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TMMOB, 19 Oda Başkanından gelen talep üzerine 15 Mayıs 2011 Pazar günü Ankara Sıhhiye 
Meydanı’nda kitlesel miting düzenledi. 

Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen on binlerce mühendis, mimar ve şehir plancı “Hakla-
rımız, geleceğimiz, halkımız, ülkemiz için söyleyecek sözümüz var” çağrısıyla Sıhhiye Meydanı’nda 
buluştu. 

Rengârenk flamaların dalgalandığı, coşkunun hâkim olduğu miting için sabah saat 8.00’da Tren 
Garı’nda buluşmaya başlayan mühendis, mimar ve şehir plancıları TMMOB’ye bağlı 23 odanın pan-
kartları arkasında sorunlarına dikkat çeken döviz, pankart ve sloganlar eşliğinde miting alanına 
doğru yürüyüşe geçtiler.

Yürüyüş boyunca neo-liberal politikalar protesto edildi, çalışanların hak gasplarına HES’lere, kıyı, 
orman ve enerji politikalarına dikkat çekildi.  

“Eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, demokrasi ve bir arada yaşama” taleplerini de dile getiren coşkulu 
kalabalık, Bandista’nın müzikleri eşliğinde miting alanına girdi. DİSK, KESK, TTB, emek-meslek ör-
gütleri, siyasi partiler, demokratik kitle örgütlerinin de destek verdiği miting konuşmasını TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı yaptı.

Binlerce mühendis, 

mimar ve şehir plancı 

Ankara’da hep birlikte 

taleplerini haykırdı
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İnşaat Mühendisleri Odası 

coşkulu kitlesiyle alandaydı  

İnşaat Mühendisleri Odası yaklaşık 5000 
üyesiyle mitingin en renkli ve coşkulu 
kortejlerinden birine ev sahipliği yaptı. 
İMO şubelerinden gelen inşaat mühen-
disleri ve genç-İMO’ya üye inşaat mü-
hendisliği öğrencileri, hükümetin çalış-
ma yaşamı, TOKİ, HES, deprem ve Yapı 
Denetim Sistemiyle ilgili politikalarına 
karşı hep birlikte ses çıkardılar. 

Yürüyüş boyunca inşaat mühendisleri 
ve inşaat mühendisliği öğrencileri “Mü-
hendisiz, İşsiziz, Yeter Artık Söz Bizim”, 
“Şantiyeci Mühendis: 7/24 Açığız!”, “Gü-
venceli İş Güvenli Gelecek İstiyoruz!”, “Çalışırken Süründüm, Emekliyim Sürünüyorum”, “Sermaye-
nin Değil Halkın Mühendisi Olacağız!”, “Polis Üniversitemden Defol!”, “Demokratik, parasız, bilimsel, 
anadilde eğitim”, “Yaşasın Halkların Kardeşliği” sloganları ile tepkilerini haykırdılar. 

Miting Bandista ve Sevinç Eratalay’ın konseriyle sona erdi.
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İnşaat Mühendisleri Odası, 
mitingi için haftalarca öncesinden 

tüm şube ve temsilcilikleriyle hummalı 
bir çalışma yürüttü. Miting çağrısı için 

afişler, pankartlar ve el ilanı hazırlandı. 
İMO Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışan-

ları TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu’nun düzenledi sokakta bildiri 

dağıtma eylemlerine katılarak hem 
bildiri dağıttılar hem halkla 

sohbet ettiler.
bildiri dağıttılar hem halkla 

sohbet ettiler.

İnşaat Mühendisleri Odası, 
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