızı biledi, geleceğe dair 
umudumuzu büyüttü.

Değerli Basın Emekçileri,
Bizler 10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi 

mitingiyle ülkemizin içine sürüklendiği çatışmalı 
ortama dur demek istedik. Ülkemizdeki savaş 
iklimini ve ortamını dağıtmak, kendi var oluş 
ortamımızı korumak, emeğin haklarıyla barış ve 
demokrasi arasındaki dolaysız irtibatı kurmak 

istedik. Çatışmalardan en çok etkilenen, bedel 
ödeyenler olarak iktidarın ve Cumhurbaşkanının 
gerilimi artırıcı, kutuplaşmayı derinleştirici ve 
çatışmaları yaygınlaştıran politikalarına karşı 
halklarımızın ve emekçilerin özlemi ve talebi olan 
barış sesini yükseltmek, beyaz güvercinlerimizi 
ve balonlarımızı gökyüzüne uçurmak istedik.

Kendi hayallerini gerçekleştirmek için savaş-
tan, kutuplaşmadan, gerginlikten, halklar arası 
düşmanlık tohumları ekmekten her kim, hangi 
güç odakları beslenmek istiyorsa, 10 Ekim 2015 
Cumartesi günü, saat 10.04’te barış irademize 
bomba koyanlar onlardır…

Saldırıda 100’ü aşkın arkadaşımızı, kardeşi-
mizi, canımızı, dostumuzu, sevdiklerimizi yitir-
dik. Son olarak saldırıda yaralanan ve Edirne’de 
kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren TÜM BEL-
SEN şube başkanı Esfet Duran arkadaşımızı da 
maalesef kaybettik. 

400’ün üzerinde arkadaşımız hastanelerde 
tedavi gördü, ağır yaralı arkadaşlarımız tedavi 
görmeye devam ediyor. 

Terör saldırısında yaralanan ve bütün te-
davileri yasal olarak devlet tarafından karşı-
lanması gereken bu arkadaşlarımızdan halen 
tetkik tedavi ücretleri isteniyor. İlgili makamlara 
yazdığımız uyarı yazıları görmezden geliniyor; 
telefonlarımız açılmıyor. Başbakan’a çağrıda 
bulunuyoruz. Bu ayıbı derhal düzeltin. Koruya-
madıklarınızı daha fazla mağdur etmeyin.

Değerli Basın Emekçileri,
AKP iktidarı izlediği ırkçı/ayrımcı/tekçi/mez-
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hepçi bir siyaset ekseniyle başta Suriye olmak 
üzere Ortadoğu’da da sorunların derinleşmesi-
ne, halklar arasında çatışmalı ortamların sürekli 
kendisini üretmesine neden olmuştur. IŞİD, El 
Nusra, El Kaide, Şam Cephesi ve daha birçok 
çeteci, paramiliter güçlere direk/dolaylı destek 
ve yardım nedeniyle ülkeler kan gölüne çevrildi.

Bizlerin ve diğer tüm muhalif kesimlerin bu 
politikaların eninde sonunda ülkemize yansıya-
cağı ve AKP hükümetinin çeteci güçlerle gir-
diği kirli, grift ilişkilerin suç olduğu yönündeki 
uyarılarımız ciddiye alınmadığı gibi adım adım 
AKP ve yandaş medya eliyle çeteci güçlerin 
hedefi haline getirildik. Dolaysıyla 10 Ekim bu 
politikalardan ve sivil darbe ortamından ayrı ele 
alınamaz, değerlendirilemez.

Değerli Basın Emekçileri,
10 Ekim Katliamı emek, demokrasi ve barış 

mücadelemizde artık bir dönüm noktasıdır. 
Geleceğimizi belirleyecek bir nitelik taşımak-
tadır. Katliamın gerçek faillerinin açığa çıkarılıp 
cezalandırılmaması durumunda yeni katliamlar, 
yeni saldırılar kaçınılmaz olacaktır.

Halkı beyaz toroslorla korkutmak isteyen-

lerin, faili meçhulleri açığa çıkarmak için en 
ufak çaba harcamak bir yana açılan davaları 
da kapatanların, polise sınırsız yetki verenlerin, 
günlerce sokağa çıkma yasakları ilan edenlerin, 
buralarda çocuk, kadın onlarca sivilin yaşamını 
yitirmesine neden olanların, ülkemizi IŞİD’in ve 
çetelerin arka bahçesi haline getirenlerin bu 
katliamı açığa çıkartmayacağı açıktır.

Katliamdan hemen sonra iktidar ve Saray’ın 
ısrarla bir algı operasyonu yürütmeleri, daha 
arkadaşlarımızın cansız bedenlerini toprağa 
gömmeden soruşturmanın seyrini değiştirmeye 
ve etkilemeye yönelik açıklama ve politikaları-
nın nedeni 1 Kasım’da daha da iyi anlaşılmıştır. 
İktidar sözcüleri “her kim ki bu saldırıdan ne-
malanmak istiyorsa arkasında da onlar vardır” 
diyorlardı. Söyledikleri tek doğru söz bu olsa 
gerek. Kısa süre sonra “Ankara saldırısından 
sonra oylarımız arttı” dediler ve oluşturdukları 
büyük korku dalgası üzerinden 1 Kasım’da tek 
başlarına iktidar oldular. Kimin nemalandığı da 
böylece ortaya çıktı.

Değerli Basın Emekçileri,
10 Ekim katliamında hedef, emektir, barıştır, 

demokrasi talebidir. Bizler, savaşın tam ortasın-
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da emek, barış, demokrasi dediğimiz için bize 
bir bedel ödetildi.

Fail mi arıyoruz? Fail bellidir. Bu ülkede barış 
sesinin daha gür, daha yankılanan bir biçimde 
çıkmasından KİM/KİMLER rahatsız oluyorsa fa-
iller onlardır. Kimler hak arama mücadelesinden 
korkuyorsa, kimler sokakları emekçilere kapat-
mak istiyorsa failler onlardır.

Açıkça ifade ediyoruz, Reyhanlı, Diyarbakır, 
Suruç saldırılarının aydınlatılmaması, dosyalara 
gizlilik kararı koyarak karartılması 10 Ekim katli-
amına davetiye çıkartmıştır.

Dolayısıyla bir taraftan 10 Ekim katliamına 
ilişkin tarihi nitelikte bir hukuki ve siyasi müca-
dele yürütecek bir yandan da diğer saldırılara 
ilişkin davaların takipçisi olacağız. Yaşamını 
yitiren ve yaralanan arkadaşlarımız adına ve ku-
rumsal olarak suç duyurularında bulunduk. Ger-
çekler açığa çıkarılıp katiller hesap verinceye 
kadar bu davanın peşini bırakmayacağız. Yüzün 
üzerinde yoldaşımızı yitirdiğimiz bu davanın 
yüzyılın davası olması için ne gerekiyorsa, nasıl 
bir mücadele yürütmek gerekiyorsa bundan 
kaçınmayacağımızın da bilinmesini isteriz.

Değerli Basın Emekçileri,
10 Ekim Katliamı sonrasında Ankara Gar 

Meydanı ve çevresinin mevcut mekânsal biçimi 
ile; sıradan bir mekan, trafik kavşağı şeklinde 
kullanılmaması gerekmektedir. 100’ün üzerinde 
yurttaşımızın hayatını kaybettiği, yüzlercesinin 
yaralandığı, binlercesinin bu acıya tanık olduğu 
ve milyonlarcasının derinden etkilendiği bu 
alçak saldırı sonrasında Ankara, Gar meydanı ve 
çevresi Türkiye halkları için bundan böyle farklı 
bir anlam ifade edecektir. Bu “anlam”ın katli-
amın yaşandığı mekânda karşılık bulması ve 
meydanın “anıt mekan” haline getirilerek yeni-
den düzenlenmesi bizim sorumluluğumuzdadır.

Bu meydanın adı bundan böyle “emek barış 
demokrasi meydanı”dır.

Katliamın gerçekleştiği Gar Meydanı ve 
çevresinin, ulusal ve uluslararası kamuoyunun 
dikkatini çekebilecek, toplumun farklı kesimleri 
tarafından benimsenebilecek geniş katılımlı 
uluslararası bir yarışma aracılığıyla yeniden 
düzenlenmesi için her türlü girişimde bulunaca-
ğımızı da bugün duyuruyoruz.

Emek barış demokrasi meydanının 10 Ekim 
Ankara katliamında yitirdiklerimizi anacağı-
mız, günümüz siyasi ortamını ve toplumsal 
mücadele pratiklerini hatırlayacağımız bir anıt 
mekân olarak düzenlenmesi, en azından hem 
kaybettiğimiz canlarımızın umutlarını geleceğe 
taşımamızı sağlayacak hem de yaşadığımız bu 
toplumsal travmayı aşmamızda bize yardımcı 
olacaktır.

Değerli Basın Emekçileri,
Biliyoruz ki, yolumuz uzun, işimiz çok. An-

cak bizi büyütecek olan da bedenlerini siper 
eden yoldaşlarımızın bıraktığı yerden devam 
etmek, birlikte ve ortak mücadeleyi geliştirmek, 
faşizmden hesap sormaktır. Bizleri kanla, bom-
balarla susturmak, korkutmak, uslandırmak ve 
terbiye etmek isteyenlerden hesap soruncaya, 
bu katliamın arkasındaki bütün karanlık ilişkiler 
açığa çıkarılıncaya kadar bir an olsun durma-
yacağımızı buradan bir kez daha haykırıyoruz. 
Barış Karanfili yoldaşlarımıza vereceğimiz söz 
halklarımızın özlemini çektiği barışı sağlamak 
ve iktidar uğruna her şeyi yapabilecek kadar 
gözü kararanları, katliamı gerçekleştirenleri 
açığa çıkarıp hesap sormak olacaktır…

10 Ekim’de olduğu gibi bugün de “Savaşa 
İnat, Barış Hemen Şimdi!” diyoruz. Emek, Ba-
rış ve Demokrasi için mücadeleye devam!
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Yastayız, İsyandayız, 
Unutturmayacağız!

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:

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

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

Başka ne yapabilirdik ki?

Yangın yerine dönen ülkemizi dıştan 
seyretmemiz beklenemezdi 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 kayıplarımızın 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 konuyu hatırlatmak istiyoruz. 
100 civarında insanımızı, katillerin Ankara’da 
rastgele seçtikleri bir alanda yitirmedik. O 
insanlarımızı “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 
erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla on binlerin 
buluştuğu, kucaklaştığı, aynı halaya aynı horona 
durarak “Emek-Barış-Demokrasi” dediği 
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 
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güvencesiz, kölece, ölümüne 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 
kölelik, 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!

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 neredeyse 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 
gösterilmiş, saldırı, ilgisiz olduğu açık olan 
örgütlerle ilişkilendirilerek hedef saptırılmış, 
halay çeken gençler “bomba şifrecisi” ilan 
edilmiş, neredeyse ölenlerin suçlandığı bir 
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söylem yaygınlaştırılmıştır.
- Ülkede yürütmenin başında olan 

Başbakan’ın açıklamaları, bu ülkede 80 
milyon yurttaşın güvenliğinin kimlerin elinde 
olduğunun ibret verici örnekleri olarak 
hafızalardan silinmeyecektir. Bu ülkenin 
Başbakanı Suruç’ta kendini patlatan canlı 
bombanın ismini vererek “adalete teslim 
edildiğini” iddia edebilmiştir. Bu ülkenin 
Başbakanı “Canlı bomba listesi elimizde 
ama eylem yapmadan tutuklayamıyoruz” 
diyebilmiştir. Yas ve anma törenlerimize katılan 
arkadaşlarımız, “makul şüpheli” olarak “önleyici 
gözaltı” adı altında polisin hedefindeyken canlı 
bombaların pimi çekmeden tutuklanmamasının 
itirafı ibret vericidir. Açıklamadan anlaşıldığına 
göre Türkiye’de şu anda kimliği ve yeri belli 
olan ancak hükümetin “yakalamadığı” canlı 
bombalar vardır. Bu bir skandaldır ve yasadışı 
siyasi bir tutumdur. Bu tutum bütün muhaliflere 
açık bir tehdittir.

- Başbakan ve İçişleri Bakanı şu 
sorularımıza yanıt vermelidir: Emek, Barış 
ve Demokrasi mitingimize “bombalı saldırı 
yapılacağı” ihbarının 3 gün önceden geldiği 
haberleri doğru mudur? Bu katliamda 
kullanılan kişilerin kimlikleri de haberlerde iddia 
edildiği gibi ihbar edilmiş midir? Böylesine 
ciddi bir ihbar neden Tertip Komitesi’yle 
paylaşılmamıştır? Başta 1 Mayıs olmak üzere 
yaptığımız birçok eylemi, “ihbarlar yapıldığı” 
gerekçe göstererek yasaklayanlar, bu kanlı 
saldırıya karşı neden en küçük bir önlem 
almamışlardır?

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

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

Ancak ne yaparlarsa yapsınlar gerçeklerin üstü 
örtülemedi, örtülemeyecek!

Biz bıkmadan, usanmadan tüm ülkeye 
gerçekleri anlatacağız! Başbakan’ın aslında 
“yakalamama” konusunda doğru söylediğini, 
Ankara katliamındaki bombacıların da 
isimlerinin 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! Reyhanlı, 
Roboski, Diyarbakır ve Suruç katliamları örtbas 
edildiği 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 kirli, karanlık dehlizlerine 
hapsedilmesine izin vermeyeceğiz. Bedeli 
ne olursa olsun, emek, barış ve demokrasi 
mücadelemizden geri adım atmayacağız.

Bizler emek ve meslek örgütleri olarak, tüm 
dost kurumlarla beraber arkadaşlarımızın anısını 
ve mücadelesini yaşatmak için her zaman bir 
arada olacağız, her zaman omuz omuza olacağız!

Ankara Katliamı’nda kaybettiğimiz 
insanlarımızı, katledilişlerinin 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! 
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Mesleğe Merhaba Etkinliği’nin 
Üçüncüsü Düzenlendi

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Ankara Şubesi Genç Mühendisler Çalışma 
Komisyonu tarafından 7 Kasım 2015 Cumartesi 
günü İMO Kongre ve Kültür Merkezi’nde, mes-
leğe yeni katılan üyelerimizi tebrik etmek, ara-
mızdaki dayanışmayı pekiştirmek, meslektaşla-
rımızın birbirleriyle iletişimini kuvvetlendirmek 
ve temel mesleki konularda bilgi aktarımını 
sağlayabilmek için Mesleğe Merhaba etkinliği 
düzenlendi.

 
İMO Ankara Şubesi Başkanı Selim 

Tulumtaş’ın açılışını yaptığı etkinlikte genç 
mühendislerin TMMOB hakkında bilgilendir-
me amaçlı hazırladığı video gösterimi yapıldı.

Gösterimin ardından İMO Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyesi Aysel Duru İnşaat 
Mühendisleri Odası’nın tanıtımını yaptı. 

Eğitimler, etkinlikler ve komisyonlar hakkında 
bilgi veren Duru, Genç Mühendisler Çalışma 
Grubu nedir, ne zaman kurulmuştur, grubun 
amacı ve neler yaptığını anlattı. 

Duru’nun ardından sırasıyla Sosyal-İş 
Sendikası Uzmanı Onur Bayrak mühendisleri 
işer girme sürecinde temel hak ve sorumlu-
luklarını, İMO Ankara Su Çalışma Grubu Üyesi 
Çevre ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hasan 
Akyar ise “Geçmişten Günümüze İnşaat 
Mühendisliği” başlıklı sunumunda mühendis-
lik deneyimlerinden yaşadıklarını öyküleştire-
rek anlattı ve paylaşımlarda bulundu. 

Sunumların ardından mesleğe yeni katılan 
üyelere rozet ve belgeleri verildi ve etkinlik 
kokteyl ile devam etti.

H A B E R
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Deprem Tehlikesi 
Hamasetle Gizlenemez

Van depreminin yıl dönümü dolayısıyla 
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
tarafından 23 Ekim 2015 tarihinde açıklama 
yapıldı:

 
Dikkat edilirse, ülkemizde hemen her soruna 

hamasetle yaklaşılıyor. Bir başka ifadeyle, so-
runların tespit edilmesi ve uygulanabilir çözüm 
önerilerinin geliştirilmesi değil, yok sayılması 
tercih ediliyor. Sorun yaşanmadığına ve var 
olan sorunların çözüldüğüne dair yaratılan algı, 
kamu idaresinin elini rahatlatan sihirli değnek 
işlevi görüyor.

 
Sadece, depremlerle ve inşaat mühen-

disliğinin meslek alanına dahil diğer konu ve 
sorunlarla ilgili olarak değil, hemen bütün 
toplumsal hayat bu algı üzerine düzenlenme-
ye çalışılıyor. Kürt sorunundan eğitime, ula-
şımdan kentsel altyapıya, sorunu yok saymak 
ya da toplumu sorunun çözüldüğüne inandır-
mak adeta bir yönetim tarzı haline getiriliyor.

 
1999 depremlerinin kentleşmeden yapı 

stokuna, yapı üretim sürecinden yapı denetim 
sistemine kadar pek çok sorunu gün yüzüne 
çıkardığı kamuoyunun malumudur. Yine ka-
muoyu tarafından bilinmektedir ki, binlerce 
insanımızın hayatını kaybetmesine neden 
olan sorunların çözümü doğrultusunda, ge-
leceğe dönük kaygıları giderecek adımlar 
atılmamıştır.

 
1999 Marmara depreminde binlerce in-

sanımızı kaybettik, binlercesi yaralandı. Yapı 
stokunun içler acısı hali görünür oldu, kent-
lerimizin olağanüstü koşullara karşı ne kadar 

hazırlıksız olduğu açığa çıktı. Kamu yöneti-
minin afete ve afet sonrasına hazırlıksızlığı, 
telafi edilmesi mümkün olmayacak olumsuz 
sonuçlar doğurdu.

 
Marmara depreminden sonra, “artık hiçbir 

şey eskisi gibi olmayacak” şeklindeki iddianın, 
1999 sonrası meydana gelen depremlerle ne 
kadar dayanaksız olduğu anlaşıldı. Marmara 
depreminden alınmayan dersler, gereği yerine 
getirilmeyen sorumluluklar 2011 Van depremin-
de yüzlerce insanımızın hayatını kaybetmesine 
sebebiyet verdi.

 
1999 Marmara depreminden ders çıkartıl-

saydı Van depreminin yol açtığı yıkım azaltılır 
mıydı?  Öyle anlaşılıyor ki bu sorunun yanıtını,  
ne yazık ki yeni bir deprem felaketinden sonra 
bulmaya çalışacağız.  

 
Türkiye bir deprem ülkesidir. Topraklarının, 

nüfusunun, sanayi tesislerinin büyük kısmı 
deprem tehlikesi altındadır. Bu topraklarda son 
yüzyılda 100 bini aşkın insan depremlerde ha-
yatını kaybetmiştir.

 
Ülkenin en büyük sorunlarından olan 

depremin ancak yaşandığında hatırlanma-
sı, 1999`dan sonra kurulan hükümetlerin 
programında deprem tehlikesinin ve deprem 
önlemlerinin öncelikler sıralamasında yer 
bulamaması, yirmi milyon olarak ifade edilen 
yapı stokunun iyileştirilmesi doğrultusunda, 
lokal kentsel dönüşüm projeleri ve yapı dene-
timinden muaf TOKİ konutları dışında kayda 
değer uygulamaların hayata geçirilmemesi, 
kentsel dönüşüm projelerinin rant odaklı hale 
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getirilmesi, afete hazırlık bilincinin oluşturula-
maması ve organizasyonun ikna edici düzeye 
çıkarılamaması, yapı üretim ve denetim mev-
zuatının güvenli yapı üretimini sağlayacak 
özellikler taşımaması gibi gerçekler birleşti-
ğinde, diğer nedenleri bir kenara bırakalım, 
insan hayatına verilen değer açığa çıkmakta-
dır. Ne yazık ki ülkemizde insan hayatı değil, 
rant beklentisi toplumsal yaşamın belirleyicisi 
haline getirilmiştir.

 
İnşaat Mühendisleri Odası, 1999 Marmara 

depremi ve 2011 Van depremi yıldönümlerin-

de, denetimi de içine alacak şekilde yapı üre-
tim sisteminde köklü değişikliklere gidilmesi 
gerektiğini ısrarla vurgulamıştır. Vurgulamaya 
da devam edecektir.

 
İnşaat Mühendisleri Odası, yapı üretim 

süreci zaaflı yönlerden arındırılıncaya, yapı 
stoku iyileştirilinceye, güvenli ve sağlıklı yapı 
üretilinceye, mühendislik hizmeti almadan 
üretilmiş tek bir yapı kalmayıncaya kadar 
sözünü söyleyecektir.

5 Eylül 2015 Cumartesi günü İMO Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde “NETCAD Anamodül & 
Netsurf Eğitim Programı” başladı. Toplam 24 
saat devam eden kursa 18 kişi katıldı.

Kurs süresince; temel harita, projeksi-
yon ve veri yapıları konusunda bilgi sahibi 
olunması, programın temel arayüzleri, proje 
süreçlerinde kullanımı ve projeksiyon tanım-
lanmaları, coğrafi referanslama, Netcad’in 
veri üretimine yönelik gelişmiş fonksiyonları 
sayesinde, CAD yapısında farklı özelliklerde 
veri üretimi ve editing işlemi, verilerin yöne-
timi; düzenleme, tabaka ve sorgu işlemleri, 
projelerin paftalanması ve kartografik çık-
tıların alınması, sayısal arazi modeli oluştu-
rulması, Raster analizler (rölyef, yükseklik, 
eğim, bakı haritaları), vektör analizleri (eğri 
geçirme, eğri ve eğim alanları oluşturma, 

görüş analizleri) GIS yapısı, eşyükselti ve eş 
dağılım eğrileri geçirilmesi ve düzenlenmesi, 
kesit, profil alımları, kübaj hesaplamaları, 
plankote nokta üretimi, şev taramaları, üre-
tilen projelerin Google Earth’e aktarılması 
konularında bilgiler verildi. 

NETCAD Anamodül & Netsurf 
Eğitim Programı
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29 Eylül 2015 Salı günü İMO Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde “Köprü Tasarımı” kursu baş-
ladı. 32 kişinin katıldığı ve toplam 8 saat devam 
eden kursu Dr. Cenan Özkaya verdi.

Özkaya kurs süresince Ardgermeli Köprü 
Tasarımı, Çelik Köprü Tasarımı ve Köprü 
Tasarımında Özel Konular başlıklarında bilgiler 
verdi.

15 Eylül 2015 Salı günü İMO Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde “SAP2000” kursu başladı. 18 
kişinin katıldığı ve toplam 30 saat devam eden 
kursu İnş. Müh. Dr. Özkan Kale verdi.

Kale kurs süresince, genel malzeme bilgisi 
ve sonlu elemanlar yöntemi, SAP 2000 prog-
ramı ve genel özellikleri, genel menü düzeni,  
koordinat sistemleri ve grid çizgileri, modelle-
mede kullanılan eleman türleri, betonarme ve 
çelik sistemlerin modellenmesi, statik analizi 

ve tasarımı, mesnet koşulları, modellemede 
kullanılan eleman türlerinin özellikleri, yükleme 
çeşitleri ve yükleme kombinasyonları, program 
çıktılarının yorumlanması ve düzenlenmesi, 
deprem yönetmeliği ve dinamik analiz, Türk 
Deprem Yönetmeliği’ne genel bakış, dinamik 
özelliklerin elde edilmesi, eşdeğer deprem yükü 
ve mod birleştirme yöntemlerine göre dinamik 
analiz, SAP2000 modelleme mantığı için basit 
sistem örnekleri konularında bilgiler verdi.

3 Kasım 2015 Salı günü İMO Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde “Sismik İzolasyon 
Sistemleri ve Tasarım Esasları Kursu” başladı. 
15 kişinin katıldığı ve toplam 9 saat devam 
eden kursu Dr. Cenan Özkaya verdi.

Özkaya kurs süresince Sismik İzolasyon 
Sistemleri, Sismik İzolasyon Sistemlerinin 

Tasarım Esasları, Sismik İzolasyon Sistemleri 
Kullanılarak Bir Yapının Depreme ve 
Servis Yüklerine Dayanıklı Tasarımı, Sismik 
İzolasyon Sistemlerinin Testleri, Yakın Saha 
Yapılarının Sismik İzolasyonlu Tasarımı ve

Sıvılaşan Zeminler Üzerindeki Yapıların 
Tasarımı konularında bilgiler verdi.

Köprü Tasarımı Kursu

SAP2000 Kursu

Sismik İzolasyon Sistemleri 
ve Tasarım Esasları Kursu
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Karabük “Riskli 
Yapılar ve Hasarlı 
Yapıların Tespiti” Paneli

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi Karabük Temsilciliği ve Karabük 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nün ortaklaşa düzen-
lediği “Riskli Yapı Tespiti ve Hasarlı Yapıların 
Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar” konulu 
panel 30 Eylül 2015 tarihinde Karabük Ünv.  
Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve 
Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Riskli Yapılar Dairesi Başkanlığı’ndan İsa 
Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Afet 
İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Mühendisliği 
Emekli Şube Müdürü Nejat Bayülke ve 
Kentleşme Uzmanı Erdoğan Balcıoğlu’nun 
konuşmacı olarak katıldığı panele Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Karabük İl Müdürü Mehmet 
Ali Tunç, İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık 
Bölümü Akademisyenleri, İnşaat Mühendisliği 
ile Mimarlık Bölümü öğrencileri izleyici olarak 
katıldı.

“Kentsel Dönüşümle Afetlere Hazır Türkiye” 

konulu sunumu ile gelecekte mimarı yapıların 
her kademesinde görev yapacak öğrencilere 
kanunlar bazında önemli bilgiler aktaran İsa 
Yıldırım; Mevzuatla ilgili süreç, Risk Tespit 
Analizi ve 6306 sayılı kanunun tanımından bah-
sederek hangi binaların bu analizi yaptırabileceği 
hangi binaların ise yaptıramayacağından bah-
setti.

İnsan hayatının bedel olarak karşılığı olmadığı 
ve Türkiye’nin Kentsel Dönüşüm süreci içerisinde 
bulunduğunu ifade eden Yıldırım, riskli yapıların 
analizi aşamalarını ise şu şekilde özetledi: Talep, 
riskli yapıların tespiti, rapor inceleme onayı, ta-
puya bildirim ve maliklere tebligat, varsa itiraz 
yoksa yapının yıkımı, yıkım sonrası anlaşma. 
Yönetmeliğin bu konu için çok iyi bilinmesinin 
bu aşamalarda çok önemli olduğunu vurgulayan 
Yıldırım, Riskli yapıların tespiti için gerekli belge-
leri özetleyerek sunumunu sonlandırdı.

Nejat Bayülke ise riskli yapıları belirleme, 
depreme dayanıklı binaların matematiksel olarak 
nasıl dayandığı, depreme dayanıklı yapıların ta-
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Karabük “Riskli 
Yapılar ve Hasarlı 
Yapıların Tespiti” Paneli

sarımı, sünek davranışın dikkate alınmayan etkisi, 
eski yapıların özelikleri ve yeni binalar ile kar-
şılaştırılması, 1960-1965/1965-1999 arası beton 
yapımı, etki/dayanım, gibi konular hakkında ka-
tılımcıları kapsamlı olarak bilgilendirdi. Konuşma 
havası şeklinde sunumunu tamamlayan Bayülke, 
risk ve tehlikenin tanımı, Karabük’ün deprem 
riski gibi konulardan bahsederek herhangi bir 
binaya tek değil yapılması gereken tüm deneyle-
rin gerçekleştirilmesini önerdi.

Son konuşmacı Erdoğan Balcıoğlu da “Bu 
konferansın düzenlemesinde emeği geçen her-
kese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşaat Mühendisi 
ve Mimarlık Bölümü öğrencilerinin eğitim ha-
yatından sonra iş hayatında da başarılı olmaları 
arzuluyorum.  Türkiye’de 75 milyon nüfusta 
binaların %50-%60 ruhsatsız, kaçak ise 15 milyon 

yapı var. Bunu nüfusa vurduğumuzda yarısından 
fazlası Risk özelliği taşımakta. Mühendislik ve 
Mimarlık bölümü dışında başka kişilerin de bu 
alanlarda çalışması ayrı bir sıkıntı. O yüzden size 
tavsiyem çok donanımlı bireyler olarak kimsenin 
sizi yönetmesine izin vermeyin.” dedi.

Kentsel dönüşümde dikkat edilmesi gereken 
en önemli hususun havamıza, suyumuza dikkat 
ederek yani doğayla barışık bir biçimde yapıl-
ması gerektiğini önemle vurgulayan Balcıoğlu, 
riskli yapı süreci, yıkım süreci ve kontrol, kent 
envanteri ve dünyadan bu konuda yapılan ör-
nekler vererek sunumunu sonlandırdı.

Konferansın ardından katılımcıların soruları 
uzmanlar tarafından cevaplandırıldı ve konuş-
macılara plaket takdim edildi.

15 Ekim 2015 Perşembe günü İMO KKM’de 
“Su Yalıtımı ve Bina Güçlendirme Uygulamaları” 
semineri düzenlendi. 35 kişinin katıldığı semine-
ri İnş. Müh. Akın Keskin verdi. Keskin seminer-
de “su depoları, teraslar ve yapı temellerinde su 

yalıtımı, yapılarda güçlendirme malzemeleri ve 
uygulama yöntemleri, yapı kimyasallarının yalı-
tım ve güçlendirme uygulamalarındaki önemi” 
hakkında bilgiler verdi.

3 Kasım 2015 Salı günü İMO Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde “Hidrolik Tasarım Kursu” başladı. 15 
kişinin katıldığı ve toplam 30 saat devam eden 
kursu Yük. İnş. Müh. Özgür Sever verdi.

Sever kurs süresince Dolusavak Yapıları, 
Enerji Kırıcı Tesisler, Çakıl Geçidi, Balık Geçidi, 

Su Alma Yapısı, Çökeltim Havuzu, Açık 
Kanal İletim Hatları, Kuyruksuyu Çalışmaları, 
Dolusavak Kontrol Elemanları, Basınçlı İletim 
Hatları, Yükleme Havuzu, Denge Bacası, Cebri 
Boru Hatları, Santral Binaları konularında bilgi-
ler verdi.

Su Yalıtımı ve 
Bina Güçlendirme 
Uygulamaları Semineri

Hidrolik Tasarım Kursu



Kamulaştırma Bilirkişilik 
Yetki Belgesi Yenileme Kursu

Kamulaştırma Bilirkişi Yetki Belgesi Yenileme 
Kursu 7-8 Kasım 2015 tarihlerinde İMO KKM’de 
gerçekleştirildi. Hakim Mehmet Şenol’un eğit-
menlik yaptığı kursun sonunda sınav yapıldı ve 
başarılı olan üyelerin Kamulaştırma Bilirkişiliği 
Yetki Belgeleri yenilendi. 

Toplam 16 saat devam eden kursta Şenol, ka-
mulaştırmada tarihsel süreç ve 6830, 221, 2942, 
4650, 5999, 6111,6306, 6427, 6459, 6487, 6495 
ve 6552 sayılı kanunlar, Yeni Hukuk Muhakemele-
ri Kanunu’ndaki bilirkişilikle ilgili düzenlemeler, 5. 
ve 18. Hukuk Dairelerinin görevli olduğu iller ve 

davalar, kamulaştırma ile ilgili dava türleri, arsa 
kriterlerini düzenleyen Yargıtay İçtihadı Birleştir-
me Kararı, imar - kadastro parsel dönüşümü, en-
deks uygulama yöntemi, yapı yıpranma oranları 
listesi, kısmen kamulaştırma, acele el koymalar, 
kamulaştırma ile ilgili son düzenleme 6487 sayılı 
yasa, kamulaştırmasız el atma davaları ve hukuki 
el atmadan kaynaklı davalar, İmar Kanunu’ndan 
kaynaklanan davalar, irtifak kamulaştırması, 
örnek olabilecek bazı maddi olayların karşılıklı 
değerlendirmesi, kamulaştırma davaları ile ilgili 
örnek olabilecek raporlar hakkında bilgiler verdi.

H A B E R

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesince 
5-6 Kasım 2015 tarihleri arasında Enerji Kimlik 
Belgesi (EKB) Uzmanlığı Kursu düzenlendi. İMO 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen kursu 
İnş. Müh. Murat Karacaoğlu verdi. 

Karacaoğlu kursta 5627 Sayılı Enerji Verim-
liliği Kanunu ve Yönetmelikleri hakkında bilgi 
verirken uygulamaya ilişkin örnekler anlattı. 
Kurs sonunda sınav yapıldı.

5 Kasım 2015 Perşembe günü İMO KKM’de 
“İnşaat Mühendisliğinde Özel Projeler İçin Yeni 
Nesil Yapay Polimer Kompozit Donatılar Semi-
neri” düzenlendi. Seminerde Yrd. Doç. Dr. Ahmet 
Beycioğlu “Yapay Polimer Kompozit (YPK) donatı 
nedir?,  YPK donatı üretiminde kullanılan elyaflar, 

YPK donatı üretim yöntemi, YPK donatı ile beton 
aderans ilişkisi üzerine deneysel çalışma bulguları, 
YPK donatı-çelik donatı maliyet karşılaştırması, YPK 
donatının avantajları-dezavantajları konularında 
bilgi verdi ve YPK donatının kullanılabileceği proje-
ler üzerine katılımcılar ile tartışıldı.

Enerji Kimlik Belgesi 
Uzmanlığı Kursu

Yeni Nesil Yapay Polimer 
Kompozit Donatılar Semineri
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Kamulaştırma Bilirkişilik 
Yetki Belgesi Yenileme Kursu

Emek, Barış, Demokrasi 
Mitingi’ne Yönelik Basın 
Açıklaması Yapıldı

Emek, Barış, Demokrasi Mitingi’ne Yönelik 
Basın Açıklaması Yapıldı

 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından 10 

Ekim 2015 tarihinden “Savaşa İnat, Barış Hemen 
Şimdi!” demek için gerçekleştirilecek mitinge 
çağrı amaçlı 2 Ekim 2015 Cuma günü saat 12.15 
İnşaat Mühendisleri Odası Lokali’nde basın top-
lantısı gerçekleştirildi. 

Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Başkan Vekili Ahmet Eniş, Mimarlar Odası An-
kara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, 
Çevre Mühendisleri Odası’ndan Cem Şahin, 
Harita Mühendisleri Odası Ankara Şube Başka-
nı Recep Vadi ve Elektrik Mühendisleri Odası 
Ankara Şube Başkanı Ebru Akgün Yalçın’ın 
katıldığı toplantıda basın açıklamasını TMMOB 
Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Özer 
Akkuş yaptı:

SAVAŞA İNAT BARIŞ HEMEN ŞİMDİ

Ülkemiz saray rejimi tarafından hızla bir 

felakete doğru sürüklenmektedir. 7 Haziran 
seçimleri ardından başlayan süreç rejimin 
değiştiği ilanları, yaşanan katliamlar ve savaş 
hali ülkemizin en can yakıcı gerçekleri olmuş-
tur. İktidarda kalabilmek ellerinden gelecek 
her şeyi yapacaklarını ilan eden saray rejimi, 
savaş ve katliamlarla beslenmekte bir beis 
görmemektedir. 400’ü verin bu iş huzur için-
de çözülsün nidaları savaşlarında, katliamla-
rında kimin hanesine artı olarak yazdığının en 
açık ifadesidir.

Saray rejiminin ülke adına karar verme hakkı 
elinden alınmasına rağmen fiili iktidarını sürdür-
mek için her yolu denediği süreçte olanlar yine 
emekçilere, yoksullara, halklara fatura edilmek-
tedir. 

Yaşanan süreci de bu sürecin sorumlularını 
da çok iyi tanıyoruz. Artık sözümüzü meşruiye-
timizin varlık olanı sokaklarda haykırma vaktidir. 

Bizler emek ve meslek örgütleri olarak bu 
felaket trenine bir dur demek, meşruiyetini 
çoktan yitirmiş saray rejimine karşı barış mü-
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cadelesini daha yüksek sesle haykırmak için 10 
Ekim’de halkımızı Ankara’ya hep birlikte talep-
lerimizi haykırmaya çağırıyoruz.

- Emek ve Demokrasi mücadelesini sarayla-
ra karşı yükseltmek

- Savaşa karşı barışın sesi olmak
- Halkların bir arada yaşamını savunmak
- Sokakların, meydanların, alanların sahibi 

olduğumuzu söylemek
- Doğanın, çevrenin talanına dur demek
- İşçi katliamlarının önüne geçmek
- Gericiliğe karşı aydınlığı savunmak
- Mesleğimizin itibarsızlaştırılmasına karşı 

koymak 
-Bölgemizdeki emperyalist politikalara 

ve uygulayıcılarına buradayız demek için 10 
Ekim’de Ankara’da olacağız.

Saltanatlarının sonsuz sananlara, silahla-
rıyla her şeyi teslim alabileceklerini düşünen-
lere, kıyıya vuran bebek cesetlerinin sorum-
lularına, ölüm emrini vermekle övünen saray 
rejimine, gerçekleri karartan ve siyasi erkin 

arka bahçesi olan yandaş basına, kitapçıları 
yakmaktan keyif alan faşist zihniyete, uğruna 
ölürüz diyip insanların katline sevinen “be-
yaz” kefenlilere, stratejik derinliklerine, gaze-
te kapatmalara, gazeteci linçlerine karşı;

bizler madenlerde ölenler, yoksul ve aç 
bırakılınlar, oruç tutmadığı için ana dili-
ni konuştuğu için öldürülenler, evlerinden 
mahallelerinden sürülenler, bir kadın olarak 
susmaları istenenler, sokaklarda görülmek 
istenmeyenler, “nerde görülürse tez copla-
nasılar”, o dereler akacak diye haykıranlar, 
doğadaki rantı değil ağaç gölgesini sevenler, 
komşusu açken tok yatan nasıl bizden oluyor 
diye soranlar, kağıt biletten gayrısına ısına-
mayanlar olarak saraya ve soytarılarına 10 
Ekim’de Ankara’da “savaşa inat barış hemen 
şimdi” demek için emek, demokrasi ve barış 
için toplanıyoruz. Sende gel! 

TMMOB ANKARA İKK

Ankara İKKAnkara İKK
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genç-İMO 
7. Yaz Eğitim Kampı 

Oda Merkezimizin 2007 yılında hazırladı-
ğı “Öğrenci Üye Yönetmeliği” doğrultusunda 
kurulan genç-İMO öğrenci üye örgütlülüğünün 
en önemli faaliyetlerinden biri olan genç-İMO 
Yaz Eğitim Kampı bu sene 06-12 Eylül tarihleri 
arasında gerçekleştirildi. İzmir Seferihisar’da 
düzenlenen 7. Yaz Eğitim Kampına ülke gene-
lindeki üniversitelerden 32’si kadın 49’u erkek 
olmak üzere toplamda 81 öğrenci üye katıldı.

 
İnşaat mühendisliği bölümü öğrencilerinin 

mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunan ve 
meslek odalarını tanımalarına imkân sağlayan 
genç-İMO 7. Yaz Eğitim Kampı’na TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TM-
MOB 2. Başkanı Züber Akgöl, İMO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Nevzat Ersan, İMO Yönetim Kurulu 
2. Başkanı Şükrü Erdem, İMO Yönetim Kurulu 
Sekreter Üyesi Bülent Tatlı, İMO Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Cihat Mazmanoğlu, İMO Yönetim 
Kurulu Üyeleri Tansel Önal, Ayşegül Bildirici 
Suna, Necati Atıcı ve İMO Ankara Şubesi’nden 
Şube Başkanı Selim Tulumtaş, Sekreter Üye 

Özer Akkuş, Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Top-
çu katıldı. 

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 
de ziyaret ettiği kampın ilk günü tanışma top-
lantısı ve atölye tanıtımları ile başladı. Aynı gü-
nün akşamı “Bandista” grubunun katılımıyla bir 
açılış konseri düzenlendi.

 
Kampın ikinci günü, sabah saat 10:00’da 

Toplumcu Mühendislik seminerlerinin ilki TM-
MOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
ve İMO Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ersan’ın 
katılımıyla gerçekleştirildi. ‘TMMOB ve oda 
politikaları’ ile ‘toplumcu mühendislik anlayışı’ 
konularının işlendiği seminerde öğrenciler bilgi 
edinme ve tartışma fırsatı buldu. Seminerde 
TMMOB’nin ve İMO’nun toplumcu geleneği, 
tarihi, mesleki konulara yönelik yaklaşımı ko-
nuları ele alındı. genç-İMO üyelerinin yoğun ilgi 
gösterdiği oturum soru cevap bölümüyle son 
buldu. Aynı günün akşamı Türkiye gündemine 
ilişkin gerçekleştirilen söyleşide Birgün Gazetesi 



genç-İMOgenç-İMO

yazarı ve Birleşik Haziran Hareketi Yürütme 
Kurulu üyesi Önder İşleyen ve TMMOB Ankara 
İKK sekreteri Özer Akkuş konuşmacı oldu. Ülke-
mizin içerisinde bulunduğu durumun ve gidişa-
tının değerlendirildiği söyleşide siyasi iktidarın 
bu tablodaki rolü vurgulandı. Söyleşiye öğrenci 
üyeler de görüşlerini belirterek katıldı.

 
genç-İMO 7. Yaz Eğitim Kampının üçüncü 

günü, ülkemizin yaşadığı en önemli sorunlardan 
biri olan işçi sağlığı ve iş güvenliği konusu ma-
saya yatırıldı. Seminere konuşmacı olarak katı-
lan İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden, aynı 
zamanda Odamızın İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Kurulu üyesi Doç. Dr. Emre Gürcanlı  “İş Sağlığı” 
yerine “İşçi Sağlığı” ifadesinin kullanılmasının 
önemine dikkat çekerek işçi sağlığı ve iş güven-
liği konusunun kişisel donanım malzemelerinin 
kullanımına indirgenemeyeceğini vurguladı. 
Aynı oturumda konuşmacı olarak yer alan Ma-
den Mühendisleri Odası 2. Başkanı Can Doğan 
madenlerde yaşanan iş cinayetlerine değinerek 
kar hırsı nedeniyle arttırılan üretim hızının fe-

laketlere davetiye çıkarttığını belirtti. Aynı gün 
öğleden sonra gerçekleştirilen  “Sürdürülebilir 
Ulaşım Poltiikaları” başlıklı seminerde Yrd. Doç. 
Dr. Cumhur Aydın konuşmacı olarak yer aldı. 
Türkiye’deki ulaştırma politikalarının değerlen-
dirildiği seminerde 3. Köprü ve Marmaray gibi 
tartışmalı projeler de ele alındı. Seminer, İMO 
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Cemal 
Gökçe’nin de katkıları ve öğrenci üyelerin inte-
raktif katılımıyla son buldu. Üçüncü gün akşa-
mında ise genç-İMO 8. Dönem öğrenci konseyi 
ve kamp katılımcılarının katılımıyla genç-İMO 
öğrenci üye örgütlülüğüne ilişkin konuların de-
ğerlendirildiği bir forum düzenlendi.

 
Eğitim kampının 4. Günü sabah seminer-

leri kapsamında ‘kentsel dönüşüm’ konusu ele 
alındı. Konuşmacı olarak yer alan İMO İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe 
‘kentsel dönüşüm’ konusunun disiplinler arası 
bir perspektifle ele alınması gerektiğini be-
lirterek mevcut uygulamaların deprem riskini 
azaltmaya yönelik olmaktan çok rant getirisi 
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elde etme yönünde olduğunu, Sulukule ve TOKİ 
örnekleri ile birlikte değerlendirdi.  Bir başka 
konuşmacı, İMO İzmir Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayhan Emekli ise ülkemizdeki kentsel 
dönüşüm sürecini tarihsel olarak ele alarak ge-
rek mevzuat gerekse de uygulama bakımından 
yapılan yanlışlıklara değindi. Oturum soru-ce-
vap bölümüyle son buldu. Akşam saatlerinde 
de özellikle İstanbul’daki kontrolsüz ve plansız 
kentleşme sürecini anlatan “Ekümenopolis” 
belgeseli gösterimi yapıldı.

 
Kampının 5. Günü Toplumcu Mühendislik 

Seminerleri kapsamında ‘Su Politikaları ve Su-
yun Ticarileştirilmesi’ başlıklı seminer düzenlen-
di. Seminerde konuşan İMO Ankara Şube üyesi 
ve Odamız TMH dergisi yayın kurulu üyesi Ha-
san Akyar Türkiye ve Mezopotamya bölgesinde 
uygulanan su politikalarının yanı sıra dünya ge-
nelinden örnekler vererek suyun metalaştırılma-
sı süreçlerine değindi. Aynı oturuma konuşmacı 
olarak katılan Dokuz Eylül Üniversitesinden Dr. 
Yalçın Özdemir, sınırı aşan sulara yönelik su 
politikaları konusunda bilgi verdi. Öğrenci üye-
lerin katılımıyla son bulan oturumun ardından 
akşamüstü 17:30’da Seferihisar Belediye Başka-
nı Tunç Soyer’in konuşmacı olarak katıldığı bir 
söyleşi düzenlendi. CittaSlow (Yavaş şehir) ün-
vanına sahip olan bir belediyenin başkanı olarak 
‘Yavaş Şehrin’ ne anlama geldiği ve dünya üze-
rindeki örneklerine değinen Soyer, belediyecilik 
anlayışındaki katılımcı demokrasinin önemini 
vurguladı.

 
Kampın 6. ve son günü toplumcu mühendis-

lik seminerinde “Mühendislikte Kadın” konusu 
değerlendirildi. Oturumda konuya ilişkin bir su-
num yapan İMO Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül 
Bildirici Suna özelde mühendislik alanında, ge-
nelde ise toplumsal yaşamda kadına yüklenen 
rollere ve ayrımcılığa dikkat çekti. Söz konusu 
ayrımcılığın günlük dildeki yansımalarına ilişkin 
örnekler veren, toplumsal cinsiyet rollerinin 

pekiştirilmesinde ülke yöneticilerinin söylem-
lerinin de payı olduğunu vurgulayan sunumun 
ardından öğrenci üyelerin interaktif katılımıyla 
oturum son buldu. Mühendislikte Kadın oturu-
munun ardından kadın yönetim kurulu üyeleri 
ve kadın öğrenci üyelerin katılımıyla bir toplantı 
düzenlenerek yaşanılan deneyimler paylaşıldı.

 
Kamp süresince çeşitli aralıklarla öğrenci 

üyeler ile oda ve şube yönetim Kurulu üyeleri-
nin bir araya gelerek tartışmalarına imkân sağ-
layan “Tartışma Grupları” toplantıları düzenlen-
di. Söz konusu toplantılarda “Öğrenci Sorunları 
ve Mühendislik Eğitimi”, “Mühendislik Etiği”, 
“Mühendisin Çalışma Koşulları”, “Sosyal Medya 
ve Sansür”, “Kentlerin Metalaşması”, “Ekoloji ve 
Enerji”, “Mühendislerin Sınıf Mücadelesindeki 
Yeri”, “Türkiye’de Demokrasi” başlıkları ele alın-
dı.

genç-İMO 7. Yaz Eğitim Kampının son ak-
şamı düzenlenen kapanış gecesinin açılışında 
genç-İMO 8. Dönem Öğrenci Konseyi Başkanı 
Oğuz Düztaş kampın düzenlenişinde emeği 
geçen herkese teşekkür ederek sözü İMO Yö-
netim Kurulu Başkanı Nevzat Ersan’a bıraktı. 
Sözlerine İMO öğrenci üye örgütlülüğünün 
önemine değinerek başlayan Ersan yaz eği-
tim kampı çalışmasının amacına ulaştığını ve 
kampa katılan tüm üyelerin meslek odalarıyla 
daha yakın bir ilişki kuracaklarına inandığını 
ifade etti. Emeği geçen herkese teşekkür eden 
Ersan’ın konuşmasının ardından kamp boyunca 
çalışmalarını sürdüren “halk oyunları”, “sinema”, 
“kamp gazetesi” ve “felsefe” atölyeleri sunum-
larını gerçekleştirdi. Sunumların ardından İMO 
Yönetim Kurulu üyeleri tarafından atölye ho-
calarına teşekkür belgeleri ve kupaları takdim 
edildi. İMO Yönetim Kurulu ve şube yönetim 
kurulu üyeleri tarafından kampa katılan öğrenci 
üyelere katılım belgeleri ve kupaları verilerek 
kapanış gecesi ve genç-İMO 7. Yaz Eğitim Kam-
pı sona erdi.



HDP’ye ve Hürriyet 
Gazetesi’ne Yapılan Saldırıları 
Kınıyoruz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, 10 Eylül 2015 tarihinde bir açıklama 
yaptı. Açıklamada “İktidar çevreleri ve savaş 
isteyen kesimlerce kışkırtılan, organize edilen 

ve iç savaşı aratmayan görüntüler şeklinde 
mevsimlik Kürt işçilerine, HDP binalarına ve 
Hürriyet Gazetesi’ne yönelen saldırıları şiddetle 
kınıyoruz” diye belirtildi.

TMMOBTMMOB'den

Cizre’deki Abluka 
Kaldırılmalıdır

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, 11 Eylül 2015 tarihinde bir açıklama 
yaptı. Açıklamada “Şırnak’ın Cizre ilçesinde 
“sokağa çıkma yasağı” adı altında bir 
süredir uygulanan sıkıyönetim bir an önce 
kaldırılmalı, Cizre halkına uygulanan ablukaya 

son verilmelidir. Cizre’de bir haftadır devam 
eden sokağa çıkma yasağı, ilçeye girişlerin 
kapatılması, iletişim imkanlarının kısıtlanması 
Cizre halkına, kadınlara, çocuklara uygulanan 
bir zulümdür” diye belirtildi.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB 
ve İHD Heyeti Cizre'de 
İncelemelerde Bulundu

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve İHD 
başkanlarından oluşan bir heyet, 18 Eylül 2015 
tarihinde Cizre’ye giderek, incelemelerde 
bulundu. DİSK Başkanı Kani Beko, KESK Eş 
Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, TBB Merkez Konseyi 
2. Başkanı Raşit Tükel ve İHD Genel Başkanı 
Öztürk Türkdoğan’ın aralarında bulunduğu 
emek ve meslek örgütleri temsilcilerinden 
oluşan heyet, Cizre’de sıkıyönetim sırasında 
yaşananlarla ilgili olarak; ilçede bulunan 

HDP milletvekillerinden bilgi aldı, hayatını 
kaybedenlerin aileleri ile olaylara maruz 
kalan vatandaşları dinledi. İlk olarak Cizre 
Belediyesi’ni ziyaret eden heyet, daha sonra 
Cudi Mahallesi’nde bulunan taziye evine 
geçerek, hayatını kaybedenlerin aileleri ile bir 
araya geldi. Ardından saldırıların en yoğun 
yaşandığı Nuh Mahallesi’ne geçen heyet, 
burada yurttaşları dinledi. Heyet, daha sonra 
incelemeleriyle ilgili bir rapor hazırlayarak 
kamuoyunun bilgisine sunacak.
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Bu Ülkede 
Faşizmin Adıdır 12 Eylül

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, 12 Eylül darbesinin yıldönümü 
dolayısıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada 
“24 Ocak kararlarının uygulanmaya sokulması 
demek. IMF demek, Dünya Bankası demek, 
insanımızın tümüyle teslim alınması demek. 
Onların çocuklarının işi bitirmesi demek, 

işkence demek, tecavüz demek, hapishane 
demek, baskı demek, zor kullanmak demek. 
DAL demek, Mamak demek, Metris demek, 
Diyarbakır cezaevi demek. Asmayalım da 
besleyelim mi demek. 12 Eylül hukukunun 
yaratılması demek” diye belirtildi.

TMMOB’li Kadınlar: 
Şimdi Savaşa İnat 
“Barış” Deme Zamanı

TMMOB’li Kadınlar; 14-15 Kasım 2015 
tarihinde İzmir’de yapılacak olan TMMOB 4. 
Kadın Kurultayı’na ilişkin görüş alışverişinde 
bulunularak taslak program oluşturmak 
üzere Adana, Ankara, Antalya, Denizli, 
Diyarbakır, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul, 
İzmir ve Trabzon’dan temsilcilerinin 

katılımıyla gerçekleştirilen TMMOB, ODA 
ve İKK Kadın Çalışma Grupları Temsilcileri 
Ortak Toplantısının ardından, 7 Haziran 
seçimlerinden bu yana Ülkemizde yaşanan 
savaş ve kaos ortamına ilişkin bir basın 
açıklaması yaptı.

“Savaşa İnat, Barış Hemen 
Şimdi!” Demek İçin  Emek, Barış, 
Demokrasi Mitingi’ndeyiz! 

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. 
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Ankara İçme Suyu 
Barajları Ekim Ayı Doluluk Oranları



"Gel demekle gelmiyor. Umut edip beklemek acizlere 
göre. Kaçıp saklanacak vakit değil. Sevgi emek ister ya. 

Ekmek ve huzur için de emek. Ankara'daymış barış, alıp 
getirmek gerek. Ben gidiyorum kalanlara selam olsun. 

Getirebilirsem barışı kızama sefa olsun."

Katliamda ölen Hakan Dursun Akalın'ın 9 Ekim 2015
tarihinde facebook sayfasında yayımladığı mesaj




