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10 Ekim Ankara Garı Katliamı Anması…
SORUMLULAR YARGILANANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

TMMOB, KESK, DİSK ve TTB’nin 10 Ekim 
2015 tarihinde gerçekleştirdiği Emek, Barış ve 
Demokrasi Mitingi’nde Ankara Garı önünde gerçek-
leşen saldırıda yaşamını yitirenler, İzmir’de anıldı. 

Katliamın 3. yıl dönümünde İzmir Emek ve 
Demokrasi Güçleri ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma 
Derneği tarafından Alsancak Türkan Saylan Kültür 
Merkezi önünde gerçekleşen anmada “Faşizme kar-
şı omuz omuza”, “Ankara’yı unutma, unutturma” slo-
ganları atıldı. Anmada, ilk konuşmayı yapan 10 Ekim 
Barış ve Dayanışma Derneği’nden Mustafa Özdağ, 
katliamda yaşamını yitiren 103 kişinin ismini sayması-
nın ardından, “Bundan tam üç yıl önce, bu ülkenin baş-
kentinde insanlar ölmesin, sivil, asker, polis ölmesin, 

analar ağlamasın, çocuklar anasız babasız kalmasın 
diye ellerimizde pankartlar, yüreğimizde sevinç, coşku ve inançla barış isteyen bizleri katlettiniz. Unuttuk o günden bu 
yana unuttuk ağız dolu gülmeyi. Bu katliamın bütün failleri yargılanıncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu. 

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına ortak açıklamayı DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı okudu. Siyasi ikti-
darın konuya ilişkin takındığı tutumun acıyı büyüttüğüne vurgu yapılan açıklamada, “Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi 3 
Ağustos günü 10 Ekim Ankara katliamı davasında kararını açıkladı. Yargının tutumu ve açıklanan karar katliamın ger-
çek faillerinin kimler olduğuna dair kuşkumuzu daha da büyüttü” diye konuştu. Yalnızca tetikçiler ile yardım ve yataklık 
edenlerin cezalandırılan dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:

“Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporda adeta katillere Ankara’ya kadar bir koridor açıldığı anlaşılmasına rağmen 
Mahkeme heyeti raporu ciddiye almadığı gibi avukatlarımızın ısrarlı talebine rağmen raporda kastı-ihmali yazılı olan 
kamu görevlilerini ne sanık olarak yargılamış, ne de tanık olarak dinlemiştir. 7 Haziran-1 Kasım 2015 sürecinde arka 
arkaya patlayan bombaların, yaşanan katliamların ‘ya biz ya kaos’ tehdidi ile ilişkisi sorgulanmadığı sürece adalet sağ-
lanmamış, gerçek failler ortaya çıkarılmamış olacaktır.”ifadelerine yer verildi.

HASAN BALIKÇI YOLUMUZU 
AYDINLATIYOR

Kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadele nedeniyle kira-
lık katiller tarafından 18 Ekim 2002 tarihinde katledilen üyemiz Hasan 
Balıkçı, ölümünün 16 yıl dönümünde anılıyor.  Hasan Balıkçı`nın yaşa-
mı pahasına sürdürdüğü onurlu mücadele bugün yolumuzu aydınlat-
maya devam ediyor.

Kaçak elektrik kullandıkları belirlenen imalathane sahiplerinin talep-
leri doğrultusunda TEDAŞ Adana’dan Şanlıurfa’ya sürgün edilen Hasan 
Balıkçı, aynı imalathane sahiplerinin azmettirdiği kiralık katiller tarafından 
18 Ekim 2002 tarihinde katledildi. Balıkçı’nın katillerinin ve azmettiricile-
rin hak ettikleri cezayı almaları için yıllarca mücadele veren EMO; 2012 
yılından beri 2 yılda bir Hasan Balıkçı Onur Ödülü vermektedir. 2004 yılı 
Dünya Dürüstlük Ödülü sahibi Hasan Balıkçı’nın halkı ve ülkesi için yü-
rüttüğü onurlu mücadele bugün EMO tarafından sürdürülmektedir. Önder 
kişiliğini, dürüstlüğünü; örnek ve özverili çalışmalarını asla unutmayacağı-
mız Hasan Balıkçı’yı 16. ölüm yıldönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. 


