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TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý, 

SKYTÜRK televizyonunda 25 Temmuz 2008'de 

canlý olarak yayýnlanan tartýþma programý "Aykýrý 

Sorular"da Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný'nýn 

son günlerde ODTÜ'ye yönelik açýklamalarý üzerine 

görüþ bildirdi. Programda ODTÜ Rektörü Prof. Dr. 

Ural Akbulut, ODTÜ Þehir Plancýlarý Bölüm Baþkaný 

Prof. Dr. Melih Ersoy ve TMMOB Þehir Plancýlarý 

Odasý Baþkaný Tarýk Þengül de bulundular.

TMMOB Baþkaný Mehmet Soðancý özetle þunlarý 

söyledi:

Ülkenin, ülke insanýnýn gündemi iþsizlik, yoksulluk, 

geleceðinin karartýlmasý, üniversitelerimizin duru- 

mu, mezun olan üyelerimizin durumu, yeni üni- 

versiteye baþlayacak arkadaþlarýmýzýn, öðrenci 

arkadaþlarýmýzýn sorunlarý iken bakýn þimdi burada 

hangi konuyu konuþuyoruz. Ankara Büyükþehir 

Belediye Baþkanýnýn ODTÜ'deki yapýlaþmadaki on 

yýllarca çözülemeyen durumu ortaya atarak asýl 

niyetinin baþka olduðunu bildiðimiz bir konuyu 

anlamaya ve anladýðýmýzý açýklamaya çalýþýyoruz.

Aslýnda bu konuyu Melih Gökçek'in durduk yere mi 

gündeme getirdiðini anlayabilmek için ülkemizde ve 

kentlerimizde neler yaþadýðýmýzdan söz ederek 

baþlamak gerekiyor. 

80'li yýllardan beri emperyalizmin krizini aþmak için 

tüm dünyayý bir deðiþim ve dönüþüm programýna 

aldýðý artýk herkes tarafýndan bilinen, uygulamalarý 

tüm dünyada ortaya çýkan bir olgu. Yeni dünya 

düzeni, küreselleþen bir dünya tarifleri ile taným- 

lamaya çalýþtýklarý aslýnda kapitalist küresel- 

leþmeydi. ABD dünyanýn efendisi olacaktý ve sisteme 

uyum gösterecek ülkelerde neo-liberal bir iktisat 

politikasý hâkim olacaktý. Ýdeologlarý tarafýndan 

"Sýnýrlarýn kalktýðý, her þeye özgürlüðün geldiði, sýnýf 

çatýþmasýnýn olmadýðý, tüketim dolu, çevreye saygýlý, 

barýþ içinde yeni bir dünya" müjdeleniyordu 
insanlýða. Aradan geçen süre içinde görüldü ki, 
dünyanýn her tarafýnda savaþlar, enerji savaþlarý, Irak 
örneðinde olduðu gibi açýk iþgaller, ülkemiz örne- 
ðinde olduðu gibi dünya düzenine uyum yasalarý ile 
toplumun ve yaþamýn emperyalizmin talepleri ile 
dönüþüme uðratýlmasý gerçekleþti. Neo-liberal po- 
litikalar kamu kaynaklarýnýn kýsýlmasý, özelleþtirme 
adý altýnda yaðmanýn ve birilerinin gelirlerinin 
artmasý, çoðunluðun iþsizleþtiði, açlýðýn, sefaletin kol 
gezdiði, yarýnýndan endiþe duyulduðu bir dünya 
yaratýldý. Eðitim ve saðlýk özelleþtiriliyordu, sosyal 
devlet özellikleri giderek terk edilmeye baþlandý. 
Refah ve mutluluk yerine üsttekilere han hamam, 
alttakilere din iman düzeni sisteme hakim kýlýndý. 
Ülkemizde de dýþ politikasý ABD emperyalizminin 
çýkarlarý doðrultusunda bir geliþmenin yaþandýðý, 
emperyalizmin bir içsel olgu olarak ekonomi 
programýnýn IMF ve Dünya Bankasý talepleri 
doðrultusunda yürüdüðü, demokrasisinin de AB ile 
pazarlýklar sonucu belirlendiði bir yeni dünya ülkesi 
olma yolunda hýzlý adýmlar atýldý. Þimdiki AKP de, 
bundan önceki siyasal iktidarlar da hep buna uydular.

Bu yeni dünya düzeni insanýmýza tümüyle olumsuz 
olarak yansýdý ve þüphesiz kente, kentliye ve kent 
yaþamýna da yansýyacaktý. Kentler ve kent yaþamý 
demokrasinin merkezi olacakken, tam da rant 
düzeninin merkezi oldular bu yeni dünya düzeninde.

Siyasal iktidarlarca, bilimin ve tekniðin ýþýðýnda 
yapýlan, yaptýðýmýz tüm uyarýlara karþýn, deðiþti- 
rilmeyen, insan merkezli düzenlenmeyen afet ve imar 
yasalarý var bu ülkede. Kenti ilgilendiren yasal 
düzenlemeler ya da deðiþiklikler, insaný merkeze alan 
bir þekilde deðil, tümüyle rantý merkeze alan bir 
þekilde yapýldý. Parçacý bir þekilde kentlerde 
uygulamaya sokulan Kentsel Dönüþüm Projeleri, 
yaðma projeleri halinde sürdürülmeye çalýþýldý.
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Haydarpaþaport, Galataport, Lara Kent Parký 

aklýmýza olan önemli giriþimler oldu. Týrnak içinde 

"baþarýlý" belediye baþkanlarý bu dönemde sistemin 

kente yansýmasýna talip olarak yönetime geldiler. 

Ranta dayalý neoliberal dönüþüm programlarýnýn 

kentte uygulanmasýna öncülük ettiler. En baþarýlý 

Belediye Baþkaný da Ankara'ya denk geldi. Karnesi 

bazýlarýnca "A" oldu. 

TMMOB bu dönemde ne yaptý? 

Öncelikli olarak TMMOB olarak gerek kentlerin 

planlama süreçleri gerekse son tartýþmaya konu olan 

ODTÜ yerleþkesine yönelik olarak TMMOB'nin 

konumunu açýk hale getirmek isterim. TMMOB'nin 

kuruluþ Yasasý'na bakýldýðýnda, özel bir statüsünün 

olduðu görülür. Yasa TMMOB'yi kamu yararýna 

çalýþan bir kurum olarak tanýmlar. Bu devlet dýþýnda 

kalan sýnýrlý kuruma verilen bir statüdür. Burada 

söylenen þey þudur; TMMOB diðer görevleri 

yanýnda kamu yararýna çalýþmasý gereken bir 

kurumdur.

Bu çerçeveden bakýldýðýnda, planlama gibi kamu 

yararý merkezli bir etkinliðin yerindeliði konusu 

doðrudan TMMOB ve baðlý Odalarýnýn ilgi ve 

sorumluluðu altýndadýr. Bu nedenle, TMMOB 

örgütlülüðü kuruluþundan bu yana kentsel geliþme ve 

planlama alanýnda etkin bir tavýr almýþ ve gördüðü 

her olumsuzluðun karþýsýnda, sorunlu bulduðu 

uygulamalarý mahkemelere taþýmakta dahil, tüm 

meþru yollarý kullanarak durmayý ilke edinmiþtir.

Ayrýca, Bursa, Eskiþehir, Kocaeli, Ankara, Ýstanbul, 

Bodrum, Adana ve Denizli'de gerçekleþtirdiðimiz 

kent sorunlarý ve çözümleri sempozyumlarýmýzda 

kentleri ve kent yaþamýný sorguladýk. Bilimin ve 

tekniðin ýþýðýnda sonuç bildirilerimizi herkesle ve 

siyasi karar vericilerle paylaþtýk. Önümüzdeki 

dönemde de örgütlü olduðumuz tüm kentlerde bunu 

yaygýnlaþtýracaðýz.

Son yirmi yýl ne yazýk ki kentlerimizin geliþimi ve 

planlamasýnda Cumhuriyet tarihinin en sorunlu 

dönemi olmuþtur. Bu dönem kamu yararýna uzun 

soluklu tüm kazanýmlarýn tasfiyesinin hedeflendiði

ve bu yolda her alanda adýmlarýn atýldýðý bir dönem 

olmuþtur. Kentlerimizin hemen tamamýnda, devlete 

ait Sümerbank, Et-Balýk Kurumu, Demirçelik 

tesisleri özelleþtirme adý altýnda elden çýkartýlýrken, 

bu alanlarýn satýþýndan sonra hemen tümü tasfiye 

edilerek, yerlerine alýþveriþ merkezleri, lüks oteller 

ve iþ merkezleri ile lüks konut alanlarý inþa edilmiþtir.

Kamusal kazanýmlara yönelik bu saldýrý sadece 

üretim alanlarýnda da sýnýrlý deðildir. Ýçinde bulun- 

duðumuz dönem baþta tarihi alanlar olmak üzere, 

yeþil alanlarýn, kent meydanlarýnýn ve diðer kamusal 

kullanýmlarýn da tasfiye edildiði bir dönemdir. Kent- 

lerin stratejik yerlerindeki ilköðretim ve liseler bile 

bu tür bir tasfiye sürecine konu olmaya baþlamýþtýr.

Ne yazýk ki kamusal deðerlerin ve kazanýmlarýn 

tasfiyesinde öncülüðü Ankara kenti öne çýkmýþtýr. Bu 

süreçte birinci derecede sorumluluk ise uzun süredir 

bu kentte iktidar olan Melih Gökçek ve temsil ettiði 

anlayýþ vardýr. Çok gerilere gitmeye gerek yok yakýn 

zamandaki uygulamalar bile bu anlayýþýn kamusal 

deðerlere olan düþmanlýðýnýn örneklerini taþýmak- 

tadýr. Bu nedenle TMMOB'ye baðlý Odalarýmýzýn 

açtýðý davalarda Ankara Büyükþehir Belediyesi 

uygulamalarýna açýlan davalar baþý çekmektedir. Þu 

an itibariyle, Odalarýmýz toplam 44 dava açmýþlar, 

bunlardan 22 tanesi sonuçlanmýþ durumda, 22 da- 

vamýz sürüyor. Sonuçlanan 22 davadan 20 dava lehi- 

mize sonuçlanmýþ ya da yürütmenin durulmasý kararý 

alýnmýþtýr.

Bugün ilgili Odalarýmýzca mahkemelere taþýnan iki 

önemli konuya dikkatinizi çekmek isterim. Birincisi 

Ulus Tarihi Kent Merkezi'dir. Melih Gökçek öncü- 

lüðünde Ankara Büyükþehir Belediyesi Ulus ve 

Ankara Kalesi ve civarýný dönüþtürmeyi hedefle- 

mektedir. Bu amaçla yapýlan plan bir koruma- sað- 

lýklaþtýrma projesi deðil, bir tasfiye ve rant projesidir. 

Bu nedenle ilgili odalarýmýz bu konuyu mahkemeye 

taþýmýþ ve yürütmeyi durdurma kararý almýþtýr. 

Bunun anlamý þudur: bilirkiþi raporlarýna dayanarak 

baðýmsýz mahkeme baþvurumuzu haklý bulmuþ ve 

süreci durdurmuþtur.



TMMOB

1
9
5
4

1
9
5
4

33

Ýkinci örneðimiz Atatürk Orman Çiftliði'dir. Bu alan 

kentimiz açýsýndan tarihi deðeri yanýnda kente soluk 

veren bir büyük kamusal alandýr. Uzun süredir çeþitli 

biçimlerde aþýndýrýlmýþtýr. Son gelinen noktada, 

Melih Gökçek anlayýþý bu deðere son darbeyi 

vurmaya yönelik olarak bir planlama çalýþmasý 

baþlatmýþ ve bu giriþimde ilgili Odalarýmýzca 

mahkemeye taþýnmýþ ve yürütmeyi durdurma kararý 

bir kez daha Ankara Büyük Þehir Belediyesi aleyhine 

Bölge Ýdare Mahkemesince alýnmýþtýr.

Bu süreçler mahkemede olduðu için içeriðe iliþkin bir 

deðerlendirme yapmayý doðru bulmuyoruz. Ancak 

hemen belirtmek gerekir ki, bizim bu süreçleri 

mahkemeye taþýyýþýmýz görevimiz olan kamu 

yararýný gözetme kaygýsýndan kaynaklanmaktadýr.

Bu tür bir bakýþ açýsý ile ODTÜ sorununa baktý- 

ðýmýzda, þunu belirtmek isterim ki Melih Gökçek'in 

son dönemde kamusal alanlara yönelik tahripkar 

yaklaþýmý ne yazýk ki sorunu saðlýklý tartýþmamýzý 

engelliyor. Yani ODTÜ'nün planlarýnýn tamamlanmýþ 

olmasý ve buna baðlý olarak da ruhsatsýz yapýlar 

sorununu saðlýklý tartýþmak mümkün görünmüyor. 

Çünkü Melih Gökçek'in gerçek gündemi bu sorun ve 

bu sorunun çözümü yollarýnýn bulunmasý deðildir. 

Kendisi açýk biçimde söylüyor. "ODTÜ'den Eymir 

Gölü'nü istiyorum çözüm karþýlýðý olarak" diyor. 

Neredeyse bir þantaj düzeyine varýyor davranýþlarý. 

Vermezseniz yýkarým, ceza keserim, kamusal bir 

görev yürüten belediye baþkanýnýn kendisini ispat- 

lamýþ, Türkiye deðeri olan bir baþka kamu kurumu 

olan ODTÜ'ye yöneltmesi anlaþýlabilir ve kabul 

edilebilir deðildir.

Kuþkusuz ODTÜ Yerleþkesinin planlama ve ruh- 

satlandýrma açýsýndan sorunlarý çözülmelidir. Ancak 

bu sorunun kaynaðýnda basitçe bir ODTÜ ihmalin- 

den öte boyutlarýn bulunduðu, çözümsüzlüðün asli 

nedeninin, en azýndan bir süredir, ODTÜ'den toprak 

koparmak olduðunu anlýyoruz.

Eðer yapýlmak istenen sorunsuz olduðu düþünülen 

diðer bazý üniversitelerin içinde bulunduklarý 

durumsa,  bunu  kabul  etmek mümkün deðildir. Bazý

Özel üniversitelerimizin alanlarý, alýþveriþ merkez- 

leri, oteller, etrafý güvenlik duvarlarýyla çevrili lüks 

konut alanlarýna çevrilmiþ ve giriþine de býrakanýz 

kent sizi özlesin yazýlmýþtýr. Eðer yaratýlmak istenen 

buysa, burada kamu yararý yoktur. Bir avuç azýnlýðýn 

faydasý vardýr. Bunun karþýsýnda duracaðýmýzý ve 

gerçek bir çözümün tarafý olacaðýmýzý buradan bir 

kez daha ifade etmek isterim.

Þimdi hepimize düþen görev nedir?

Kentli kentin sakini deðil sahibi olmalýdýr. Bu da 

örgütlenmeden ve mücadeleden geçer. Kentli kendi 

sorunlarýna sahip çýkmalýdýr. Kentlerimizin ranta 

teslim edilmemesinin yolu bu gidiþle mücadele 

etmekten geçer.

ODTÜ'lüler ne yapacaktýr?

ODTÜ öðrencisiyle, çalýþanýyla, öðretim üyesiyle 

ODTÜ'lülerindir. Melih Gökçek bu kez sert bir 

kayaya toslamýþtýr. ODTÜ'lüler, mezunlarý, öðren- 

cisi, aileler, çalýþanlar, öðretim üyeleri ODTÜ'ye 

sahip çýkacaktýr. ODTÜ'nün devrimci demokrat 

geleneði bunun örnekleriyle doludur. ABD emperya- 

lizminin o dönemki temsilcisi Comer'i ODTÜ'den 

kovalayan, "Tarýk Somer Ýstifa" diyen, “Hasan Tan 

ODTÜ'ye Rektör Olamaz" diyerek ODTÜ'den aka- 

demik, demokratik, özerk üniversite mücadelesini 

herkese gösteren, ÖTK adýný herkesin beynine kazý- 

yan ODTÜ'lüler þimdi de "Melih Gökçek ODTÜ'yü 

Teslim Alamaz" diyeceklerdir. Tüm bu etkinliklerde 

ODTÜ'lülerin yanýnda yer alan TMMOB, bu gün de 

ODTÜ'lülerin yanýnda saf tutacaktýr.

Komisyonlarýmýzýn Þube

Çalýþmalarýna Daha

Aktif Katýlýmlarýný

Bekliyoruz.

Komisyonlarýmýzýn Þube

Çalýþmalarýna Daha

Aktif Katýlýmlarýný

Bekliyoruz.
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ÖYKÜ
II. BÖLÜM

23 ÝNANÇLI ÝNSANIN, 129 GÜNLÜK SERÜVENÝ 
SONUCU 1961'DE DOÐAN VE

HALA DÝRENEN BÝR OTOMOBÝL: ADI DEVRÝM

Aydýn Engin 

23 Donkiþot Ýþbaþýnda 

Donkiþot, bir kahramandýr. Çürüyen, ülkülerini 

yitirmiþ, deðerleri aþýnmýþ bir ispanya'da cýlýz 

atýnýn üstünde dimdik duran bu cýlýz adam, 

dünyayý kötülüklerden arýndýrmaya ant içmiþtir. 

Canavarlara saldýrýr, yanýlmýþtýr. Yel deðirmeni- 

dir onlar. Olsun insan yanýlýr. Kahramanlar in- 

sandýr. 

Donkiþot dürüsttür ve tutkuludur. Evet, epey 

beceriksizdir, örneðin köþeyi dönemez. Repo 

kuyruklarýnda sarsak budala gibidir. Parasýnýn 

hesabýný bilmez, Mark alýp dolar satmayý, 

borsada oynamayý beceremez. Hisse senetlerinin 

ne iþe yaradýðýný duymamýþtýr bile. 

O tutkuludur. Dünyayý kötülüklerden arýtma 

ülküsüne tutkuyla baðlanmýþtýr. Daha iyi, daha 

yaþanýlasý bir dünya için canavarlara saldýrmak- 

tan ne korkar, ne geri kalýr, ne ayak sürür…

129 Gün Kaldý 

Ýlk toplantýdan üç gün sonra, 19 Haziran 1961 

günü TCDD'nin Eskiþehir Cer Atölyesi'nde, 

toplu iðne ithal eden Türkiye'nin 23 mühendisi 

bir araya geldi. Motoru dahil tümüyle yerli bir 

otomobil yapacaklardý. Otomobili olanlardan, 

gelirken arabalarýný da yanlarýnda getirmeleri 

istenmiþti.  Çoðunun yoktu. Trenle geldiler. Oto- 

mobil yapmaya gelen ekipte, bir arabanýn direk- 

siyonuna oturmamýþ mühendisler vardý, hatta 

çoðunluktaydý.

üretim için Eskiþehir Cer Atölyesinde bir hangar 

hazýrlandý. Kullaným dýþý kalmýþ dökümhane  hangarý  

önce  badana  edildi. Sonra zemini kullanýlmayan lo- 

komotif saçlarýyla kaplandý. Bir gezer vinç, tezgâh 

niyetine birkaç uzun masa, bir de toplantý masasý 

yerleþtirildi. Toplantý masasýnýn bitiþiðine de bir çay 

ocaðý konuldu. 

Hangarýn dýþ duvarýna, kapýnýn hemen üstüne 

kocaman bir tabela çakýlmýþtý. 129 gün kaldý. Devrim 

otomobili 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý'na yetiþ- 

tirilecekti. Eskiþehir Cer Atölyesinin yoksul hanga- 

rýnda uzun masanýn çevresinde toplanmýþ tek lüks- 

lerinin, tavþan kaný çayýn tadýný çýkaran mühendisler 

ilkin iþ bölümü yaptýlar. Yönetici  grubu TCDD 

Genel Müdür Yardýmcýsý Emin Bozoðlu baþkan- 

lýðýnda, TCDD Fabrikalar Dairesi Baþkaný Orhan 

Alp, Cer Dairesi Hakký Tomsu , Cer Dairesi Baþkan 

Yardýmcýsý Nurettin Erguvanlý, Eskiþehir DDY 

Fabrikasý Müdürü Mustafa Ersoy, Adapazarý DDY 

Fabrikasý Müdürü Celal Taner, Anakara DDY 

Fabrikasý Müdürü Mehmet Nöker oluþturdular. 

Sonra alt gruplar belirlendi. Styling (stil verme, 

biçimlendirme) grubunda Nurettin Erguvanlý, Özcan 

Türer ve Yüksek Mimar Kemal Elagöz vardý. Motor- 

þanzýman grubunda Mehmet Nöker, Gültekin 

Sabuncuoðlu, Salih Kaya Saðýn, Rifat Serdaroðlu, 

Þecaattin Sevgen, Kemal Vardar yer aldýlar. Elektrik 

donanýmýnýn sorumluluðunu Hasan Dinçer üstlendi. 

Karoseri grubu kalabalýktý. Bu grup Celal Taner, 

Faruk Akyol, Samim Özgür, Hamdi Tahýllýoðlu ve 

Salih Kaya Saðýn'dan oluþtu. Süspansiyon ve fren 

grubunda Hamit Ýþeri, Ýsmet Özkan, Mustafa Seyrek 

görev aldýlar. Döküm iþlerini metalurjist Ýsmail Sýdal, 

satýn alma ve maliyet iþlerini de Yavuz Yücel 

yüklendiler. 
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Bir Otomobil Doðuyor 

Ýlkin otomobilin temel özellikleri saptandý. Ateþli 
tartýþmalar oldu. Her biri kendi dalýnda uzman, her 
biri Berlin, Dresden, Zürich, New York, Detroit 
Üniversitelerinde parlak derecelerle eðitimlerini 
tamamlayýp devlet memuru maaþýna talim etmeyi 
yeðlemiþ Donkiþotlar kýlý kýrk yardýlar. Bilgilerini 
daha yaratýcý bir alanda kullanmanýn tadýný yaþadýlar, 
Amerika'yý yeniden keþfetmenin 'tuhaf' coþkusunu 
duydular. 

Motoru dahil her þeyiyle yerli ilk otomobil Devrim'in 
temel nitelikleri belli olmaya baþladý: Motor dört 
zamanlý,  dört silindirli ve 50- 60 beygir gücünde 
olacaktý. Ön takýmlarýn süspansiyonunda “Mc 
Phearson” sistemi kullanýlacak; debriyaj diskli, 
frenler hidrolik yapýlacaktý.  50 beygir gücündeki 
motorun dakikada 3600 devir yapmasý öngörülmüþ; 3 
ileri 1 geri olmak üzere direksiyondan komuta edilen 
bir vites düzeni tercih edilmiþti.

Ýlk gün böyle geçti. Cer Atölyesi misafirhanesindeki 
yataklarýna çekilmeden önce hangarýn kapýsýnýn 
üstündeki tabelayý deðiþtirdiler: 128 gün kaldý.

Ayrýntýlara dalsak bu yazý bitmez. Bir örnek yeterli. 
Otomobilin tavaný, motor kapaðý (kaput), kapýlar, 
çamurluklar, bagaj kapaðý… bütün bu bölümler 
sacdan üretiliyor. Ama dümdüz deðil, her biri 
dýþbükey otomotivcilerin deyiþiyle “bombeli”. 
Bunun içinse özel kalýplar ve uygun presler gerek. 
Karoseri ekibi zaten “Sorun çýksa da çözsek” 
dercesine hýrslý. Önce otomobilin bire on ölçeðinde 
bir maketi yapýldý. Bunun ayrýntýlarý üstünde çalý- 
þýldý. Yüksek Makina Mühendisi Nurettin Erguvan 
anlatýyor:

'Daha çizimler sýrasýnda sorun çýkýyordu. Çiziyoruz, 
bir biçim veriyoruz.  Bir bakýyoruz, aaaa, bu Ford'un 
bilmem ne modeline benzemiþ. Atýyoruz çizimi bir 
yana. Bir tane daha üretiyoruz. Olmadý, bu da Opel'i 
andýrdý. Haydi oda çöpe. Sonunda tümüyle bizim 
olan bir biçim üretmeyi baþardýk.'

Böylece arabanýn biçiminde (design) mutabýk kalýn- 
dý. Bu kez de bire bir alçý kalýbý yapýldý. Bundan son 
rasýný Yüksek Makina Mühendisi Rýfat Serdaroðlu 
anlatýyor:

‘ O zamanlar ne o kapasitede büyük preslerimiz vardý 
ne de pres kalýplarý üretecek zaman. Kalýplarý 
betondan döktük. Oraya, Eskiþehir Fabrikasý'nýn 
bahçesine. Kalýplarýn altýna, yere hidrolik krokiler 
yerleþtirdik. Otomobilin taban sacýný beton kalýbýn 
üstüne koyup uçlarýndan yere baðladýk. Sonra da 
krikolarla yukarý doðru iterek, bombeli tavaný elde 
ettik.’

Bu ilkel koþullar ve olanaksýzlýklara bir yerli 
otomobil üretmeye çabalayan Donkiþotlar'ýn baþý 
Yüksek Makina Mühendisi Emin Bozoðlu 'ydu. 
Bozoðlu, olaðan üstü enerjisi, þaþýlasý örgütleme 
yetisiyle ekibi ateþliyordu. Bozoðlu artýk yaþamýyor. 
Çok yakýn akrabasý, saðlýk eski bakanlarýndan Mete 
Tan anlatýyor:

'Bozoðlu bir tuhaf, bir güzel, bir deli adamdý. 
Genelkurmay genel sekreterliði'ne kadar yükselmiþ 
bir subaydý. Ama askerlik, galiba onun en son akla 
gelen mesleðiydi.  Makina Yüksek Mühendisiydi. 
Kimyagerdi. Sosyologdu. Tarihçiydi. Bilime tutkun, 
teknolojiye vurgundu. Onun inancý olmasaydý 
Devrim otomobilinin ne motoru çalýþýrdý ne tekeri 
dönerdi.'

Devrim otomobilinin salt üretiminde deðil, ona 
yönelen saldýrýlarýn göðüslenmesinde de bunca yýl 
býkmadan savaþan Yüksek Mühendis Salih Kaya 
Saðýn anlatýyor: “Emin Bozoðlu, yönetim gurubunun 
baþý olarak bütün bürokratik engelleri cesaretle 
aþarak; görevin çok yanlýlýðý ve ivediliði nedeniyle 
büyük gerilim altýnda çalýþan yirmiyi aþkýn mühen- 
disin kiþisel sorunlarýný bile çözüp, gönül rahatlýðý ile 
çalýþmalarýný saðlayarak Devrim Projesinin baþarýl- 
masýnda da birinci derecede rol oynadý.'

Arkadaþlarý arasýnda adý neredeyse efsaneleþmiþ 
Emin Bozoðlu 'nu bu kez de Rýfat Serdaroðlu'ndan 
dinliyoruz.

'Bence bugün Türkiye'de otomotiv sektörünün babasý 
Cemal (Gürsel) Paþa ise, amcasý da Emin Bozoðlu- 
'dur. Bizi þevkle çalýþtýrmasýný bilen bir yöneticiydi. 
O kadar ki onun saçtýðý coþku ile otomobili Cumhu- 
riyet Bayramý'na yetiþtirebilmek için son haftalarda 
günde 34 saat  uyku  ile  yetinir olduk. Geceleri yatak
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yüzü görmedik. Ne iþçiler ne ustalar ne biz 
mühendisler… Hangardaki uzun masalarýn üstüne 
kývrýlýr, birkaç saat uyurduk. Rüyamýzda da ya çalýþan 
bir motor ya yürüyen bir otomobil görürdük.’

Yüksek Makina Mühendisi Þecaattin Sevgen, motor 
þanzýman gurubundan bir baþka Donkiþot. Ekim ayý 
gelmiþ çatmýþ, gün deðil saat sayýlýr hale gelinmiþtir. 
Sevgen, uykusuzluktan kýzarmýþ gözleriyle “zaman”la 
savaþmaktadýr.  Ötesini kendi anlatýyor:

'O gün de vakit gece yarýsýný hayli geçmiþti. Difran- 
siyeli baðlayacaðýz. Tekerleðin yanýna uzanmýþým. 
Kanaldaki arkadaþýmýn iþini bitirmesini bekliyordum. 
O bitirince ben de aský takacaðým.  Gülüþmelerle 
uyandým. Gün aðarmýþ. Bir daha o kadar deliksiz 
uyuduðumu hatýrlamýyorum.'

Salt Mühendisler deðil, bir motor ve otomobil üretmek 
düþü Eskiþehir Cer Atölyesi'nin “Demiryolcularýný” 
tutkuya sarmýþtýr. Salih Kaya Saðýn bitmez tükenmeze 
benzeyen 129 günlük aný hazinesinden bir tane daha 
çekip çýkarýyor:'Devrim için yað filtresine ihtiyacýmýz 
vardý. Elimizde demir kalýptan dökülmüþ bir filtre 
vardý. Bizim projede görevli bir iþçi arkadaþa parçayý 
verdik. Ýþçi arkadaþ, bütün gece uyumamýþ. Sabahleyin 
filtreyi getirdi.  Kusursuz bir parçaydý. Bir demir 
parçasýný kendi elleriyle sabaha kadar iþleyip filtre 
üretmiþti.'

Bir Motor Üretmenin Coþkusu 

Motor, otomobilin kalbidir; Otomotiv sanayinin de 
kilidi. Mercedes'in bir sürü parçasý yan sanayiye 
yaptýrýlýr, ama motoru mutlaka Daimler  Benz 
imparatorluðunda üretilir. Seat, Skoda büyük oto- 
mobil kuruluþlarýdýr.  Ama ürettikleri arabada koþan 
Volkswagen motorudur. Nissan, tekleyen ABD 
otomotiv sanayine motoruyla sýzdý. 

Bunlar, meslekten olmayan bizcileyin kiþilerin bile 
bildiði gerçekler. Ama motorun bir teknik adam, bir 
makina mühendisi için anlamý çok farklý. Devrim 
otomobilleri için, üç ayrý tipte motor yapýldý. Sonra 
içlerinden birinde karar kýlýndý. Bu gün de o günleri 
anarken, “Ýlk Türk motoru” diyorlar, “ Ýlk Türk motoru 
saat gibi çalýþmaya baþladýðý zaman …”

Ýlk motor bitmiþti. Orada tezgâhýn üstünde duruyordu 
ve  marþa  basýlma  aný  gelmiþti. Motor  ekibinden, 
Rýfat Serdaroðlu sakinliði ve çelebiliði ile ünlü. Bir de 
tedbirliði ile. Marþa basmadan önce motorun çevresine 
çelik birtür kafes geçirdi. 

Ýlk kez üretilen, baþka bir örneði olmayan ve ilk 
sýnavýný verecek olan motor patlayabilirdi ve binlerce 
çelik parçasý fýrlatan bir þarapnelden daha tehlikeliydi. 
Çelik kafes yerleþtirildi. Ýyi anýmsamýyorlar, ama ya 
Þecaattin Sevgen ya da Rýfat Serdaroðlu marþa bastý. 
Ýlk Türk motoru saat gibi çalýþmaya baþladý.

Bu yazý için ulaþabildiðimiz tüm mühendislere sorduk. 
Hiç biri kendisinin aðladýðýný söylemedi. Hepsi “ 
Arkadaþlar aðladý” dediler. Mantýksal sonuç: Eskiþehir 
atölyesinde ilk Türk motorunun marþýna basýldýðýnda 
tüm ekip sevinçten aðlamýþtý. 

Arabalar Vagonlara Yükleniyor 

Konuþtuðumuz mühendisler hangarýn duvarýna asýlý 
tabelaya “1 gün kaldý” yazýlýp yazýlmadýðýndan pek söz 
etmediler. Ama 28 Ekim akþamýný hepsi iyi anýmsýyor. 
Þecaattin Sevgen anlatýyor:

'Bej arabayý, bayrama 1 hafta kala güç bela yol 
tecrübesine hazýrlayabilmiþtik.  Kýsa bir parkurda 
gidip döndük. Yað borusunda sýzýntý, yað pompasýnýn 
geri dönüþ valf ayarýnda aksama var. Önemli deðil. 
Üstesinden geliriz. Sonra ikinci araba da tamamlandý. 
Onu siyaha boyadýk. Daha resmi görünsün diye. Ama 
onu yol tecrübesine almamýza olanak kalmadý. Zaman 
dolmuþtu 28 Ekim gün batýmýnda çaresiz, iþi býraktýk. 
Geç vakit arabalar vagonlara yüklendi. Biz de 
günlerden beri ilk kez sabaha kadar uyumak üzere 
trene bindik, Ankara'ya gidiyoruz…'

Salik Kaya Saðýn ayný günleri, saate karþý yarýþýlan o 
amansýz günleri anlatýyor:

'Siyah renkteki 2 Numaralý Devrim otomobilinin son 
kat boyasý ancak 28 Ekim akþamý vurulabildi. Pasta ve 
cilasý ise Ankara'ya sevk edilmek üzere yüklendiði 
trende gece yol alýrken yapýldý. Buharlý lokomotiflerle 
çekilen trende bacadan sýçramasý olasý kývýlcýmlardan 
ötürü benzin depolarýnýn boþaltýlmasý istendi.  
Boþalttýk. Biz de trene bindik. Ankara'ya gidiyoruz.'

Biten Benzin mi, Umut mu?

Öykünün sonunu ilk baþta anlattýk. Ayrýntýlar çok da 
önem taþýmýyor. Tren katarýndan indirilen, depolarý 
güvenlik nedeniyle boþaltýlmýþ arabalara, bir kilometre 
ötedeki Shell istasyonuna yetecek kadar bir iki litre 
benzin konduðu; ”kraldan fazla kralcý” yüksek bü- 
rokratlarýn aceleciliði, konvoya eþlik eden motosikletli 
polislerin zamanýnda uyarýlmamasýyla benzin ikmali 
yapýlamadan TBMM'nin yolunun tutulmasý; 
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Cumhurbaþkaný Gürsel'in siyah arabaya yaklaþmasý; 
alelacele bulunan bir bidon benzini depoya boþlatacak 
huninin unutulmasý; iki gencecik mühendisin, 
Kemalettin Vardar ile Rýfat Serdaroðlu'nun bir 
gazeteyi huni yapmaya çabalamasý; gazete kaðýdýndan 
huninin ýslanýp hamurlaþývermesi; Kemalttin Vardar'ýn 
avuçlarýný huni gibi depo kapaðýna tutup, “Dök þunu 
Rýfat geliyor adam, dök þunu” deyiþi; benzinin depo 
yerine yere boþalmasý; Serdaroðlu'nun çaresizlik içide 
benzinden sýrýlsýklam ellerini pantolununa silip di- 
reksiyona oturmasý; siyah Devrim otomobilinin 200 
metre gidip, önce bir öksürmesi, sonra da durmasý; 
Cemal Gürsel'in “ Ne Oldu?” sorusunu, her zaman 
sakin, Çelebi Serdaroðlu'nun, sanki kendisine saat 
sorulmuþ gibi, “ Benzin bitti paþam” diye yanýtlayýþý … 
Hayýr, bu ayrýntýlar hiç önemli deðil. 

Nurettin Erguvanlý, Þecaattin Sevgen ve Mehmet 
Nöker'in o arada benzin ikmal yapmayý becerdikleri, 
bej Devrim'i çabucak siyah Devrim'in yanýna çekme- 
leri; Gürsel'in aktarma yapmasý; direksiyonunda yük- 
sek mühendis Þecaattin Sevgen'in oturduðu bej renkli 
Devrim1'in Ankara caddelerini, alkýþ ve gözyaþlarý 
arasýnda aþýp, önce Anýtkabir'e oradan da geçit törenine 
katýlmasý…. Hayýr, bu ayrýntýlarda hiç önemli deðil.

Devrim'e Ölüm Fermaný 

Ama 30 Ekim sabahý yayýnlanan gazetelerdeki idam 
fetvalarý önemli. Günün tüm gazeteleri aðýz birliði 
etmiþçesine ve galiba Devrim sözcülüðüyle bilinçaltý 
bir hesaplaþmanýn hýnç ve þehvetiyle (Hýnç ve þehvet? 
Uydu mu bu söz, buraya? Tabii uydu. Evet, hýnç ve 
þehvetiyle) hemen hemen ayný baþlýklarý attýlar. “ 
Devrim yolda kaldý”, “Devrim 200 metre gidebildi”. 
“Devrim yürümedi”.

129 gün önce tohumu çatlayan Devrim, 29 Ekim 1961 
günü doðdu ve o gün öldü.  Rýfat Serdaroðlu anlatýyor:

'Basýn olayý bu kadar olumsuz iþlemeseydi çok daha 
farklý sonuçlar alýnabilirdi.  O günlerde gazetelerde bir 
de fotoðraf yayýnlanmýþtý. Ýngiltere Kraliçesi'nin 
limuzini yolda kalmýþ. Lordlar arkadan itiyorlar. 
Ortalýk da birbirine girmiyor. Bu olay normal bir 
þeydir, yani limuzin kalitesinde bir arabada yolda 
kalabilirdi, denenmemiþ bir Devrim'de. Üstelik benzin 
bittiði için deðil, bir baþka arýzadan yolda kalabilirdi. 
Sorun bu deðil ki…'

Þecaattin Sevgen farklý bir karamsarlýðý dile getiriyor:

O günlerde 'basýnýn ne denli büyük bir güç olduðunu 
kavramýþtým ve aralarýnda gerçekleri sabýrla araþtýran 
ve uzun vadeli çýkarlarý gözetenlerin pek  ender  bulun-

duðu kanýsýna varmýþtým. Biz seri üretime uygun bir 
otomobil yapmadýk. Bir prototip yaptýk biz. Þayet ilk 
imalat sorunsuz olursa bu daha kötü olur, eksikleri 
geliþtirilemez. Ýþte bu anlaþýlmadý.'

At Neslinin Islahý Saðlandý mý? 

Devrim otomobiline yönelen saldýrýlar salt “ Yürüdü, 
yürümedi” noktasýnda yoðunlaþmadý. O dönemde bir 
ithal otomobil 50 bin liraya satýlýrken, Devrim 
otomobillerinin üretimi için “ tahsis” edilen 1 milyon 
600 bin lira ile dile düþtü. 

“Milletin parasý har vurup harman savruldu” çýðlýklarý 
atýldý. Oysa 1 milyon 600 bin liraya üç prototip 
otomobil yapýlmýþtý, bunlar için çeþitli tip ve güçlerde 7 
motor üretilmiþti.  Özel kalýplar hazýrlanmýþ, tezgâhlar 
kurulmuþtu. Bunlar dikkate bile alýnmadý.

Yüksek Mühendis Nurettin Erguvanlý, uzun yýllar 
öncesinde kalmýþ o günleri anlatýrken, kýrk yýllýk 
devlet memurluðunun deneyimi ile sözcükleri tartarak 
konuþuyor. “ Bir Þeyler” söylemeden “bir þeyler” 
söylüyor. Dudaklarýnda kederli bir gülümseme:

'Heyecanlý günlerdi. Özel sektör otomotiv sanayinde 
bir hamleye hazýrlanýyordu. Bir kaç yýl sonra bir sürü 
üretim kusuruyla sokaklarýmýzý dolduracak yerli(!) 
arabalarýn hazýrlýðý yapýlýyordu. Binlerce motor ithal 
edilecekti Türkiye'ye. Ford, Fiat motorlarý filan. Tü- 
müyle yerli motor üretimi de o günlerde gerçek- 
leþince…'

‘ Yani efendim, Devrim için yerli motor üretimi 
engellendi mi diyorsunuz?’

'Hayýr, hayýr. Böyle bir þey söylemedim ben. Ama 
ilginç bir rastlantý deðil mi söylediðim?'

'Evet efendim, gerçekten ilginç bir rastlantý' dememize 
fýrsat býrakmadan konuyu deðiþtirdi. Bürokrasi çarkýný 
iyi tanýyan bir teknokratýn zengin deneyimine saygý 
duyduk, ýsrar etmedik.

Devrim'in üretiminin de, savunulmasýnýn da yorulmaz 
militanlarýndan Salik Kaya Saðýn anlatýyor:

‘Haber, Yorum ve fýkralarda harcanan bunca paranýn 
boþa gittiðinden dem vuruyorlardý. Bize 1 milyon 600 
bin lira tahsis edilmiþti. Oysa ayný yýl orduda süvari 
birlikleri kaldýrýldýðý halde Tarým Bakanlýðý bütçesine 
“At neslinin ýslahý” için konmuþ bulunan 25 milyon 
lira ödenekten ve sonucundan kimse söz etmiyordu. 
Hala merak ederim, at neslinde o günden bu yana bir 
geliþme saðlanmýþ mýdýr?
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Eskiþehir Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühen- 

disliði bölümünden 1982 yýlýnda mezun oldum. 

Bölümün 2. yýl mezunlarýndaným. 02.01.1983 

tarihinde Eczacýbaþý Yapý Gereçleri  Artema  Arma- 

tür grubunda Planlama Mühendisi olarak göreve 

baþladým. Sýrasý ile Üretim Planlama ve Kontrol 

Þefliði ve Maliyet Muhasebesi Þefliði görevlerinde 

bulundum. Artema'da  çalýþtýðým süre içersinde beþer 

yýl ara ile üç farklý ERP programýnýn kavramsal 

tasarým ve uyarlama çalýþmasýna katýldým. Proje 

ekibinde yer aldým. Toplam Verimli Bakým Çalýþ- 

malarýnda bulundum, proje ekiplerinde yer aldým. 

Tüsiad-Kalder Toplam Kalite Yönetimi ödül sü- 

recinde deðerlendirici olarak görev aldým. Eskiþehir 

Kalder yerel Toplam Kalite ödül sürecinde deðer- 

lendirici olarak görev aldým.

23 yýl çalýþtýðým Artema'dan 31.10.2006 tarihinde 

emekli olarak ayrýldým. 17.12.2006 tarihinde 

Eurodecor'da Planlama Yöneticisi olarak çalýþmaya 

baþladým. Halen bu görevime devam ediyorum.

Evliyim.  17 yaþýnda bir erkek ve 14 yaþýnda bir kýz 

olmak üzere iki çocuk annesiyim.
 
Endüstri mühendisliði diðer mühendislik dallarýndan 

farklý bir yapýya ve düþünce sistemine sahiptir. 

En önemli fark endüstri mühendisliðinin parçayý 

deðil bütünü  göz  önüne  alarak  çalýþmasý,  sistemin 

bütünüyle ilgilenmesidir. Ýkinci önemli fark ise her 

türlü uygulamada insan faktörünü dikkate almasýdýr. 

Bu nedenle bir endüstri mühendisi olarak, iþ hayatým 

boyunca insan iliþkilerine, etkili iletiþime ve takým 

çalýþmasý içersinde olmaya özen gösterdim.  

Yine diðer mühendislik dallarýndan farklý olarak, 

endüstri mühendisleri üretim sektörü, hizmet 

sektörü, bilgi sistemleri gibi pek çok farklý alanda 

çalýþabilmektedirler. Bu durum olasý iþ deðiþiklik- 

lerinde bir sektöre ve iþ koluna özel uzmanlaþmayý 

zorlaþtýrýcý bir faktör gibi görünse de, endüstri 

mühendisleri temelde üretim ile deðil, sistem ile 

ilgilendikleri için sektör farklýlýklarý problem olma- 

maktadýr. 

Her meslekte olduðu gibi Endüstri Mühendisliðinde 

de çok çalýþmak, kendini geliþtirmek,  geliþmeleri 

takip etmek önemlidir. Mesleðin temel bilgilerinin 

yanýnda sistem geliþtirmeye ve verimlilik artýrmaya 

yönelik Toplam Kalite, Toplam Verimli Bakým, Süreç 

Yönetimi vb. konularda, kendilerini geliþtirmeleri, 

eðitim, seminer, konferans gibi etkinliklere katýl- 

malarý gerekmektedir.  
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Sanat
Tam 15 yýldýr, 

bir yaranýn 

üstüne basarak yürüyoruz
Rahmi EMEÇ

Sözcükler, bazen bir sevinci olduðu kadar acýyý da 

tanýmlamakta yaya kalýr. 
Sözcüklerin aðýrlýðý, ne kadar dile dokunsa da, olayýn 

vahameti karþýsýnda bir saðýr duvara çarpýp döner. 

Yankýsý, harflerin etrafa savrulmasýdýr. Bir acýnýn 

varlýðý hissedilir ama, o yine de kendisini tanýmla- 

maya çýkanýn cümlelerinde vücuda ermez, eremez.

Þimdi üstümüzden geçen 15 aðýr yýlýn yükü, 1993 

yýlýnýn 2 Temmuz'unda Sivas'ta yaþanan kýyýmýn 

sýcaklýðýnda sürekli artýyor. O günün çýðlýðý, bu gün 

de kulaklarýmýzda bir 'uðultu' halinde yankýlanýyor.

Kýyým yapmaya çýkmýþ eli ateþlilerin, ülke yöne- 

timinde söz sahibi olanlarca engellenemezliði dýþýn- 

da, bir de 'sözlü' korumalarla büyütülmeleri, dayanýlýr 

gibi deðil. 

Bir öç alma, ortadan kaldýrma, yok etme ve bunu 

yaparken, en barbarca yönteme sarýlmak gibi bir 

durum karþýsýnda, yönetenlerin 'göz yummaya' ve 

'yol aralamaya' varan tutumlarý, sonraki yýllarda 

yaþanan 'linç provalarýnýn' da cesaretlendiricisi 

olmuþtur bence.

Ülkemiz, bu gün hala anýmsadýðýmýz; Çorum, Maraþ 

gibi kýyýmlarýn gölgesinden çýkmamýþken, Sivas'ta, 

Pir Sultan Abdal anmasýnda yaþananlar, gericiliðin 

'tahammülsüzlüðü', onunla beslenip varlýðýný kuran- 

larýn da 'piþkinliðiyle' yeni bir evreye girmiþ, tari- 

himize siyah bir sayfa daha eklenmiþtir.

Evet, sözcükler bir acýyý tanýmlamaya çýktýðýnda, ba- 

zen yetersiz kalabilir.

Dünyanýn bütün dillerinden seçilmiþ acýlý sözcüklerle

kuracaðýmýz bir cümle bile, Sivas kýyýmýný anlatmaya 
yetmez.

Bu yüzden bizler, tam 15 yýldýr, özenle seçtiðimiz 
sözcükleri, bir yaranýn üstüne basarak yürüyoruz.

Ülkeyi yönetenlerin, bu katliam karþýsýnda takýn- 
dýklarý tutum da, katliamý derinleþtirmekte, en doðal 
hak olarak sayýlan 'yaþama hakkýnýn' neresinde 
olduðumuzun görüntüsünü de bize sunmaktadýr. 

Madýmak Oteli'nin, bu gün bir 'müze' haline 
dönüþtürülüp, geçmiþle hesaplaþmamýz için bir kapý 
aralanmasý yerine, lokanta olarak kullanýlýyor olmasý, 
hala o kýyýmýn bir baþka biçimde sürdürülüyor 
olmasýndan baþka bir anlam taþýyor mu?

Yönetenler, dün olsun bugün olsun, fark etmiyor; 
hesaplaþmaktan kaçýndýklarý diðer kýyým ve darbeler 
gibi 'acýnýn üstünü örtmekle' ve 'soðutmaya 
býrakmakla' meþgul. 

Oysa, her dönemeçte karþýmýza çýkan gericilik, 
elindeki çýrayý ateþliyor; aydýnlýk için deðil, 
karartmak için!

2 Temmuz 1993 tarihindeki toplam 37 aydýn, yazar, 
sanatçýnýn yaþamýný yitirdiði katliamýn ardýndan, 
'caný yanmayanlarýn' piþkinliðine uðradý sözcükler. 

Biz, acýmýzý anlatmakta sözcük bulamazken, tam bir 
piþkinlik örneðiydi birilerininki…

Burada vereceðim bazý örnekler bile, hala nasýl bir 
karanlýk içinde olduðumuzun bir tablosudur.

Biz, dünyanýn bütün dillerinden seçtiðimiz acýlý 
sözcüklerle 2 Temmuz'u tanýmlamaya çýkýp hala yaya 
kaldýðýmýz bu yolda, bakýn birileri hangi cümleleriyle 
tarihin sayfalarýna burun üstü girmiþti!* * *

39



TMMOB

1
9
5
4

1
9
5
4

“Fevkalâde hassas bir konu. Devlet güçleriyle halk 

karþý karþýya getirilmemelidir. Ona gayret ediyoruz.” 

(Süleyman Demirel, Cumhurbaþkaný, 2 Temmuz 

1993)

“Otelin etrafýný saran vatandaþlarýmýza hiçbir 

biçimde zarar gelmemiþtir. Onlardan ölen ve 

yaralanan da yoktur. Dolayýsýyla olay, bir otelin 

yakýlmasý ve içinde olan vatandaþlarýmýzýn ölmesi ile 

ortaya çýkmýþtýr.” (Tansu Çiller, Baþbakan, 2 

Temmuz 1993)

“Güvenlik güçlerimiz, vatandaþlarýmýzýn zarar 

görmemesine dikkat ederek olaylarý kontrol etmeye 

çalýþmýþlardýr. Bütün bu hareketler sekiz saat sürmüþ, 

otele atýlan benzin, yangýna neden olmuþ, ancak 

güvenlik güçlerimiz, valinin talimatýyla olaylarý 

kontrol edebilmek için bütün gayretlerini gös- 

termiþlerdir. Olaylar sýrasýnda güvenlik güçlerinin 

özverisi ile itfaiyeye yol açýlmýþ ve vatandaþlarýmýzýn 

daha fazla zarar görmemesi saðlanmýþtýr.” (Erdal 

Ýnönü, Baþbakan Yardýmcýsý, 3 Temmuz 1993)
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