13. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Çalışmaları
13.1. Özgürlük, Barış, Demokrasi, Adalet ve Emek Mitingi
TMMOB’nin de düzenleyicilerinden olduğu 11 Ocak 2014’te Ankara’da Yapılan “Özgürlük,
Barış, Demokrasi, Adalet ve Emek Mitingi”ne katılmak üzere 10 Ocak 2014 Cuma gecesi
Taksim ve Kadıköy’den otobüslerle hareket edildi.
13.2. Cinsiyetçi TRT Protesto Edildi
İKK Kadın Komisyonu tarafından 15 Şubat’ta TRT Diyanet’in Gıda Mühendisleri Odasından
“bay” gıda mühendisi talep etmesiyle, TRT kanallarının bu ne ilk ne de son olacak olan
türden cinsiyetçi yaklaşımlarına karşı başlatılan kampanya çerçevesinde TRT iadeli taahhütlü
olarak postalanan dilekçelerle RTÜK’e şikâyet edildi. 15.02.2014 tarihinde PTT Kadıköy
Şubesi önünde yapılan eylemde TRT-Diyanet kanalı ve Bülent Arınç kadınların kamusal
alandaki yeterliliklerini yok saydıkları, mühendislik mesleğinin erkeklere, ev içi emeğin
uzantısı olan çocuk bakımı, psikoloji gibi konuların kadınlara yakıştırılarak kadınların
yalnızca ev ve aile içinde tutulmalarının desteklendiği ifade edildi.
13.3. Her 3 Mart’ta “İş Cinayetlerini Durdurun” Diyoruz
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusu, insan odaklı bir mesleğin uygulayıcılarının örgütü olan
TMMOB’nin önemli çalışma ve mücadele alanlarından birini oluşturmaktadır. Konunun
önemine bir kez daha dikkat çekmek amacıyla 42. Olağan Genel Kurulumuzda, 3 Mart
1992’de Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği facianın
yıldönümü, “İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” olarak kabul edilmiştir.
Ülkemizde her gün ortalama 176 iş kazası olmakta, 3 emekçi yaşamını kaybetmekte ve 5
emekçi iş kazası sonucu iş göremez hale gelmektedir. Bu nedenle ülkemiz iş kazalarında
Avrupa ve dünyada ilk sıralarda, ölümlü iş kazalarında ise Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü
sırada yer almaktadır. Öncelikle 3 Mart 1992 tarihinde yaşamını kaybeden 263 maden işçisi
ile birlikte son yıllarda Balıkesir Dursunbey’de biri maden mühendisi 13 maden işçisini,
Bursa Kemalpaşa’da yaşamını yitiren 19 maden işçisini, İstanbul Tuzla’da, Davutpaşa’da,
Ankara Ostim’de, Zonguldak Karadon’da, Maraş Elbistan’da, İstanbul Esenyurt’ta ve
saymakla bitiremeyeceğimiz iş cinayetlerinde yaşamını kaybeden emekçileri saygıyla
anıyoruz.

13.4. Beşinci Mühendislik ve Şehircilik Günleri
5. Mühendislik ve Şehircilik Günleri 3-7 Mart 2014 tarihlerinde düzenlendi. İnsanlığın tarihi
boyunca ortak miras olarak bugüne taşıdığı bilgi, bilim ve teknik birikimin, toplumcu
hassasiyetler gözetilerek toplumun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması ve geliştirilmesi
gerektiğini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra, bireyselliğin ön plana çıktığı bir meslek hayatının
kimseyi kurtarmayacağının farkındayız. İyi birer mühendis, mimar, şehir plancısı olmanın
yolunun kariyer/sertifika peşinde koşarak kısa yoldan köşeyi dönmekle bulunamayacağını
savunuyoruz. Ancak hep birlikte üretmenin ve hep birlikte paylaşmanın tadını alarak
mesleğimizin hakkını verebileceğimizi düşünüyoruz.
13.5. Marmara Park AVM İnşaatında Yanan 11 İşçi Unutulmadı
TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu ile Emekçi Hareket Partisi, İşçi Kardeşliği Partisi, İşçi
Ölümlerine Son Platformu, Kaldıraç, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, RED, Sosyalist
Demokrasi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Marmara Park AVM inşaatında kaldıkları
çadırda çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden 11 işçi için anma gerçekleştirdiler.
13.6. “Taksim Dayanışmasını Yargılamaya Gücünüz Yetmez”
Meşru, haklı ve tarihi bir kitlesellikle taraflı tarafsız herkesin “hak verdiği” bir kamusal alan
savunusu olan Gezi Parkı direnişi ile ilgili Taksim Dayanışması’na karşı yeni bir “sözde”
hukuksal girişimin başlatıldığını görüyoruz. Hazırlanan iddianame, İstanbul 33. Asliye Ceza
Mahkemesi’nce kabul edildi. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanvekili Süleyman Solmaz’ın da
aralarında bulunduğu 26 kişinin adı geçen iddianamede TMMOB Elektrik Mühendisleri
Odası İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Yönetim Kurulu kararıyla görevlendirilen ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı,
İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, HDP Genel Başkan Yardımcısı Ender
İmrek ve HDK üyesi Haluk Ağabeyoğlu’nun, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”
suçundan, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Sabri Orcan’ın da aralarında olduğu diğer 21 kişi hakkında ise “kanuna aykırı
toplantı ve yürüyüşlere katılmak, dağılmamak” suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis
cezasına mahkûm edilmesi talep ediliyor.

Sekretaryası TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve TMMOB Şehir
Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından yürütülen Taksim Dayanışması, TMMOB İstanbul
İl Koordinasyon Kurulunun bileşenleri TMMOB’ye bağlı odalarımızın İstanbul Şubeleri,
emek ve meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve daha birçok kurumun ve
bireyin yer aldığı oluşumun adıdır.
Mimarlar Odasının açıklamasında belirtildiği üzere; “İddianamede belirtilen örgüt kurma ve
bu örgütü yönetmek” suçunun nasıl tanımlandığını anlayamadık. TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi’nin çağrısıyla 15 Şubat’ta bir araya gelen meslek örgütleri,
dernekler, platformlar ve siyasi partilerden temsilciler, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nda
planlanan rant projelerinin hukuk tanımazlığını ortaya koyacak ve bu konuyla ilgili
kamuoyunu bilinçlendirecek bir dayanışma olarak Taksim Dayanışması’nın kurulmasına ve
sekretaryasının TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve TMMOB Şehir
Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından yürütülmesine karar vermiştir.
13.7. “Üçüncü Köprü Viyadükünde Yaşanan İş Cinayetinin Sorumluları Hesap
Vermelidir”
3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu projesinin Reşadiye-Çamlık bağlantı yolu
üzerindeki ICA Ortak Girişiminin yürütücüsü olduğu V35 viyadükü inşaatında 5 Nisan 2014
günü saat 20.50 sularında gerçekleşen iş cinayetini incelemek üzere şantiye alanına giden
Meslek Odaları temsilcilerinin yaptığı incelemenin ardından yaşanan iş cinayeti ve sebepleri
üzerine gözlemleri 10.04.2014 tarihinde yapılan bir basın açıklamasıyla kamuoyu ile
paylaşılmıştır.
13.8. “1 Mayıs’ta Taksim’deyiz!”
Biz bu ülkenin tüm değerlerini yaratanlar, biz işçiler, kamu emekçileri, hekimler, mimarlar,
mühendisler, şehir plancıları olarak emek, eşitlik, özgürlük, barış, adalet, bağımsızlık ve
demokrasi için 1 Mayıs’ta Taksim’de olacağımızı ilan etmek için basın açıklaması
yapılmıştır.
13.9. Polis Şiddeti Devam Ediyor

21 Nisan 2014’ta DİSK tarafından yapılmak istenen basın açıklamasına polis müdahalesi
oldu. Tek amacı demokratik bir hakkı kullanarak basın açıklaması yapma isteği olan işçilere
destek vermek için TMMOB İstanbul İKK olarak oradaydık.
13.10. 1 Mayıs’ta Yaşanan Polis Terörü Kınandı
1 Mayıs 2014’te yaşanan polis şiddeti ve direniş, 2 Mayıs’ta DİSK Genel Merkezindeki basın
açıklamasıyla değerlendirildi. TMMOB adına İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Süleyman Solmaz’ın yer aldığı basın toplantısında DİSK-KESK-TMMOB ve TTB adına
ortak açıklamayı DİSK Genel Başkanı Kani Beko okudu.
13.11. “Gözaltına Alınan Arkadaşlarımız Serbest Bırakılsın!” (4 Mayıs 2014)
Siyasal iktidar tıpkı 2013 1 Mayıs’ında, Gezi direnişinde ve birçok toplumsal hak alma
mücadelesinde olduğu gibi 1 Mayıs 2014’te de baskı, şiddet ve zorbalıkla halkın ve
emekçilerin evrensel, Anayasal haklarını yok sayarak Taksim Meydanı’nı ve 1 Mayıs İşçi
Bayramını yasaklamıştır. İstanbul’u 39 bin polis ve 50 Toma ile abluka altına almış,
insanların toplanma ve ifade özgürlüğünü, ulaşım hakkını engellemiş ve hatta yaşam hakkına
kastetmiş, 274 kişiyi gözaltına almıştır.
Dünyanın dört bir yanında coşkulu 1 Mayıs etkinlikleri düzenlendi. Moskova’dan New
York’a kadar yüz binlerce işçi insanca bir yaşam için meydanlardaydı. Afganistan’ın Başkenti
Kabil’de 20 yıllık yasaktan sonra ilk kez 1 Mayıs kutlandı. Sadece Kamboçya ve Türkiye’de
polis halka saldırdı. Ancak İstanbul’da, 1977 yılında Taksim 1 Mayıs alanında yitirdiğimiz
kardeşlerimiz için yapmak istediğimiz anmaya yönelik olarak dünyanın tanık olduğu barbarca
bir saldırıya maruz kaldık.
Bir kez daha söylüyoruz: Hiçbir baskı ve zulüm yöntemi evrensel, Anayasal haklarımızı,
kanuni haklarımızı kullanmamızı ve bu çürümüş hırsızlık, yolsuzluk düzenine karşı
mücadelemizi durduramayacak. Biz haklıyız, hükümet ve tertiplediği yeni dikta rejimi ise
boğazına kadar pisliğe batmış, şiddeti tek çözüm olarak görmektedir. Hukuk insanlarına
sesleniyoruz. Sizin dediğiniz gibi hukuk bir gün herkese lazım olacak.
Arkadaşlarımız serbest bırakılsın.

Organize ve hedef gözeterek halka karşı her türlü araçla saldıran polis şiddetinin sorumluları
yargılansın!
13.12. Soma Faciasını Protesto Eylemi
Soma’daki katliama sessiz kalmayacağımızı göstermek için, ülkemizdeki iş cinayetlerine her
fırsatta dikkat çeken odalarımızı, güvencesiz ve denetimsiz çalışma koşullarına vurgu yapan
meslek örgütlerini, sendikaları dinlemeyen ve taşeron çalışmayı, güvencesiz çalışmayı, uzun
ve esnek çalışma koşullarını tüm ülkede kurallaştıran AKP hükümeti ve sermayeye karşı
insan hayatının bu kadar ucuz olmadığı göstermek ve ölen işçi kardeşlerimize sahip çıkmak
için DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve demokrasi güçleri olarak 14 Mayıs 2014’te saat
19.00’da Tünel’den başlayan bir yürüyüş gerçekleştirdik.
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak tüm işçi sınıfını, emekçileri ve emek dostlarını,
Soma’daki işçi kardeşlerimiz için ayağa kalkmaya çağırdık. 15 Mayıs 2014 Perşembe günü
saat 09.00’da tüm Türkiye’de bütün işyerlerinde 3 dakikalık saygı duruşu yapılarak iş bırakma
ve illerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müdürlükleri önüne yürüme kararımız polis engeline
takıldı. Mecidiyeköy’de trafiği keserek basın açıklaması gerçekleştirdik.
13.13. Öğrencilerin Soma’yı Protesto İşgaline Destek
Soma’da katledilen işçilere sahip çıkmak amacıyla 17 Mayıs 2014’te üniversitede yapılan
işgal eylemini destekledik. Hükümetin baskılarına karşı direnen genç meslektaş adaylarımızın
yanında yer aldığımızı kamuoyuna duyurduk. Ayrıca tüm bileşenlerimizi devrimci demokrat
üniversite gençliğine sahip çıkıp destek olmaya çağırdık.
13.14. TMMOB Asgari Ücret Çalışma Grubu Toplantısı
Ücretli mimar, mühendis ve şehir plancılarının TMMOB ve SGK arasında imzalanan Asgari
Ücret Protokolünden yararlanmalarını sağlamak amacıyla kurulan çalışma grubu toplantısı 21
Mayıs 2014’te gerçekleştirildi.
13.15. Soma’da ve Gezi’de Yitirdiklerimiz Anısına Kent ve Demokrasi Etkinliği
25.05.2014’teki etkinlik, Bakırköy Botanik Parkı’nda saat 14.00’te Gezi Direnişi Sergisi,
Kent ve Doğa Sergisi, Soma Sergisi, Kapının Dışında Kalanlar Sergisi ve Çocuk Atölyeleri ile
başladı. Binlerce insanın gezdiği sergilerin yanı sıra 500’ün üzerinde çocuk da atölyelere

katıldı. Kadıköy’de yapılan Taşerona Karşı Mitinge gidenlerin de katılımıyla 18.00’de
başlayan müzik programı 22.00’ye kadar devam etti.
Etkinlik açılış konuşmasını TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman
Solmaz yaptıktan sonra, TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nedret
Durukan tarafından Soma faciası ile ilgili yapılan çalışmaları anlatan, olayın nedenlerine
değinen bir konuşma gerçekleştirildi. Bu esnada her bir madencinin isminin yazıldığı
baretlerin sergilendiği alandan gökyüzüne ölen madencileri ve Gezi Direnişçilerini
simgeleyen siyah balonlar uçuruldu. Son olarak TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Soğancı konuştu ve etkinlik müzik programı ile devam etti.
13.16. “Rantiye, İstanbul’u Pazarlamak İçin Haydarpaşa Garı’nda!”
2003 yılında Türkiye’nin ve İstanbul’un küresel sermayeye pazarlanmasını Haydarpaşa Garı,
Limanı ve Kıyı Alanı üzerinden başlatan AKP iktidarının 13 Haziran 2014 Cuma günü
Haydarpaşa Garı’nda düzenlenen “Mega şehirler ve Ticari Başkentler – New York’tan
İstanbul’a” adlı forum ile satış ve pazarlama sürecine yeniden hız kazandırmak isteğine karşı
çıktık. 12 Haziran’da Gezi’de ve ülkenin dört bir yanında “yaşam değerlerine, hak ve
özgürlüklere” sahip çıkmak için bedeller ödendiği bir ortamda yeniden dayatılan “rant ve
talan” politikalarını bir kez daha reddettik.
13.17. Soma’da Düzenlenen TMMOB Mitingine Katıldık
Ülke tarihinin en büyük iş cinayetlerinden birine sahne olan Soma’da yaşananları protesto için
13 Haziran 2014’te Soma’da düzenlenen TMMOB mitingine İKK olarak katıldık.
13.18. IŞİD Katliamından Kaçanlara Yardım Kampanyası
IŞİD çetecilerinin katliamından kurtulmak için Türkiye’ye sığınan Ezidi halkının gündelik
ihtiyaçları için TMMOB bileşenleri Diyarbakır’da bir yardım kampanyası başlattı. TMMOB
İstanbul bileşenleri olarak bizler de İstanbul’da yardım toplama merkezleri oluşturduk.
Bunlardan biri Karaköy’de bulunan Mimarlar Odası, diğeri Kadıköy’de bulunan Kimya
Mühendisleri Odası idi.
13.19. “Salıpazarı Kruvaziyer Limanı ÇED Süreci Meşru Değildir”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salıpazarı Kruvaziyer Limanı Projesi ile ilgili olarak ÇED
Yönetmeliği’nin 9. maddesi gereği olarak “halkın katılımı toplantısı” ilan etti. 19 Ağustos
2014 Salı günü Saat 11.00’de TDİ Karaköy Yolcu Salonunda yapılacağı ilan edilen toplantı
öncesinde Mimarlar Odasında toplanıldı. Buradan ÇED toplantısına gidilerek toplantıda karar
alınması engellendi.
İstanbul’un tarihi, kültürel ve topografik açıdan evrensel ölçekte değer ve ayrıcalık içeren
kıyılarına kruvaziyer liman bahanesi ile alışveriş merkezi, otel, lüks konut vb gibi yoğun
kullanışlar getiren rant projelerinin “meşrulaştırılması” için Kıyı Kanununa ve Anayasa’ya
aykırılığı Danıştay’ca da tescillenmiş olan kruvaziyer liman maddesini aplike ederek
ülkemizin tüm kıyılarını tehdit altına alanlar, Salıpazarı Tophane liman alanında halkı ve sivil
toplum örgütlerini “çevresel etki değerlendirme toplantısı” adı altında sorumluluklarına ortak
etmeye çalıştılar. Söz konusu toplantıyı bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları
olarak meşru görmediğimizi ve kabul etmediğimizi açıkça dile getirdik.
13.20. Kadınlar Barış İstiyor
“Ortadoğu’da Savaşı ve Kadın Kırımını Durduralım!” talebiyle 26 Ağustos Salı günü saat
18.00’de Galatasaray Lisesi önünde TMMOB, DİSK, KESK ve TTB’li kadınlar ülke
genelinde gerçekleştirilen eylem çerçevesinde bir basın açıklaması yaptılar.
13.21. “Torunlar GYO İş Cinayetlerinin Sorumlusu Sermaye ve Sermayeye Kanat
Geren AKP’dir”
8 Eylül 2014 tarihli İKK açıklamasından: “Bu cinayetin sorumlusu kimdir? Bu cinayetin
sorumlusu, her fırsatta kentin boş alanlarını betonlaştırmakla, ormanları, kıyıları, ne varsa
imara açarak ülkeyi koca bir şantiyeye çevirmekle övünenler, işçi sağlığı ve iş güvenliği
konusunda alınması gereken tedbirleri ise birer maliyet unsuru olarak ele alanlardır.”
13.22. TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü Basın
Açıklaması
19 Eylül 1979 bir günlük iş bırakma eyleminin yıldönümünde “TMMOB Mühendis, Mimar
ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü”nde İstanbul İKK olarak Taksim Galatasaray Lisesi
Önünde basın açıklaması gerçekleştirdik.

13.23. Harita Mühendisi Gülseren Yurttaş’ı Ölüm Yıldönümünde Andık
2002-2007 yılları arasında Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şube Müdürlüğü
görevini yürüten, odadaki görevinin ardından İSKİ Melen Çayı Boğaz Geçiş Projesi
Sarayburnu Şantiyesinde müteahhit firma Kutay İnşaat Taahhüt Tic. Ltd. Şti.’nin taşeronu
olan DETEK (Deniz Teknolojisi Ltd. Şti.) adlı firmada çalışmaya başlayan değerli
meslektaşımız Gülseren Yurttaş, 27 Eylül 2007’de bir iş cinayetine kurban gitmişti.
Arkadaşımızı ölüm yıldönümünde saygıyla andık.
13.24. TMMOB 60. Yıl Kutlamaları
I. Genel Kurulu’nu 18-22 Ekim 1954 tarihinde gerçekleştiren Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği’nin 60’ıncı kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde TMMOB İstanbul İl
Koordinasyon Kurulu bileşenleri olarak 20 Ekim 2014 Pazartesi günü Galatasaray Lisesi
önünde saat 14.00-18.00 arasında odalarımızın stantlarını açtık. Yurttaşlara meslek
alanlarımızla ilgili ücretsiz yayınlar, broşür ve bildiriler dağıttık.
13.25. Taksim Dayanışmasının İlk Duruşmasına Çağrı
Taksim Dayanışması olarak tarihin gördüğü en büyük soygunu yapan hükümetin yine büyük
bir kent suçu işleyerek ve hukuku ayaklar altına alarak Taksim Gezi Parkına AVM yapma
girişimlerine karşı başlatılan mücadelede milyonlarca insana karşı vahşi bir şiddet kullanıldı,
11 insanımız katledildi, 20’nin üzerinde insanımızın gözü mermilerle kör edildi ve binlercesi
yaralandı. Bu vahşi şiddet düşkünü teröristler Anayasal ve demokratik haklarını kullanarak
barışçıl eylemler dışında hiçbir şey yapmayan Taksim Dayanışması bileşenlerine dava
açmışlardır. Bu davanın ilk duruşması öncesinde “Hırsızlar ve Katiller Dururken Taksim
Dayanışması Yargılanamaz!” içerikli basın açıklamasını 21 Ekim 2014 Salı günü saat
09.00’da Çağlayan Adliyesi önünde İKK olarak organize ettik.
13.26. “Bütün İstanbul Halkını Validebağ Korusunu Korumaya Çağırıyoruz!”
25 Ekim 2014 tarihli ortak açıklamadan: “İstanbul’un her bir yeşil alanına, parkına, bostanına;
neredeyse boş olan her bir metrekaresine göz koyan iktidar ve sermaye güçleri, bu
azgınlıklarını günlerdir Validebağ ve Çamlıca sakinlerine de yaşatmakta. Üsküdar Belediyesi,
Validebağ Korusu’nun bitişiğinde bulunan oldukça küçük bir alana bir cami yapmak için
günlerdir halka kök söktürmekte. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bütün

yönetmeliklere aykırılığına, cami yapımı için yeterli alan olmamasına, bilirkişi raporlarına,
açılan dava sonucu yürütmenin durdurulması kararının alınmasına ve mahallelinin itirazlarına
rağmen ayak oyunlarıyla hukuksuz bir biçimde ve bütün baskıları, zorbalıkları uygulayarak
bu camiyi yapmakta ısrar etmektedir.
Ancak başta Çamlıca-Ata Konakları sakinleri ve Validebağ Gönüllüleri olmak üzere, bütün
kent savunmaları, dayanışmalar, mahalle forumları, kısacası İstanbul halkı ve yaşam
savunucuları, günlerdir bu alandan ayrılmayarak direnmekte ve bütün baskılara, göz altılara,
zabıta ve polislerin şiddetine rağmen mücadele etmeye kararlı olduklarını göstermektedir.
Validebağ Korusu’na saldırmanın bir bahanesi olarak kullanılan cami yalanına rağmen bu
inşaatı yaptırmayan mahalle sakinlerinin ve koru gönüllülerinin yanında olacağımızı ilan
ediyor, tüm İstanbulluları bu inşaatı engellemeye ve alanı yeşil alan olarak tekrar
düzenlemeye çağırıyoruz.”
13.27. Soma’dan Ders Almadık, İş Cinayetleri Devam Ediyor
28 Ekim 2014 Salı günü saat 12.15 sıralarında özel sektöre ait Karaman/Ermenek’te IR: 6171260 ruhsat no’lu sahada takriben 778 kotunda yapılan çalışmalar sırasında sahanın
mücavirinde bulunan ve daha önce çalışılmış, eski alanlara yaklaşılması nedeniyle, eski
imalatta bulunan tahminen 10.000 metreküp suyun aniden ocak içerisindeki çalışma alanlarına
dolması sonucu ocakta bulunan 18 maden emekçisi su altında kalmıştır. Bileşenlerimizden
oluşan uzman heyeti tarafından sahada gerçekleştirilen incelemeler sonucu yapılan tespitler
kamuoyu ile paylaşılmıştır.
13.28. Haydarpaşa’da Gar Nöbeti
Kentteki yaşam alanlarımızın yok edilmesine ve Haydarpaşa’nın talan edilmesine dur demek
için Haydarpaşa Dayanışması’nın çağrısıyla her pazar 13.00-14.00 saatleri arasında
gerçekleştirilen oturma eylemlerine devam edildi. AKP iktidarı, 2004 yılından itibaren
Haydarpaşa Garı ve Limanı ile çevresindeki bir milyon metrekarelik kamusal, kentsel ve
tarihi sit alanı olan bölgeyi ticaret ve iş merkezine dönüştürmeyi istemektedir. Bu yağma
uygulamasını da, “Marmaray projesi ile Haydarpaşa Garı zaten işlevsiz kalacak” şeklinde
gerekçelendirip halkı kandırmaya çalışmaktadır. 25 Kasım 2011’de İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Meclisinde kabul edilen Haydarpaşa Garı ve çevresi hakkındaki Koruma Amaçlı
Nâzım İmar Planına göre gar binasına kültür, konaklama (otel) işlevi verilmiş, giriş katının da

TCDD faaliyetleri için kullanılabileceği belirtilmiştir. Ancak gerek İstanbul Büyükşehir
Belediyesi başkanı, gerekse ulaştırma denizcilik ve haberleşme bakanı tarafından kamuoyuna
yapılan bazı açıklamalarda, Haydarpaşa Garı’nın artık işlevini yitirdiği, demiryolunun
Haydarpaşa garına ihtiyacı olmadığı açıklanmıştır. TCDD, Gebze-Köseköy arasındaki yüksek
hızlı tren projesi çalışmalarını gerekçe göstererek 1 Şubat 2012 tarihinden itibaren
Haydarpaşa Garı’na gelen-giden tüm ana hat trenlerinin seferlerini sonlandırdı. 29 Nisan 2012
tarihinden itibaren Pendik-Gebze arası banliyö tren seferlerine son verildi. Böylece
Haydarpaşa’nın trensizleştirilerek işlevsizleştirilmesinin ve yağma projelerinin
uygulanmasının önü açılmak istendi.
Haydarpaşa Dayanışması bileşenleri ve İstanbul halkı, 104 yıldan beridir gar olarak hizmet
veren ve İstanbul’un simgesi haline gelmiş kültür mirasımız Haydarpaşa Garı ve Limanının
endüstriyel işlevini devam ettirmesi, ayrıca bu bölgede uygulanmak istenen yağma
projelerinin hayata geçmemesi için mücadelesini sürdürüyor. Haydarpaşa Garı ve Limanı ile
çevresi hakkındaki yağma projesi (Haydarpaşa Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planı) geri
çekilinceye, Haydarpaşa Garı ve Limanının endüstriyel işlevini sürdürmesinin önündeki
engeller kaldırılıncaya kadar Haydarpaşa Garı merdivenlerinde oturma eyleminde tepkimizi
göstereceğiz.
12.29. Haydarpaşa Garı Bizimdir
Haydarpaşa Dayanışması’nın Kuruluşunun 10. yılında, Haydarpaşa Garı’nın çatısının
“şaibeli” bir yangında yanışının 4. yıldönümünde, 27 Kasım 2014’te Haydarpaşa Garı’na
yürüdük.
12.30. Lise Söyleşileri - Aralık 2014
TMMOB’ye bağlı odalarımız tarafından liselerde düzenlenen meslek tanıtım söyleşilerine
katıldık. 10 lisede 2000 kadar öğrenciye mesleki tanıtım semineri verdik.
12.31. TMMOB’ye Kendi Yasasıyla İlgili Eylemde Coplu, Gazlı Müdahale
TMMOB’den görüş isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 18 Aralık 2014’te ülkenin her
yerinden gelen TMMOB üyeleri görüşlerini iletmek istediler, ancak gazlı, coplu polis
saldırısına maruz kaldılar. İstanbul İKK olarak katıldığımız eylemin görüntülerine aşağıdaki
linkten ulaşabilirsiniz: http://www.tmmob.org.tr/video/tmmob-18-aralik-2014-eylemi.

18.32. İKK’dan Fatih Belediyesi’ndeki Sürgünlere Karşı Eylem
TMMOB İKK ve Tüm Bel-Sen, oda ve sendika üyesi mühendislerin Yedikule Hayvan
Barınağına sürgün edilmesini protesto etti. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve Tüm
Bel-Sen, AKP’li Fatih Belediyesi tarafından sürgün edilen üyelerine ilişkin bir basın
açıklaması yaptı. Basın açıklamasına KESK Genel Başkanı Lami Özgen de katıldı.
18.33. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine Siyah Çelenk Koyduk
TMMOB üyeleri, TMMOB Yasası’ndaki değişiklikleri de içeren “torba yasa”ya karşı tüm
Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da 18 Ocak 2015’te Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne
yürüyerek siyah çelenk bıraktı. “Ülkemize, halkımıza, mesleğimize ve odamıza sahip
çıkıyoruz” diyen mimar ve mühendisler AKP’nin “torba yasa”larla tüm toplumsal muhalefet
dinamiklerini etkisiz hale getirmesine asla izin vermeyeceklerini belirttiler. TMMOB İstanbul
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz’ın okuduğu açıklamanın tam metni şu
şekilde:
Yalana, talana, yağmaya izin vermeyeceğiz!
AKP iktidarının tüm ülkeyi yeniden dönüştürme, halka ait tüm alanları sermayeye açma,
kentsel ve doğal değerleri talan etme politikalarında artık son aşamaya gelindi. Siyasal
iktidar, hazırladığı torba yasalarla kamusal alanlara el koyma ve rant süreçlerinin önündeki
son engelleri de kaldırma hazırlığında.
AKP iktidarının gündeme getirdiği son iki torba yasa imar, yapılaşma, meslek alanları ve
çalışma hayatında önemli değişiklikler getiriyor. Tabi ki bu torbanın içinde AKP’nin rant
politikalarının önünde en büyük engel olarak gördüğü TMMOB de var.
Çünkü TMMOB ve odaları, AKP’nin kentler üzerindeki oyununa karşı durdu, “Kentsel
dönüşüm” adı altında “rantsal dönüşüme” karşı çıktı.
Çünkü TMMOB ve odaları, yayınladıkları raporlar, basın açıklamaları, açtıkları davalarla
AKP’nin ormanları, kıyıları, meraları, suyumuzu, toprağımızı yağmalamasının önünde
durdular.
Çünkü TMMOB ve odaları, neoliberal politikalarla bu ülkenin yağmalanmasına karşı, kamu
yararı için mücadele ettiler.

Çünkü TMMOB ve odaları, hukuksal girişimlerle, siyasi iktidarın rant amaçlı politikalarına,
serbestleştirme, özelleştirme uygulamalarına, yağma ve talana “dur” dedi; taşeronlaştırma
uygulamalarına, işten çıkarmalara, işsizlik, yoksulluk ve düşük ücretlere karşı, yüzlerce
işyerinde direnen işçilerle bir arada oldu.
İşte bu yüzden TMMOB AKP’nin hedefinde?
Ülkemizde iş cinayetlerinin ve yolsuzlukların üzerine toprak atılırken, bu canların hesabını
soran ve rant dağıtımına karşı toplumsal faydanın peşinde koşan TMMOB ve bağlı odaları
iktidar tarafından yok edilmek isteniyor. Önce mali denetim tehdidiyle, sonra miting
meydanlarında hedef göstererek, ardından yetkilerini kısıtlayarak TMMOB üzerinde vesayet
oluşturmaya çalışan iktidar, istediğine bir türlü ulaşamayınca şimdi yasasını değiştirerek
TMMOB’nin örgütlülüğünü dağıtmak, parçalanmış bir yapıyla ülkemizin mühendis ve
mimarlarının toplumdan yana gür sesini kesmek istiyor.
Ancak bilinmelidir ki mühendis, mimar, şehir plancıları ve meslek örgütleri, ülke, kamu, halk,
meslek, meslektaş yararı bütünlüğündeki mücadelesini sürdürecek, AKP gericiliği,
piyasacılığına ve diktasına teslim olmayacaktır.
Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, 1970’lerden bugünlere dek oluşturduğu demokratik
mevzileri koruyacaktır. Toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte eşit, özgür, demokratik,
halkının refah, kardeşlik ve barış içinde yaşadığı, gericiliğin dogmatizminin alt edildiği, bilim
ve tekniğin aydınlatıcılığındaki yeni bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.
Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanına sesleniyoruz;
Hazırladığınız yasa değişikliği, meslek alanlarımızın ve örgütümüz TMMOB’nin tüm
birikimlerini halkımızın yararına kullanmaya, AKP iktidarının yarattığı rant düzenini teşhir
etmeye, ülkemizi aydınlık geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam etmemizi
engelleyemeyecektir.
Unutmayın ki siz TMMOB’yi yok etmeye çalışsanız da TMMOB her yerde?
TMMOB Soma’da, Ermenek’te, Zonguldak’ta;
TMMOB, Atatürk Orman Çiftliği’nde;

TMMOB, bu ülkenin toprağının altını üstüne getirenlere karşı Kaz Dağlarında;
TMMOB, emperyal güçlerin dayattığı nükleer santrallere karşı Mersin’de, Sinop’ta;
TMMOB, suyumuzun ticarileştirilmesine karşı Karadeniz’de, Akdeniz’de, Ege’de;
TMMOB, Alakır vadisinde, Artvin Cerattepe’de, Yırca’da, Diyarbakır Hevsel bahçelerinde,
Burdur’da, Bartın’da, Sakarya Karasu’da; TMMOB, Taksim’de, Gezi’de, Anadolu’da, kentte,
kırda bu ülke insanının yaşadığı her yerde?
O yüzden bu torba yasaları derhal geri çekin.
Torba yasalarla altyapısı hazırlanan yalana, talana, yıkıma, yağmaya izin vermeyeceğiz.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
18.34. Mimar, Mühendis ve Şehir Plancıları: Je suis Charlie
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve TMMOB’ye bağlı odaların şube başkanları
Fransa’da mizah dergisi Charlie Hebdo’ya 7 Ocak 2015’te yapılan saldırıyı 9 Ocak’ta protesto
etti. Protestoda “Je suis Charlie”, “Ben Çarli’yim” yazan dövizler taşındı. TMMOB’ye bağlı
odaların İstanbul şube başkanları ve yöneticilerinin katıldığı eylem Fransız Konsolosluğu
önünde gerçekleştirildi. Yapılan katliama karşı sessiz kalmayacaklarını belirten mimar,
mühendis ve şehir plancılar adına açıklama yapan TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
Sekreteri Süleyman Solmaz, “Sanata ve eleştirel düşünceye tahammülü olmayan gerici faşist
zihniyete karşı mücadele etmek tüm insanlığın görevidir. Gerçekleştirilen katliam tüm
dünyada özgür düşünceye karşı yapılmıştır” dedi. Açıklamanın ardından konsolosluk önüne
karanfiller bırakılmasıyla eylem sona erdi.
18.35. Serbest Mühendislik Mimarlık Hizmeti Veren Üyelerle “Torba Yasa” Toplantısı
TMMOB Yasası’ndaki değişiklikleri de içeren “torba yasa”lara karşı ‘Ülkemize, Halkımıza,
Mesleğimize, Örgütümüze Sahip Çıkıyoruz’ kampanyamız çerçevesinde, 10 Ocak 2015
Cumartesi günü TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından odalarımızın serbest
mühendislik mimarlık hizmeti veren üyelerimizle Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi’nde bir toplantı düzenlendi. Toplantının açılışında TMMOB tarafından serbest
mühendislik mimarlık hizmeti veren üyelerimizin “torba yasa”da gündeme getirilen TMMOB

Yasası değişikliklerinden nasıl etkileneceklerini anlatan kısa film gösterildi. Daha sonra
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz açılış konuşmasını
yaptı. Solmaz konuşmasında “mesleğimize yapılan saldırının aslında TMMOB üyelerinin
bilim ve tekniğin gerektirdiği şekilde ve halkın yararına faaliyet olarak ürettikleri hizmetlere
saldırı olduğunu, bu saldırının karşısında bilimi ve tekniği yine halkın hizmetine sunmakta
kararlı olduklarını dile getirdi. Daha sonra Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı Sami Yılmaztürk “torba yasa” ve ortaya çıkartacağı sonuçları
anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından üyelerce yapılan konuşmalarda görüş ve
öneriler ortaya konuldu.
18.36. “Ülkemize, Halkımıza, Mesleğimize, Örgütümüze Sahip Çıkıyoruz”
Mimar, mühendis ve şehir plancıları, TMMOB Yasası’ndaki değişiklikleri de içeren “torba
yasa”lara karşı “Ülkemize, Halkımıza, Mesleğimize, Örgütümüze Sahip Çıkıyoruz”
kampanyası çerçevesinde, kentlerde sokaklara çıktı. TMMOB il-ilçe koordinasyon kurulları
tarafından yurdun dört bir yanında gerçekleştirilen eylemlerle TMMOB’nin AKP’nin arka
bahçesi olmayacağı bir kez daha duyuruldu.
Yurdun dört bir yanında olduğu gibi 15 Ocak’ta İstanbul Kadıköy’de TMMOB İstanbul İl
Koordinasyon Kurulu tarafından gerçekleştirilen eylem, kitlesel bildiri dağıtımıyla başladı.
Mimar, mühendis ve şehir plancıları dağıttıkları bildirilerle halkın sağlıklı yaşam çevrelerinde
yaşama hakkını, yurttaşların nitelikli mimarlık, mühendislik, planlama hizmetleri alma
hakkını savundukları için AKP’nin hedefinde olduklarını belirttiler. Bildiri dağıtımının
ardından gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan TMMOB İstanbul İl Koordinasyon
Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz AKP’nin toplumun tüm muhalif kesimleri gibi,
TMMOB’yi de susturmaya çalıştığını belirterek, “AKP, torba yasa ile kentlerdeki eğitim ve
sağlık alanlarını, parkları ve hatta mezarlık alanlarını bile özelleştirerek, yandaşlarına peşkeş
çekmek isterken, bizler halka ait olan bu alanların, yapılaşmaya açılmadan korunmasının
mücadelesini vermeye devam edeceğiz” dedi. Kentlerimizin, kıyılarımızın, doğal yaşam
alanlarımızın talan edilmesine izin vermeyeceğiz, diyen TMMOB üyelerinin, yapılan basın
açıklamasından sonra, Kadıköy sokaklarında halkın yoğun ilgi ve desteğiyle
gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından eylem sona erdi.
13.37. İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu: TMMOB ile Bir Arada, Omuz Omuza!

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) bileşenleri (İstanbul Barosu Yönetim Kurulu
Başkanı Ümit Kocasakal, İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yahya
Arıkan, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erez, İstanbul Eczacı Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Semih Güngör, İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Murat Aslan ve TMMOB İKK Sekreteri Süleyman Solmaz), Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafında hazırlanan TMMOB’nin faaliyetlerini etkisizleştirmeye yönelik
değişiklikleri de içeren “torba yasa” tasarısı ile ilgili olarak 22 Ocak 2015’te Taksim Hill
Otel’de bir basın toplantısı düzenleyerek değerlendirmelerde bulundu.
13.38. Laik ve Bilimsel Eğitim Mücadelesinde Alanlardaydık
“4+4+4” düzenlemesi, ilköğretime başlama yaşının 5’e indirilmesi, ilköğretim okullarının
ilkokullar, ortaokullar ve imam-hatip ortaokulları olarak yeniden düzenlenmesi, din dersinin
anaokullarına kadar indirilmek istenmesi, sorgulamayan, biat eden “yeni nesil” için atılan
adımlar oldu. Kendi yarattıkları “yeni Türkiye” için bilimsel düşünmeyi, araştırmayı,
sorgulamayı göz ardı edip dini hurafelerle “yeni nesil” yetiştirmeyi amaçlayan AKP iktidarına
karşı okullarımızı ve çocuklarımızın geleceğini hep birlikte savunacağız. 8 Şubat’ta EğitimSen’in Alevi örgütleriyle birlikte Kadıköy’de düzenlediği “Laik, Bilimsel, Anadilinde Eğitim
ve Demokratik Yaşam İçin” mitingine katıldık. Ayrıca 13 Şubat’ta “Laik ve Bilimsel Eğitim
İçin” düzenlenen boykotta TMMOB olarak yerimizi aldık.
13.39. “Taksim 1 Mayıs Alanıdır, Yargılanamaz!”
Devlet şiddetiyle engellenen 1 Mayıs 2014 kutlamalarına ilişkin DİSK, KESK, TMMOB ve
TTB’ye dava açıldı! 2014 yılının 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda “halkı kanuna aykırı toplantı ve
gösteri yürüyüşüne kışkırtma” suçu işledikleri iddiasıyla DİSK Genel Başkanı Kani Beko,
DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve dönemin TTB Merkez Konseyi Başkanı Ahmet Özdemir
Aktan hakkında açılan davanın ilk duruşması İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 6
Şubat 2014 tarihinde yapıldı. Duruşma öncesi tutuksuz yargılanan DİSK, KESK, TTB ve
TMMOB yöneticileri ve temsilcileri Çağlayan Adliyesi önünde bir araya gelerek basın
açıklaması yaptı. Çeşitli uluslararası sendikaların da temsilcileriyle dayanışma gösterdiği
açıklamada, “Emekçiler, faşizmi yargılıyor, Taksim 1 Mayıs alanıdır yargılanamaz” yazılı
pankartı açılarak, “1 Mayıs’ta 1 Mayıs alanındayız”, “Yaşasın sınıf dayanışması” sloganları
atıldı.

13.40. Ankara Yürüyüşümüzün İstanbul Ayağı Gerçekleştirildi
TMMOB Yasası’nda yapılacak olan değişikliklerle birlikte, yaşam alanlarımızı ranta ve talana
açmayı amaçlayan “torba yasa”ya karşı yürütülen mücadele kapsamında, Türkiye’nin dört bir
yanından 9 Şubat günü başlayan Ankara yürüyüşünün İstanbul ayağı 12 Şubat’ta
gerçekleştirildi.
Sabah saatlerinde Silivri’den başlayan yürüyüş, 11.00’de Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda
buluşma ve bildiri dağıtımı ardından İncirli metrobüs durağına ulaştı. Saat 14.00’te
Mecidiyeköy’de buluşup bildiri dağıtarak, Osmanbey Metrosuna kadar yürüyen TMMOB
üyeleri, buradan metro ile Taksim’e geçti. Metro içinde ve koridorlarda süren bildiri dağıtımı
ve slogan atma eylemi, Taksim Metro çıkışında daha büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.
Taksim Meydanını sloganlarla geçen yüzlerce eylemci İstiklal Caddesi boyunca bildiri
dağıtımını sürdürdü.
Akşam 18.30 sıralarında Kadıköy İskele Meydanı’nda toplanan mimar, mühendis ve
plancılarına, CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Kadıköy Belediye Başkanı
Aykurt Nuhoğlu, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen ve Birleşik Haziran
Hareketi üyeleri de destek verdi. İskele Meydanı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasının
ardından Altıyol’a doğru yürüyüşe geçen TMMOB üyeleri, “Mühendisler, mimarlar
susmayacak”, “TMMOB susmadı susmayacak” sloganlarıyla 14 Şubat’ta TMMOB
Olağanüstü Genel Kurulu’nda olacaklarını belirterek eylemi sonlandırdılar.
13.41. “İş Cinayetlerini ve İşçi Katliamlarını Durduralım!”
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin oluşturduğu “İşçi Cinayetlerini Durduralım
Platformu”nun çağrısı ile Beyoğlu Tünel’de yapılan eyleme birçok siyasi örgüt temsilcilerinin
yanı sıra direnişçi Bross Tekstil, Bedaş ve Zet Farma işçileri de katıldı. “Kader değil! Fıtrat
değil! Kaza değil! Cinayet!” şiarlı pankartın açıldığı eylemde “İç güvenlik değil iş
güvenliği!”, “Çalışırken ölmek istemiyoruz!”, “Soma’yı unutma, unutturma!” sloganları
atıldı. Basın açıklamasının ardından İnşaat Mühendisleri Odası’nda forum düzenlendi.
13.42. “Yasanız Meclis’ten Geçse Bile Sokaktan Geçmeyecek!”

Polise geniş yetkiler veren maddeleri kabul edildikten sonra komisyona geri sevk edilen “iç
güvenlik paketi”ne” karşı 14 Mart 2015’te Taksim’de yapılan yürüyüşte yüzlerce kişi
hükümete, “Yasanız Meclis’ten geçse bile sokaktan geçmeyecek” diye seslendi.
DİSK, KESK, TMMOB, HDP, HDK, BHH, Halkevleri, Kaldıraç, Meclis’te tüm tepkilere
rağmen görüşülen ve polise geniş yetkiler veren, 67 maddesi kabul edildikten sonra diğer
maddeleri komisyona geri sevk edilen “iç güvenlik paketi”nin tümden geri çekilmesi talebiyle
Taksim’de yürüyüş düzenledi. Tünel Meydanı’nda bir araya gelen yüzlerce kişi “İç güvenlik
yasasına hayır!” pankartını açarak Galatasaray Lisesi’ne doğru yürüyüşe geçti. “Meclisten
geçen sokaktan geçmez” ve “Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır” sloganlarıyla
yürüyüş boyunca tasarıya tepki gösteren yüzlerce kişi “Güvenlik yasaları kölelik düzeninizi
koruyor”, “Size güvenlik bize hapishane” dövizleriyle de tasarının içerdiği tehlikelere dikkat
çekti.
13.43. İktidarın Hekim Korkusu: 14 Mart Yürüyüşüne Polis Barikatı
İstanbul Tabip Odası’nın her yıl gerçekleştirdiği, gelenekselleşmiş olan Tıp Haftası Yürüyüşü
polis barikatıyla engellendi. Tıp Haftası etkinliklerinin son gününde, 15 Mart 2015 Pazar
günü 12.00’de Tünel Meydanı’nda toplanan hekimler; “Hekimlik ilkelerinden, nitelikli sağlık
hizmetinden ödün yok” ve “Güvenceli, emekliliğe yansıyan insani ücret, şiddete son, mesleki
yıpranma hakkı, halka ücretsiz, eşit, ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmeti” pankartlarının
arkasında bir araya geldiler.
13.44. Prof. Dr. Raşit Tükel’in Rektörlük Adaylığına Destek
17 Mart 2015’te basın açıklamasından önce İstanbul Üniversitesi bahçesinde Rektörlük binası
önünde buluşan öğretim üyeleri ve öğrencilere Prof. Dr. Raşit Tükel bir teşekkür konuşması
yaptı. Buradan yürüyüşle tarihi kapıdan Beyazıt Meydanına çıkarak burada bekleyen kitle ile
buluşuldu. Prof. Dr. Raşit Tükel burada yaptığı konuşmada üniversiteyi tüm bileşenleri ile
birlikte yöneteceklerini, iradelerinin takipçisi olacaklarını söyledi. Ardından yapılan basın
açıklamasında ortak metni İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO)
Yönetim Kurulu üyesi ve İMOK sözcüsü Kazım Mermer okudu. Daha sonra gerçekleştirilen
forumda Üniversite Dayanışma Platformu sözcüsü Beyza Üstün, İstanbul Tabip Odası
Başkanı Selçuk Erez, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Sekreteri Samet Mengüç,
öğrenciler ve üniversite çalışanları Raşit Tükel’e destek konuşmaları yaptılar.

.
13.45. Taksim 1 Mayıs Alanı Beraat Etti
2014 1 Mayıs’ı ile ilgili TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, DİSK Genel
Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lami
Özgen ve dönemin TTB Merkez Konseyi Başkanı Ahmet Özdemir Aktan hakkında İstanbul
28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava 24 Mart 2015’te sonuçlandı: Beraat. Duruşma
sonrasında mahkemeden çıkan örgüt yöneticileri adına DİSK Genel Başkanı Kani Beko bir
açıklama yaparak, kendilerinin beraatının Taksim 1 Mayıs Alanının beraatı anlamına geldiğini
söyledi. Beko, valiye ve yetkililere seslenerek, sözde güvenlik gerekçesiyle meydanları
yasaklayan hükümetin Nevroz’da Diyarbakır’da iki milyon kişi ile yapılan kutlamalarda
müdahale olmadığında kimsenin burnunun kanamadığını görmeleri gerektiğini, bunun için
artık inadı bırakıp birlik, mücadele, dayanışma bayramının serbest bırakılmasını, Taksim’de
yapılacak kutlamalara müdahale edilmemesini istedi.
13.46. 1 Mayıs 1977, 1989 ve 1996 Şehitlerini Andık
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulunun da içinde yer aldığı 1 Mayıs 2015 Komitesi
olarak, 1 Mayıs Mücadele, Birlik ve Dayanışma Günü kutlamalarında katledilen işçi ve
emekçileri anmak amacıyla 29 Nisan 2015 Çarşamba günü Kazancı Yokuşu’nda buluşarak,
12.30’da 1 Mayıs 1977’de katledilenler için Kazancı Yokuşu başına karanfil bırakıp saygı
duruşunda bulunduk.
13.47. Taksim Dayanışması Davasında Beraat
Gezi Parkı’nda başlayıp ülkenin dört bir yanına yayılan Haziran Direnişi ile ilgili olarak
“örgüt kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla yargılanan Taksim Dayanışması üyelerinin karar
duruşması 29 Nisan 2015 tarihinde Çağlayan Adliyesi’nde görüldü. Yargılanan 26 kişi de
“suç unsuru bulunmadığı” gerekçesiyle beraat etti.
İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Mimarlar Odası Çevre Etki
Değerlendirme Kurulu 2. Başkanı Mücella Yapıcı, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali
Çerkezoğlu, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin, HDP Başkan
Yardımcısı Ender İmrek ve HDK Üyesi Haluk Ağabeyoğlu, “suç işlemek için örgüt kurmak”,
“kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen dağılmamak”, “halkı

kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtmak” suçlamaları ile 5 ile 13 yıl arasında
hapis cezası istemiyle; TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Süleyman Solmaz, TMMOB Şehir
Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri Akif Burak Atlar, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul
Büyükkent Şubesi II. Başkanı Mehmet Sabri Orcan, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul
Şubesi üyesi Sabiha Sezi Zaman, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinden
Cansu Yapıcı, Kamil Tekerek, Aral Demircan, Mustafa Aytaç, Barış Akar, Ercüment
Akdeniz, Erdem Ateş, Erkan Baş, Hakan Dilmeç, Hakan Çelikkaya, Haluk Yüksel, İsmail
Sürücüoğlu, Metin Toprak, Murat Sezgin, Ongun Yücel, Öner Yakasız ve Volkan Özer
hakkında ise Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten 6 aydan 3 yıla kadar
hapis istemiyle dava açılmıştı.
13.48. TMMOB İKK 1 Mayıs Sergisi Açıldı
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından Red Fotoğraf Atölyesi’nce hazırlanan
Dünden Bugüne Fotoğraflarla 1 Mayıs Sergisinin açılışı 30 Nisan 2015’te yapıldı. Makina
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi binasındaki sergi bir hafta süre ile açık kaldı.
13.49. TMMOB İş Güvenliği Uzmanları Kurultayı İstanbul Yerel Çalıştayı Yapıldı
TMMOB tarafından 9 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenecek TMMOB İş Güvenliği Uzmanları
Kurultayı öncesi TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından “İş Güvenliği
Uzmanları İstanbul Yerel Çalıştayı” 2 Mayıs 2015 Cumartesi günü saat 09.00-18.00 arasında
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde yapıldı. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında
yaşanan sorunlar ve iş güvenliği uzmanlarının yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerinin
tartışıldığı çalıştayda alınan kararlar, TMMOB İş Güvenliği Uzmanları Kurultayına iletildi.
13.50. “Soma’yı Unutmadık, Unutturmayacağız!”
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Soma’da yaşamını yitiren maden işçilerini anmak ve iş
cinayetlerine dikkat çekmek için 13 Mayıs’ta kent merkezlerinde kitlesel basın açıklamaları
düzenledi. İstanbul’da Tünel’den Galatasaray’a yapılan yürüyüşe binlerce insan katıldı.
Tünel’de toplanan DİSK, KESK, TMMOB, TTB, birçok siyasi parti ve dernek üyesinin
katıldığı yürüyüşte 301 şehit madencinin isimlerinin yazıldığı dövizler en önde taşındı.
Galatasaray’a gelindiğinde şehit madenciler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. DİSK
KESK ve TTB adına yapılan kısa konuşmaların ardından TMMOB İstanbul İl Koordinasyon

Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz ortak basın açıklamasını okudu. Basın açıklaması ile
anma sona erdi.
13.51. TMMOB Kent ve Demokrasi Şenliği - III
Avrupa Yakası: Bakırköy - Botanik Parkı
17 Mayıs Pazar günü Bakırköy Botanik Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlik çocuk atölyeleriyle
başladı. Aileleriyle birlikte alana gelen çocuklar için, Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat
İçin Vakıf (TAKSAV) bünyesindeki eğitmenlerle birlikte çeşitli atölyeler düzenlenerek
başlayan etkinlik konserlerle devam etti. Etkinlikte TMMOB İKK Sekreteri Süleyman Solmaz
ve TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı konuştu. Gerçekleşen konserlerin ardından bütün
katılımcılara teşekkür edilerek, 24 Mayıs’ta Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Park’ında
yapılacak olan Anadolu yakası şenliğine katılım çağrısının ardından etkinlik sona erdi.
Anadolu Yakası: Kadıköy - Özgürlük Parkı
Meydanlarımızın, parklarımızın, derelerimizin, ormanlarımızın yaşam alanı olmaktan
çıkarılarak sermayeye peşkeş çekilmesine karşı, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
tarafından gerçekleştirilen “Kent ve Demokrasi Şenliği” etkinliğinin Anadolu yakası programı
24 Mayıs 2015 Pazar günü Kadıköy’de gerçekleştirildi.
Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkında sergilerin, çocuk atölyelerinin, birçok DKÖ
standının yer aldığı etkinlik 14.00’te başladı. Binlerce insanın gezdiği İFSAK ve İstanbul İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin ortak çalışması olan “Çocuk İşçiler Fotoğraf Sergisi”,
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin “Çarpık Kentleşme” fotoğraf sergisi, DİSK
Basın Müdürü Sanatçı Fahrettin Engin Erdoğan’ın “Tayyipli Yıllar”ı anlatan 50 parçalık
karikatür sergisi, Red Fotoğraf Atölyesinin “Dünden Bugüne 1 Mayıs ve Gezi Direnişi”
fotoğraf sergileri büyük ilgi gördü. TAKSAV (Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin
Vakıf) tarafından düzenlenen çocuk atölyelerine yüzlerce çocuk katıldı. Ayrıca TMMOB
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi “Kent ve Kentlilik Bilinci Çocuk Atölyesi” de
birçok çocukla etkinlik yaptı. Şenliğe Validebağ Savunması, Kadıköy Savunması, Kadıköy
Kent Konseyi, Köy Enstitüleri Derneği de stantlarını açarak destek verdiler.
13.52. TMMOB’ye Bağlı Odalarla CHP’li 14 Belediyenin Ortak Mesleki Denetim ve
Teknik İşbirliği Protokolü

TMMOB’ye bağlı odalarla CHP’li 14 belediye 17 Haziran 2015’te “Sağlıklı Kentleşme,
Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi
İçin Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği Protokolü” imzaladı. İstanbul Hilton
Bosphorus Otelde basın toplantısı şeklinde gerçekleşen imza törenine İstanbul’un CHP’li 14
belediye başkanı ve TMMOB’ye bağlı odaların İstanbul şubelerinin başkan ve temsilcilerinin
yanı sıra TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, CHP İstanbul İl Başkanı Murat
Karayalçın katıldı.
13.53. İKK Kadın Komisyonu 15-16 Haziran’ın 45. Yılına Saygı Etkinliği Düzenledi
İKK Kadın Komisyonu 15-16 Haziran’ın 45. yılına saygı teması ile yaptığı etkinliğini 19
Haziran 2015’te Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinde gerçekleştirdi. Toplantı Saat
19.00 da Nedret Durukan’ın (Maden MO) açılış konuşması ile başladı. 15/16 Haziran’da sel
olup sokakları dolduran emekçiler ve polis kurşunlarına hedef olanlar bir kez daha anıldı.
Ayrıca maden iş kolunda verilen sendikal mücadeleye, Yeni Çeltek ve Aşkale direnişlerine
vurgu yapılan konuşmada maden mühendisi Çetin Uygur’un süregelen mücadelesi ve 2013
yılında kaybettiğimiz maden mühendisi Zeki Doğan’ın bu mücadeledeki onurlu yeri bir kez
daha saygıyla anıldı.
Yeraltı belgeselini izlenmesini takiben filmin yönetmeni Sn. Sinem Öztürk, bu fikrin nasıl
doğduğunu nasıl hayata geçtiğini anlatıp, soruları yanıtladı. Takiben Onur Bütün kitabının
oluşum yolculuğu ve içeriği hakkında bilgi verdi. Yrd. Doç. Dr. Berna Güler, “21.Yüzyılda
Zonguldak’ta Çalışma Yaşamı” çalışması üzerinden dünden bugüne Zonguldak ve
madencilerin durumunu, kapitalist sistemi sorgulayan, maden işçilerinin mücadelesinde
kadının yerini vurgulayan sunumunu, yöneltilen soruları yanıtlayarak bitirdi. 50’nin üzerinde
kadının katıldığı toplantı ilgi ile izlendi.
13.54. Nükleer Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri Kongresi Toplandı
Nükleer Karşıtı Platform (NKP) İstanbul Bileşenleri Kongresi, Makina Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi toplantı salonunda yapıldı. 21 Haziran 2015 Pazar sabahı saat 11.00’de
başlayan kongrenin birinci bölümünde Prof. Dr. Hayrettin Kılıç ve Çevre Hukuku
Derneğinden Av. Arif Nihat Alpsoy sunum yaptı. Öğle arasından sonra basına kapalı olarak
gerçekleştirilen ikinci gündemde, NKP İstanbul çalışmaları değerlendirildi, önümüzdeki
dönem yürütülecek çalışmaların ihtiyaçları ve politikaları ele alındı ve yürütme seçildi.

13.55. Trenlerimizi Beklemek İçin Haydarpaşa Garı’ndaydık
Haydarpaşa Dayanışması, sözleşme gereği 16 Haziran’da yeniden ulaşıma açılması gereken
tren hattının açılmamasını, 18 Haziran 2015’te Haydarpaşa Garı önünde düzenlenen eylemle
protesto etti. Tren Hattı’nın Marmaray inşaatı bahanesiyle 19.06.2013’de kapatılmasının
ardından, hattın 16 Haziran 2015’te tamamlanacağı sözü dönemin ulaştırma bakanı Binali
Yıldırım tarafından verilmişti. Verilen süre doldu. Marmaray’ın yapımı da tamamlandı, ancak
hat boyunca Gebze-Haydarpaşa ile Sirkeci-Halkalı yolları arasında ray sökümü dışında
herhangi bir işlem yapılmadı. Haydarpaşa Dayanışması adına basın açıklamasını Eyüp Muhcu
okudu. (Basın açıklaması metni için bkz. 2.2.5.)
13.56. 1 Mayıs’ta Taksim’i Yasaklayan Başbakan, İçişleri Bakanı ve İstanbul Valisi
Hakkında Suç Duyurusu!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, başta başbakan, içişleri bakanı ve İstanbul valisi olmak
üzere, 1 Mayıs’ta yurttaşların haklarını kullanmasını zorla engelleyerek suç işleyen, İstanbul
halkının en temel özgürlüklerini engelleyerek işkence çektiren kamu görevlileri hakkında suç
duyurusunda bulunduklarını 22 Haziran 2015’te bir basın açıklaması ile duyurdular. 1
Mayıs’ta gerçekleşen hukuksuz uygulamaları ele alan basın açıklaması yapılırken TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel
Başkanı Lami Özgen, TTB Merkez Konseyi İkinci Başkanı Prof. Dr. Mehmet Raşit Tükel ve
avukatlar hazır bulundu.
13.57. “Suruç Katliamını Öfkeyle Kınıyoruz!”
Suruç’ta Kobane’nin yeniden inşa sürecine destek olmaya giden SGDF’li gençlere yönelik
alçakça bir saldırı oldu. Saldırıda onlarca gencimizi kaybettik. Yüzlercesi yaralandı.
Kaybettiğimiz gençlerin ailelerinin ve sevdiklerinin acısı bizim de acımız. Yaralı gençlerimize
acil şifalar diliyoruz. Suruç’ta gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 20 Temmuz 2015 tarihinde bir
basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Soğancı okudu.
13.58. “Tuzla’da Yaşanan Büyük Çaplı Bir Kimyasal Kazadır”
5 Ağustos 2015 günü Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi içinde meydana gelen büyük çaplı
kimyasal kazayla ilgili olarak bir basın toplantısı düzenlendi. TMMOB Kimya Mühendisleri

Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve İstanbul Tabip
Odası’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği açıklamada, Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
tarafından simüle edilen nitrik asit sızıntısının veri dökümü de basın mensuplarına dağıtıldı.
13.59. “Nükleer Santrallere ve Silahlara Hayır!”
İKK’nın da içinde yer aldığı İstanbul Nükleer Karşıtı Platform, Hiroşima ve Nagazaki’ye
atom bombası atılmasının 70. yılında, 11 Ağustos 2015 günü saat 19.00’da Beşiktaş’ta bir
eylem düzenledi. Aralarında üye ve yöneticilerimizin de bulunduğu NKP İstanbul bileşenleri
“Nükleer santrallere ve silahlara hayır!” derken Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası
atılmasını 70. yılında protesto ettiler. Müzisyen Nejat Yavaşoğulları da eyleme destek verdi.
13.60. Gelecek Büyük Marmara Depremi Gölgesinde 17 Ağustos Kocaeli Depremi ve
Geçen 16 Yıl
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından 17 Ağustos 1999 depreminin
yıldönümünde bir basın toplantısı düzenlendi. Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinde
düzenlenen basın toplantısında Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi
Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 37. Dönem TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Yrd. Doç.
Dr. Oğuz Gündoğdu yer aldı. İKK Sekreteri Süleyman Solmaz’ın da bir konuşma yaptığı
toplantıda JMO İstanbul Şube Başkanı Yüksel Yüksel’de görüşlerini aktardı.
13.61. 4. Kadın Kurultayı İstanbul Yerel Çalıştayı Gerçekleştirildi
TMMOB’li kadın mühendis, mimar ve şehir plancılarının yoğun emekle örgütlediği kadın
kurultaylarının dördüncüsü öncesinde gerçekleştirilen yerel çalıştaylar kapsamında
düzenlenen İstanbul Yerel Çalıştayı, 13 Eylül Pazar günü İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul
Şubesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 kadın mühendis, mimar ve şehir
plancısının katıldığı çalıştay yedi saat sürdü. İki oturum olarak gerçekleştirilen çalıştayın ilk
bölümünde KESK’e bağlı Eğitim-Sen, TTB ve DİSK’e bağlı Gıda-İş’ten konuşmacılar
sunumlar gerçekleştirdi. Öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci oturumda Kadın Kurultayına
İstanbul yerelinden götürülecek önergeler görüşüldü ve TMMOB içerisindeki kadın
çalışmalarının değerlendirilmesi, eleştiriler ve öneriler gerçekleştirildi. İstanbul İKK Kadın
Komisyonu’nun önceki kurultaylarda alınan kararları hatırlattığı, bunların işlemesiyle ilgili
bilgi verdiği bir sunumun ardından söz alan katılımcılar hem kadın mimar, mühendis, şehir
plancısı olarak karşılaştıkları sorunlardan bahsetti, hem de TMMOB içerisinde daha güçlü bir

kadın örgütlenmesi için önerilerini sundular. İzmir’deki kurultaya birlikte gidilmesi yönünde
alınan karar ve gelen önerilerin toplu olarak okunmasının ardından çalıştay sonlandırıldı.
13.62. “Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi!” Demek İçin 10 Ekim’de Ankara’da Emek,
Barış, Demokrasi Mitingi’ndeyiz!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da yapılacak “Savaşa İnat,
Barış Hemen Şimdi!” Emek, Barış, Demokrasi Mitingi öncesi Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Biriliği’nde 21 Eylül 2015’te ortak 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.
13.63. “Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız!” (10 Ekim 2015)
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, mağdurların 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 demokrasiyi; yolsuzluğa,
hırsızlığa ve sömürüye karşı emeğin mücadelesini hep birlikte yükseltmek için gelmiştik.
Başvurusu Ankara Valiliği’ne yapılmış (ve valilikçe uygun görülmüş), bütünüyle barışçıl bir
miting için gelmiştik.
Türkülerimizle, halaylarımızla, pankartlarımızla, sloganlarımızla ve coşkuyla miting alanına
yürüyüşümüz başlarken patlattılar bombaları.
Türkiye’nin göbeğinde, Ankara Garı’nın, binlerce polisin gözü önünde patlattılar.

Şu ana kadar belirlenebilen seksen altı kardeşimiz hayatını kaybetti, yüzlerce kardeşimiz
yaralandı.
Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız!
13.64. “Ölen Arkadaşlarımızı Anmak, Faşist Katliamı Protesto Etmek İçin Yarından
İtibaren Yastayız, 12-13 Ekim Günleri Bütün Türkiye’de Grevdeyiz!”
Emek, Barış, Demokrasi Mitingi’ni kana bulayan katliamın ardından DİSK, KESK, TMMOB
ve TTB yöneticileri TTB’de 10 Ekim 2015’te ortak basın toplantısı düzenlediler. Katliamı
protesto etmek için 3 gün yas 2 gün grev ilan edildi ve “Bütün sendikaları, bütün meslek
örgütlerini, bütün siyasi partileri, örgütlü-örgütsüz, hangi sendikanın üyesi olursa olsun bütün
işçileri, bütün kamu çalışanlarını, insanlığa sahip çıkan bütün yurttaşlarımızı katılmaya
çağırıyoruz!” denildi.
13.65. Tüm İşyerlerimizde Anma ve Saygı Duruşu Gerçekleştirdik
Ankara’da emek ve demokrasi güçlerine, eşitlik, adalet ve özgürlük isteyen kitlelere, Emek,
Barış Demokrasi Mitinginde bombalı saldırıda bulunarak 128 insanımızı katleden faşizme
karşı emek ve demokrasi güçleri olarak 3 günlük yas ve grev ilan edilmişti. Bu çerçevede tüm
kurumların katılımıyla 12 Ekim 2015 Pazartesi günü 10.04’te İstanbul Tıp Fakültesi Çapa
Hastanesi girişinde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.
13.66. Basın Duyurusu: “Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız, İsyandayız. Hayatı
Durduruyoruz!” (13 Ekim 2015)
10 Ekim’de Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi Emek Barış ve Demokrasi Mitingimiz kana
bulandı. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, dostlarımız hayatını kaybetti, yaralandı.
Hayatını kaybeden arkadaşlarımızı anmak, faşist katliamı protesto etmek için DİSK, KESK,
TMMOB ve TTB olarak tüm toplum kesimlerine çağrıda bulunduk. 12-13 Ekim günleri için
grev kararı aldık ve yas ilan ettik.
DİSK, KESK, TMMOB, TTB’nin çağrısı ile gerçekleşen grev ve boykotlar sürerken
İstanbul’da bugün (13 Ekim) 10 Ekim Ankara katliamında yaşamını yitirenleri anmak için
Sirkeci ve Cerrahpaşa’da toplanarak Beyazıt Meydanı’na yürümek isteyenleri polis engelledi.

Ankara’daki katliamı protesto etmek için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden
ve Sirkeci Tren Garı önünden Beyazıt’a yürümek isteyen sendika ve meslek örgütleri,
demokratik kitle örgütleri ve vatandaşlara polis izin vermedi. Yürüyüş öncesinde gar
önündeki kitleye seslenen TMMOB İKK Sekreteri Süleyman Solmaz valiliğin yasağının keyfi
ve anayasal hakları kısıtlar nitelikte olduğunu belirterek anmalarımızın engellenmesinin hangi
hukuka ve vicdana sığdığını sordu.
Kortej önünün TOMA ve çevik kuvvet ekipleri ile kesilmesi sonrası oturma eylemi yapan
kitle daha sonra buluşmak ve diğer anmalara katılmak üzere dağıldı. Cerrahpaşa’da buluşan
kitlenin yürüyüşüne İstanbul Valiliğinin izin vermemesine ve sözde gerekçelerine tepki
gösteren KESK Genel Başkanı Lami Özgen, “Sizden güvenlik tedbiri isteyen mi var? Biz
kendi güvenliğimizi, zincirimizi oluşturabiliriz. Yeter ki bizden uzak durun” dedi. Yürüyüşe
destek veren Türk Tabipler Birliği İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel de, “Yasımızı bile
yaşanmasına izin vermeyen bu anlayışa karşı sesimizi hep birlikte burada yükseltiyoruz” diye
konuştu. Bir süre daha bekleyen göstericiler, hastaların olumsuz etkilenmemesi için
yürüyüşten vazgeçip, eylemi sonlandırdı.
10.67. Kadıköy’de Binlerce Kişi Katliamın Birinci Haftasında Kardeşlerimizi Andı
10 Ekim Ankara Katliamı’nın üzerinden 1 hafta geçti. Türkiye’nin dört bir yanında olduğu
gibi İstanbul’da da binlerce kişi TMMOB, DİSK, KESK ve TTB’nin çağrısıyla bir araya
gelerek katledilen insanlarımızı andı, sorumluları hesap vermeye çağırdı.
17 Ekim 2015 Cumartesi günü 15.00’de İskele Meydanı’nda toplanan binlerce kişi ellerinde
“Katili tanıyoruz” dövizleri taşıdılar. Saygı duruşunun ardından gerçekleştirilen oturma
eyleminde hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okunurken, her bir can için siyah balonlar
gökyüzüne uçuruldu. Alana karanfiller bırakılarak, “Barış şehitleri onurumuzdur” ve “Katil
devlet hesap verecek” sloganları atıldı.
Yastayız, isyandayız, unutturmayacağız!
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-BarışDemokrasi” meydanıdır!

Bilindiği gibi miting DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından düzenlenmiştir.
• Bu dört emek ve meslek örgütü 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 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!
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!
DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği
KESK İstanbul Şubeler Platformu
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
TTB İstanbul Tabip Odası
10.68. “Fransa’daki IŞİD Katliamını Protesto Ediyoruz”
Ortadoğu’da topraklarımızdan da beslenen şeriatçı teröristlerin Fransa’da yaptıkları katliamı
kınamak için 14.11.2015’te saat 17.00’de Fransız Konsolosluğu önünde basın açıklaması
gerçekleştirdik. İKK adına konuşan Süleyman Solmaz Ankara’da bizi katledenlerle Fransa’da
insanları katleden güçlerin aynı güçler olduğunu, bu güçleri himaye eden, koruyan,
kollayanların bu katliamlardan sorumlu olduklarını ifade etti.
10.69. İKK Kadın Etkinliği
İKK Kadın Komisyonu tarafından 6 Aralık 2015 saat 14.00’te EMO İstanbul Şubesinde
“Karma Örgütlerde Kadın Mücadelesi - Deneyim Paylaşımları ve Mücadele Pratikleri
Forumu” gerçekleştirildi.

