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Ekim 2020 Say ı: 17

103 KARANFİLİMİZE SÖZÜMÜZ VAR: 
EMEK-BARIŞ ve DEMOKRASİ MÜCADELESİ 

KAZANACAK!

DİSK-KESK-TMMOB ve TTB 10 Ekim Katliamının 5. yılı dolayısıyla ortak bir basın açıklaması yaptı.

10 Ekim Katliamı’nın üzerinden beş yıl geçti…

“Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi” diyenlere 
düşmanca saldırdılar. Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen 
Emek, Barış ve Demokrasi Mitingimize savaştan, ger-
ilimden, kaostan, kutuplaşmadan beslenen karanlık 
odaklar katliamla cevap verdiler.

103 insanımızı yitirdiğimiz, yüzlerce insanımızın 
fiziksel, yüzbinlerce insanımızın ruhsal olar-
ak yaralandığı 10 Ekim katliamı, emek, barış ve 
demokrasi uğruna ödenen ağır bedellerden sadece 
biridir.

10 Ekim katliamı, 6 Haziran Diyarbakır ve 20 
Temmuz 2015 Suruç katliamlarıyla başlayan ve ardı 
ardına gelen IŞİD saldırılarının bir parçasıdır. Baş-
ta 10 Ekim katliamı olmak üzere 7 Haziran 2015 ve 
1 Kasım 2015 seçimleri arasında bunca katliamın 
neden yaşandığının cevabı verilmeden 10 Ekim kat-

liamının arka planı aydınlatılamayacaktır.

Katliam sonrası anket yapıp oylarının ne kadar art-
tığını araştıranların, “Kokteyl örgüt” diyerek davayı 
sulandıranların, yol kontrollerini kaldırarak katillere 
adeta koridor açanların, saldırı olacağı istihbaratını 
tertip komitesinden gizleyenlerin, patlamaların ar-
dından birçok kişinin yaşamını yitirmesine neden 
olan gaz sıkma emri verenlerin, ambulansların geç 
gelmesinin sorumlusu olanların, güvenlik tedbiri al-
mayanların katliamdaki rolü ortaya çıkarılmadıkça, 
asıl failler yargılanmadıkça 10 Ekim dosyası kapan-
mayacaktır.

1 Mayıs katliamından Maraş katliamına, 
Bahçelievler katliamından Sivas katliamına, bu ülk-
enin katliamları ile hesaplaşmak için mücadele ver-
enlerin karşısına çıkarılan duvarları ve engelleri bili-
yoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne duvarlar örerlerse 
örsünler, o duvarı yıkacak tuğlaları çekip çıkara-
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cağımızdan kimse kuşku duymamalıdır.

10 Ekim katliamında rolü olan, görevini ihmal 
eden, katliama yol veren ve emir veren tüm sorum-
lular yargılanana ve hak ettikleri cezayı alana kadar 
öfkemizi diri tutacağız. Katliamın unutturulmak 
istenmesine izin vermeyeceğiz. Katledilen ark-
adaşlarımızın hesabını mutlaka soracağız.

DİSK-KESK-TMMOB ve TTB olarak; 10 Ekim An-

kara katliamının beşinci yıldönümünde sözümüzü 
bir kez daha yineliyoruz: Bu toprakları katliamlarla, 
faili meçhul cinayetlerle anılmaktan çıkararak barış 
ve demokrasiyle taçlandıracak, emeğin ve bir arada 
yaşama iradesinin egemen olduğu Türkiye’yi yitird-
iğimiz canlarımıza, yoldaşlarımıza, 103 karanfilim-
ize armağan edeceğiz.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI 
AHMET AKIN İLE ADANA 

MİLLETVEKLİ MÜZEYYEN ŞEVKİN 
ODAMIZI ZİYARET ETTİ

CHP Enerji, Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın 

ile Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin 05.10.2020 
tarihinde Odamızı ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında yapılan toplantıda, Sayın Akın, 
geçtiğimiz günlerde yapılan Odamız Olağan Genel 
Kurulu sonucunda seçilen yeni yönetim kurulunu 
tebrik ederek, meslek örgütlerinin toplumsal yaşam 
içindeki önemine değindi.  CHP’nin madencilik, 
enerji ve altyapı konusundaki bakış açısını belirterek, 
bu politikalarının geliştirilmesi için uygulamada ya-
şanan sorunlar konusunda meslek örgütleri ve ilgili 
sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınmasının 
önemli olduğunu vurguladı. Odamızın madencilik, 
jeotermal kaynaklar, petrol ve doğal gaz ile deprem 
konusundaki temel yaklaşımlarını merak ettiklerini 
ve bu konuda bilgi almak istediklerini ifade etti.
Yönetim Kurulu adına söz alan Oda Yönetim Kurulu 
Başkanımız Hüseyin Alan, öncelikle ziyaretten du-
yulan memnuniyeti belirterek, kendilerinin de yeni 
görev dağılımı süreçlerinde Genel Başkan Yardımcı 
olmalarından dolayı tebrik etti. Toplantının devam 
eden bölümlerinde odamızın madencilik, jeotermal 
kaynaklar, petrol ve doğal gaz ile depremler konu-
sundaki temel yaklaşımlarını tek tek anlatan Alan, 
bu konuda odamız tarafından hazırlanan görüş, 
öneri ve raporları takdim etti.
Söz konusu görüşmede, milyonlarca yıllık jeolojik 
süreçler sonucunda olan maden, jeotermal ve hidro-


