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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 Şim-
di” diyenlere düşmanca saldırdılar. 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen on 
binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen 
Emek, Barış ve Demokrasi Mitingimize 
savaştan, gerilimden, kaostan, kutup-
laşmadan beslenen karanlık odaklar 
katliamla cevap verdiler.

103 insanımızı yitirdiğimiz, yüzlerce 
insanımızın fiziksel, yüzbinlerce insa-
nımızın ruhsal olarak yaralandığı 10 
Ekim katliamı, emek, barış ve demok-
rasi uğruna ödenen ağır bedellerden 
sadece biridir.

10 Ekim katliamı, 6 Haziran Diyarbakır 
ve 20 Temmuz 2015 Suruç katliamla-
rıyla başlayan ve ardı ardına gelen IŞİD 
saldırılarının bir parçasıdır. Başta 10 
Ekim katliamı olmak üzere 7 Haziran 
2015 ve 1 Kasım 2015 seçimleri arasın-
da bunca katliamın neden yaşandığı-

nın cevabı verilmeden 10 Ekim katlia-
mının arka planı aydınlatılamayacaktır.

Katliam sonrası anket yapıp oyları-
nın ne kadar arttığını araştıranların, 
“Kokteyl örgüt” diyerek davayı sulan-
dıranların, yol kontrollerini kaldırarak 
katillere adeta koridor açanların, sal-
dırı olacağı istihbaratını tertip komi-
tesinden gizleyenlerin, patlamaların 
ardından birçok kişinin yaşamını yi-
tirmesine neden olan gaz sıkma emri 
verenlerin, ambulansların geç gelme-
sinin sorumlusu olanların, güvenlik 
tedbiri almayanların katliamdaki rolü 
ortaya çıkarılmadıkça, asıl failler yar-
gılanmadıkça 10 Ekim dosyası kapan-
mayacaktır.

1 Mayıs katliamından Maraş katliamı-
na, Bahçelievler katliamından Sivas 
katliamına, bu ülkenin katliamları ile 
hesaplaşmak için mücadele verenlerin 
karşısına çıkarılan duvarları ve engel-
leri biliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, 

ne duvarlar örerlerse örsünler, o du-
varı yıkacak tuğlaları çekip çıkaracağı-
mızdan kimse kuşku duymamalıdır.

10 Ekim katliamında rolü olan, göre-
vini ihmal eden, katliama yol veren 
ve emir veren tüm sorumlular yargıla-
nana ve hak ettikleri cezayı alana ka-
dar öfkemizi diri tutacağız. Katliamın 
unutturulmak istenmesine izin verme-
yeceğiz. Katledilen arkadaşlarımızın 
hesabını mutlaka soracağız.

DİSK-KESK-TMMOB ve TTB olarak; 10 
Ekim Ankara katliamının beşinci yıl-
dönümünde sözümüzü bir kez daha 
yineliyoruz: Bu toprakları katliamlarla, 
faili meçhul cinayetlerle anılmaktan çı-
kararak barış ve demokrasiyle taçlan-
dıracak, emeğin ve bir arada yaşama 
iradesinin egemen olduğu Türkiye’yi 
yitirdiğimiz canlarımıza, yoldaşlarımı-
za, 103 karanfilimize armağan edece-
ğiz.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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MERKEZ ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU 48. DÖNEM 
1. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

'Tanışma, Şube öğrenci üye çalışmalarının değerlendiril-
mesi, Üniversitelerde uzaktan eğitimlerin değerlendirilme-
si, görüş ve öneriler' gündemleri ile gerçekleştirilen top-
lantıda birçok öğrenci söz alarak süreç ile ilgili önerilerini 
ilettiler.

Toplantıya Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, 
Oda Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alp Yılmaz, Oda Teknik 
Görevlileri Meltem Özdemir Çınarel ve H. Cem Şavur katıldı.

Toplantıya Katılanlar:
Elif Öztürk Merkez
Deniz Alp Yılmaz Merkez
H.cem Şavur Merkez
Meltem Özdemir Çınarel Merkez 
Özenç Özger Adana
Selen Şanlı Adana
Ferzan Doruk Ayçiçek Ankara
Fırat Avcı Ankara
İbrahim Enes Onay Ankara

48.Dönem 
Merkez Öğrenci 
Üye Komisyonu 

1.Toplantısı, 
12 Ekim 2020 

tarihinde 24 
öğrenci üyenin 

katılımıyla 
online olarak 

gerçekleştirildi.

Kadir Mert Çakın Bursa
Mert Şah Diyarbakır
Sacide Çiçek Diyarbakır
Oktay Dizi Edirne
Ali Burak Maraditli  Eskişehir
Akın Arslan Eskişehir
Ali Emirhan Eroğlu Gaziantep
Merve Ökçüntekle Gaziantep
Yağızhan Bilgin İstanbul
Mehtap Koca İstanbul
Ahmet Ulaş Öztürk İstanbul
Adacan Botan Akkan İzmir
Şule Uysal İzmir
Rana Hatipoğlu Kocaeli
Seda Demir Mersin
Azizcan Tolon Mersin
Mehmet Musa Elmas Samsun
Mustafa Türkan Zonguldak
Onur BAYRAK Zonguldak
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TMMOB, SİNOP NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ PROJESİ 
ÇED OLUMLU RAPORUNA DAVA AÇTI

Çok büyük bölümü yurtdışından temin 
edilecek kredilerle karşılanacak ve geri 
ödemesi yıllar sürecek yüksek yatırım 
tutarı, üretilecek elektriğe çok yüksek 
fiyatlarla verilen uzun süreli alım 
garantileri gibi topluma yüklenen ağır 
bedelli ekonomik yükümlülüklerinin 
yanı sıra, çalıştığı her dakika bir 
risk kaynağı olan, kapatıldıklarında 
sökümleri ve bıraktıkları atıkların 
tasfiyesi de riskli,  sorunlu ve yüksek 
maliyetli olan,  kaza halinde çok 
geniş alanlarda ve uzun erimli telafisi 
imkansız tahribatlara yol açan, enerjide 
dışa bağımlılığı arttıracak olan Sinop 
Nükleer Güç Santralinin kurulması 
amacıyla; dayanağı olmayan, geçersiz 
bir projeye dayalı olarak hazırlanan 
ÇED Raporu kapsamında tesis edilen 

ÇED Olumlu kararının hukuka aykırı 
olması dolayısıyla TMMOB raporun 
iptalini istedi.

Bilimsel veri ve hesaplamalarla 
“Sinop Nükleer Güç Santraline 
İhtiyaç Bulunmadığı” ortaya konan 
dilekçede; genel olarak nükleer enerji 
santrallerinin etki ve risklerinin ortaya 
konmasının ardından Sinop NGS 
projesinin dışa bağımlılığı arttıran, 
enerji arz ve temin güvenliğini sekteye 
uğratan bir proje olduğu belirtilerek, 
belirlenen amaç ile çelişen ve esasında 
gerçekleştirilmesi amaçlanan tüm 
hususların aksine sonuç doğuran 
Sinop NGS projesine ilişkin olarak 
tesis edilen dava konusu ÇED Olumlu 
kararında hukuka uyarlık bulunmadığı 
ifade edildi.

Dilekçede  ÇED Raporu da kabul 
ve varsayımlara dayalı olarak 
hazırlandığı, geçerliliği bulunmayan 
bir projeye ilişkin olması bakımından 
dayanaksızlığı ortaya konularak, 
Anayasaya, 2872 sayılı Yasaya ve 
çevresel etki değerlendirmesi 
sürecinin esasına aykırı ÇED Olumlu 
kararının iptali istendi.

Projeye ilişkin pek çok esaslı unsuru 
ÇED sürecinin dışında bırakan rapora 
dayalı olarak verilen ÇED olumlu 
kararının ve Sinop NGS projesinin 
kamu yararına aykırılığı da vurgulanan 
dilekçede; öncelikle ve ivedilikle 
işlemin yürütmesinin durdurulması ve 
yapılacak inceleme neticesinde iptali 
istendi.

TMMOB, Sinop’ta Abalı Köyü, 
İnceburun mevkiindeki EUAS 
International ICC Merkezi 
Jersey Adaları Türkiye Merkez 
Şubesi tarafından yapılması 
planlanan "Sinop Nükleer Güç 
Santrali Projesi"ne ilişkin 
olarak Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından verilen 
“Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Olumlu” kararının iptali 
istemiyle dava açtı.


