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Bu Sayıda
Bu Sayıda…

Pandemi tedbirleri nedeniyle ertelemek zorunda 
kaldığımız 46. Genel Kurulumuzu, 14 ay gecikmeyle, 31 
Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirdik. 
Yönetim Kurulu faaliyetlerini Oda Genel Kurullarında 
TMMOB Kuruluna seçilen tüm üyelerin katılımıyla 
sürdürülmesiyle en kalabalık Yönetim Kurulunun 
bulunduğu, en geniş katılımlı Çalışma Gruplarının 
oluşturulduğu ve en fazla sayıda etkinliğin 
gerçekleştirildiği dönem oldu. TMMOB tarihinin en 
uzun çalışma tarihi olarak tarihe geçen 45. Dönemimiz, 
TMMOB’nin katılımcı yönetim anlayışı ve demokratik 
geleneği açısından da özgün bir deneyimdi.

2021 yılı yaz ayları birbiri ardına yaşanan felaketlerle 
geçti. Yaz ayları boyunca kıyı bölgelerimizde yaşanan ve 
söndürülmekte büyük güçlük çekilen orman yangınları 
ve Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan sel felaketleri nedeniyle 
100’ün üzerinde yurttaşımızı kaybettik. Afetlerin 
yaşandığı bölgelerde binlerce hektar ormanlık alan, 
orman içi köyler yangınlar nedeniyle yok olurken geniş 
tarım arazileri, yollar, köprüler ve bazı ilçe merkezleri 
büyük bir tahribat yaşandı. Yangında evlerini, tarım 
arazilerini, seralarını, hayvanlarını kaybeden tüm 
yurttaşlarımıza dayanışma duygularımızı iletiyoruz.

Bu sayımızda, yüz yüz kaldığımız felaketlerin üstesinden 
gelebilmek için bir parçası olmaktan onur duyduğumuz 
toplumsal seferberliğe ilişkin değerlendirmeler, genel 
kurul faaliyetlerimiz ve güncel siyasal meselelere ilişkin 
yaptığımız basın açıklamalarına ve diğer etkinliklerimize 
yer veriyoruz. İyi okumalar, sağlıklı günler…
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TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu, 31 Temmuz-1 
Ağustos tarihlerinde TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci 
Evi ve Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirildi. Pandemi 
koşullarında yapılan Genel Kurulda ülkenin içinden 
geçtiği karanlık dönemde tüm örgütlülüğümüzle 
birlikte kararlı, disiplinli ve coşkulu biçimde gerici-
faşist yönetim anlayışına karşı ortak mücadelenin 
önemine vugu yapıldı.

Genel Kurul çalışmalarına Divan’ın oluşturulmasıyla 
başladı. Divan Başkanlığı’na Makina Mühendisleri 
Odası’ndan Ali Ekber Çakar seçilirken, Divan Başkan 
Yardımcılığı’na Bilgisayar Mühendisleri Odası’ndan 
Adil Güneş Akbaş ve Mimarlar Odası’ndan Selma 
Arslan; yazman üyeliklere ise Çevre Mühendisleri 
Odası’ndan Cevahir Efe Akçelik, Çevre Mühendisleri 
Odası’ndan Zehra Korkmaz, Ziraat Mühendisleri 
Odası’ndan Mehtap Ercan Bilgen, Makina Mühendisleri 
Odası’ndan Erol Perçin getirildi.

Genel Kurulda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
ardından Anıkabir Çelenk Komisyonu oluşturuldu. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
açılış konuşması sonrası TMMOB Genel Sekreteri 
Dersim Gül 45. Dönem TMMOB çalışmaları hakkında 

bilgi verdi. Sonrasında Delegeler kürsüden Genel 
Kurula seslendi. TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu, 
45. Dönem Yönetim Kurulu’nun aklanması ve sonuç 
bildirgesinin açıklanmasıyla sona erdi.

Koramaz’ın açılış konuşması şöyle:

“Sayın Divan, Sevgili Meslektaşlarım

Ülkemizdeki 600 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir 
plancısının mesleki demokratik kitle örgütü olan Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 46. Olağan 
Genel Kuruluna hepiniz hoş geldiniz.

TMMOB 46. OLAĞAN GENEL KURULU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Uzun bir süreden sonra sizlerle yeniden yan yana, yüz 
yüze olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Varlığınız ve desteğiniz bize onur ve güç veriyor.

Yönetim Kurulumuz  adına hepinizi sevgi, saygı ve 
dostlukla selamlıyorum.

Sevgili Arkadaşlar

Buradan bir selam da pandemi koşulları nedeniyle 
Genel Kurulumuza davet edemediğimiz ama verdikleri 
mücadele ile hepimize umut aşılayan dostlarımıza, 
kardeşlerimize, yol arkadaşlarımıza göndermek 
istiyorum.

Yedi aydan bu yana, iktidarın atadığı kayyum rektöre 
karşı yılmadan, yorulmadan, inatla mücadele eden, 
Melih Bulu’yu ait olduğu yere, tarihin çöplüğüne 
gönderen Boğaziçi Üniversitesi Öğrencilerine ve 
Akademisyenlerine selam olsun!

Kuzey Ormanlarından Murgul’a, Kaz Dağlarından 
İkizdere’ye, Saroz körfezinden Munzur’a, Hasankeyf ’e, 
İkizköy’den Akkuyu’ya, Sinop’a kadar   kadar ülkemizin 
dört bir yanında ormanına, doğasına, çevresine, tarihi 
kültürel mirasına sahip çıkanlara selam olsun!

Selam olsun! Şiddete, ayrımcılığa ve nefret 
politikalarına karşı cesaretle mücadele eden, İstanbul 
Sözleşmesi’ne sahip çıkan, meydanları dolduran, 
meydanları zapteden kadınlara..

Selam olsun! Haklarını alabilmek için, alınterine sahip 
çıkabilmek için yollara düşen, yolları kapatan, bizlere 
yeni yollar açan onurlu, yürekli işçilere…

Yaşadıkları onca baskı ve zulme rağmen, eşit, özgür 
ve demokratik bir Türkiye mücadelesinden bir adım 
bile geri adım atmayan bu ülkenin ilericilerine, 
yurtseverlerine, devrimcilerine selam olsun!

Onların bu kararlılığı ve direnci, siyasi iktidarın 
yarattığı bu zifiri karanlıkta, birer işaret işaret fişeği gibi 
parıldıyor ve geleceğimize umut oluyor. İyi ki varlar, iyi 
ki yan yanayız!

Değerli arkadaşlar,

Ülkemizin dört bir yanında yaşanan orman yangınları 
nedeniyle büyük bir üzüntü içindeyiz. Yangınlarda 
hayatını yitiren yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı 
ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yangında 
evlerini, tarım arazilerini, seralarını, hayvanlarını 
kaybeden tüm yurttaşlarımıza dayanışma duygularımızı 
iletiyoruz.

Orman yangınlarına engel olmak ortak 
sorumluluğumuz olmakla birlikte, yangınlarla 
mücadele etmek, başta Tarım ve Orman Bakanlığı 
olmak üzere kamu kurumlarının görevidir.

Ne yazık ki son yıllarda sayısı ve boyutları giderek 
artan orman yangınlarıyla mücadelede büyük zafiyetler 
yaşanmaktadır. Yangınların kontrol altına alınmasını 
ve kayıpların en alt seviyede tutulmasını engelleyen bu 
zafiyetin nedeni, özelleştirme uygulamaları nedeniyle 
Orman Yangınlarıyla mücadele ekip ve ekipmanlarının 
tasfiye edilmesidir.

Ormanlarımızın yönetimi ve orman yangınlarını 
önlemeye ilişkin kalıcı politikalar oluşturmaya 
ihtiyacımız bulunuyor. TMMOB olarak ormanlarımızı 
korumaya ve geliştirmeye yönelik “kamucu 
ormancılık politikalarının” oluşturulması için çaba 
göstereceğimizin bilinmesini istiyorum.

Değerli arkadaşlar,

Bir önceki genel kurulumuzdan bu yana 3 yılı aşkın bir 
zaman geçti.

Pandemi tedbirleri kapsamında ertelenen Genel 
Kurullarımız nedeniyle TMMOB tarihinin en uzun 
çalışma dönemini geride bıraktık.

Geride bıraktığımız 3 yılda ülkemizde ve dünyada 
hepimizin hayatlarını yakından etkileyen çok önemli 
gelişmeler, çok önemli dönüşümler yaşandı.

Bu gelişmelerden en önemlilerinden birisi, hiç 
kuşkusuz, son bir buçuk yıldır dünyayı kasıp kavuran, 
resmi rakamlara göre 4 milyonu aşkın kişinin hayatını 
kaybetmesine neden olan ve etkileri hala devam eden 
salgın oldu.

Salgınla beraber alınan tedbirler nedeniyle hepimizin 
gündelik hayatı, yaşam tarzı, çalışma biçimi ve 
sosyalleşme tarzı radikal biçimde değişti.

Salgına karşı alınan tedbirler nedeniyle çeşitli dönemler 
sokağa çıkma yasakları ilan edildi, okullar kapatılarak 
uzaktan eğitime geçildi, belirli yaş gruplarına sokak 
kısıtlaması getirildi, yeme-içme yerleri kapatıldı, 
sinema ve tiyatrolara kilit vuruldu, genel kurullarımız 
ertelendi.

Bu dönemde pek çok değerli arkadaşımızı ne yazık ki 
salgın nedeniyle kaybettik.

Yitirdiğimiz tüm arkadaşlarımızı saygıyla anıyorum.

Ailelerine, sevenlerine ve tüm TMMOB camiamıza 
sabır ve baş sağlığı diliyorum.

Anılarını mücadelemizde yaşatmaya devam edeceğiz.
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Sevgili Arkadaşlar,

Salgının bu denli yıkıcı hasarlar bırakması ve aradan 
geçen bunca zamana rağmen kontrol altına alınamamış 
olması, ülke olarak bu konudaki hazırlıksızlığımızı ve 
yetersizliğimizi gösterdi.

Bu yetersizliğin en önemli nedeni, hazırlıklar ve 
önlemler belirlenirken bilimin sesine ve halkın 
ihtiyaçlarına değil, piyasanın ve sermayenin taleplerine 
kulak verilmesidir.

Pandeminin daha ilk günlerinde Cumhurbaşkanı’nın 
dile getirdiği “Yaşanan bu durum Türkiye ekonomisinin 
öne çıkması için fırsattır” yaklaşımı, iktidarın salgın 
dönemindeki tüm kararlarının belirleyicisi oldu.

Salgın boyunca iktidar kendi önceliklerini, halkın 
sağlığının önüne koydu.

Salgınla mücadele tümüyle sağlık sisteminin üzerine, 
sağlık çalışanlarının omuzlarına bırakıldı.

Hatırlayacaksınız bilim insanlarının yaygın test 
çağrısına rağmen uzun süre test yapılamadı, sağlık 
çalışanlarına koruyucu ekipman sağlanamadı, 
halkın kullanımı için maske-dezenfektan-kolonya 
bulunamadı, maske dağıtımı yapılamadı, vaka ve ölüm 
sayıları gizlendi ve hepinizin bildiği gibi uzun süre 
boyunca yeterli aşı sağlanamadı.

Sürecin bilimsellikten ve şeffaflıktan uzak yürütülmesi 
salgının toplumsal sonuçlarını artırdı.

Bu süreçte milyonlarca kişi işini, ekmeğini, gelirini 
kaybetti ve bu kayıpların telafisi için etkin önlemler 
alınmadı.

Ülkemizde siyasi iktidarın tüm işbilmezliğine 
ve işgüzarlığına rağmen, daha büyük kayıplar 
yaşanmamışsa eğer, bunu sağlık çalışanlarının 
özverisine ve yıllardır sağlığın ve sosyal güvenliğin 
özelleştirilmemesi için mücadele eden toplumsal 
muhalefet güçlerinin gayretine borçluyuz.

Şirketlerin doymak bilmez kâr hırsına karşı, herkes için 
parasız, nitelikli, erişilebilir sağlık hakkını savunanların 
kararlı duruşuna borçluyuz.

TMMOB olarak bu duruşumuzdan bir adım bile 
geri atmadan, başta eğitim ve sağlık olmak üzere 
tüm kamusal hizmetlerin özelleştirilmemesi, 
piyasalaştırılmaması için mücadele etmeye devam  
edeceğiz.

Değerli arkadaşlar,

Geçtiğimiz dönemde yaşanan değişim ve dönüşüm 
sadece salgından ibaret değildi.

Ülkemizde salgından daha büyük etkiler doğuran, daha 
kalıcı sonuçlar bırakan, daha yıkıcı bir dönüşüm süreci 
yaşandı.

Sadece yaşantımızı değil, kurumlarımızın işleyişini 
ve rejimin yapısını da değiştiren bu dönüşümün adı, 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi.

Bir önceki Genel Kurulumuzdan hemen sonra, OHAL 
koşullarında yapılan, tarihin en antidemokratik 
seçimlerinden biri olan 24 Haziran Seçimleri ile 
yaşanan bu dönüşümün etkileri her geçen gün daha 
fazla ortaya çıkıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle 
birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin belirli bir tarihsel 
dönemi tümüyle sona erdi.

Güçler ayrılığı esasına dayalı parlamenter demokratik 
rejim kaldırılarak, yasama, yürütme ve yargı erklerinin 
cumhurbaşkanında toplandığı yeni bir rejim kuruldu.

Cumhuriyet rejiminin temelini oluşturan halk 
egemenliği anlayışının, rejimin istikrarını sağlayacak 
denge-fren mekanizmalarının ve hukukun üstünlüğü 
ilkesinin ortadan kalkmasıyla gerçek anlamda otoriter 
bir tek adam rejimi yaratıldı.

Devletin tüm kurumları “parti devleti” anlayışı ile 
yapılandırıldı.

Kamu adına görev yapan idareciler parti yöneticileri gibi 
davranır, hukuka bağlılıkla yükümlü mahkemeler parti 
çıkarlarına uygun karar verir, atama ve yükselmelerde 
liyakat yerine partiye sadakat esas alınır hale geldi.

Ülkenin adeta omurgası niteliğindeki bakanlıklar, 
genel müdürlükler, kurumlar, kuruluşlar, yasalar, 
yönetmelikler birer kararname ile kaldırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle tümüyle Tek 
Adam’a bağımlı yepyeni bir idari yapılanma inşa edildi.

Aradan geçen 3 yıla rağmen bu inşa süreci halen devam 
ediyor.

Cumhurbaşkanı bir kararnameyle kurduğunu, bir 
sonraki kararnamesiyle ortadan kaldırıyor.

Bir kararnameyle atadığını, bir sonrakiyle yerinden 
alıyor.
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Devlet ciddiyetiyle, kamu yönetimi anlayışıyla 
bağdaşmayacak bir yapboz düzeni içinde yaşıyoruz.

Yapılan değişikliklerle TMMOB gibi meslek 
örgütlerinin, emek örgütlerinin, hatta üniversitelerin 
kamuya ilişkin politika üreten kurul ve kurumlarda yer 
alması tamamen engellendi.

Kamu adına söz söyleyecek, politika önerecek kurum 
ve kuruluşların kamu yönetimiyle tüm bağı kesildi.

Değerli arkadaşlar,

Tek Adam rejimi, kurumsallaşmış bir Olağanüstü Hal 
yönetimidir. Bitmeyen bir sivil darbe, bitmeyen bir 
karşı devrimdir.

Faşizan bir yönetim biçimidir.

Hatırlayacaksınız, tek adam rejimi savunucularının iki 
vaadi vardı.

ilki siyasette istikrar, ikincisi ise ekonomide büyüme.

Üç yıllık pratik ise bunun tam tersi oldu.

Gelinen noktada her alanda bir istikrarsızlık her alanda 
bir yönetememe krizi yaşıyoruz.

TMMOB olarak tek adam rejiminin ülkeye hiçbir 
biçimde istikrar getirmeyeceğini en başından itibaren 
dile getirmiştik.

Hem 2017 yılındaki Anayasa Referandumu’nda hem 
de 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde 
halk egemenliğini, hukuk devleti anlayışını, güçler 

ayrılığı ilkesini ortadan kaldırmanın ülkeyi uçuruma 
sürükleyeceğini söyledik, bu doğrultuda yayınlar 
yaptık.

Her defasında dedik ki,

Halkın iradesine, hukukun üstünlüğüne, evrensel 
değerlere saygı duymayan bir rejiminin geleceği yoktur.

Siyasi parti başkanlarını, insan hakları savunucularını, 
gazetecileri siyasi birer rehine gibi cezaevlerinde tutan 
bir rejiminin geleceği yoktur.

Seçilmiş belediye başkanları yerine kayyumlara, 
liyakatli yöneticiler yerine sadakatli partizanlara, 
halkın desteği yerine sermayenin isteğine dayanan bir 
rejiminin geleceği yoktur.

İktidarı eleştiren her türden demokratik ve meşru 
protesto eylemini kriminalize eden, muhalifleri polis 
şiddetinin ve yargının hedefi haline getiren, sosyal 
medya paylaşımlarını bile tutuklama gerekçesi haline 
getiren bir rejiminin geleceği yoktur.

Kendi kültürlerine, kendi kimliklerine, kendi 
inançlarına, kendi yaşam tarzlarına sahip çıkan 
Kürtleri, Alevileri, Gayrı-Müslimleri, LGBT-İ bireyleri 
toplumsal yaşamdan dışlayan, hukuk önünde eşit 
görmeyen bir rejiminin geleceği yoktur.

Değerli arkadaşlar,

Süreç bizi haklı çıkarmıştır.

Tek adam rejimi sadece siyasette değil, dış politikada ve 
ekonomide de krizle özdeşleşti.
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İçeride yaşanan siyasal ve ekonomik krizi gündemden 
düşürmek için dış politikada izlenen müdahaleci, 
saldırgan politikalar nedeniyle tüm komşularımızla 
ilişkilerimiz bozuldu.

Suriye ve Libya’da yaşanan savaşların tarafı olunarak 
ülkemiz sürekli bir savaş durumu içinde tutuldu.

Başta meslek örgütleri olmak üzere, barıştan, 
kardeşlikten yana tavır alan tüm kurum ve kişiler 
düşmanlaştırılarak hedef gösterildi.

Yıllardır uygulanan neoliberal politikalar artık 
sürdürülemez, dış borçla beslenen ekonominin çarkları 
döndürülemez hale geldi.

Krizin yarattığı dalgalanmayı dengeleme iddiasıyla ilan 
edilen bütün ekonomik programlar, birbiri ardına iflas 
etti.

Bu dönemde kurlarda yaşanan artış, AKP’nin düşük 
kur ve düşük faiz oranlarına dayanan ekonomi ezberini 
yerle bir etti.

Dövize ve ithalata dayanan tüm sektörlerde büyük bir 
maliyet artışı yaşandı.

Yıllarca plansız, dışa bağımlı, verimlilikten uzak bir 
anlayışla yapılandırılan sanayi, tarım ve hayvancılıkta 
yaşanan bu maliyet artışı, ülkemizi, benzerini savaş 
dönemlerinde gördüğümüz pahalılık ve kıtlıkla yüz 
yüze getirdi.

Şehir meydanlarında kurulan tanzim satış çadırlarına, 
Türkiye’nin bir çok ilinde yaşanan aile intiharlarına 
tanıklık ettik.

Krizden çıkış için uygulanan geçici tedbirler, halkın 
borcunu artırmaktan, gelirini düşürmekten, enflasyonu 
artırmaktan başka bir işe yaramadı.

Krizi kontrol etmek için oluşturdukları Varlık Fonu, 
bizatihi kriz kaynağı haline geldi.

Tüm bu işe yaramaz proje ve programların sahipleri ise  
merkez bankasının ihtiyaç akçelerini dahi boşaltarak 
hesap bile vermeden ortalıktan kayboldular.

Sorumlular ortadan kaybolsa da, gündelik hayatımız 
da krizin yıkıcı etkileriyle her gün yüz yüze yaşamaya 
devam ediyoruz.

Ve ne yazık ki yaşadığımız her kriz, halkımızın 
ve ülkemizin birikimlerinin yok olmasıyla, 
fabrikalarımızın, topraklarımızın, kurumlarımızın 
birer birer satılmasıyla sonuçlanıyor.

Daha dün Şeker Fabrikalarını, Tank Palet Fabrikasını 
yok pahasına satanlar, bugün de Makine ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu’nu Türkiye Elektrik İletim Anonim 
Şirketini satmaya hazırlanıyor.

Değerli arkadaşlar,

Bu ülke halkına verebileceği hiçbir şey kalmayan siyasi 
iktidar, geçtiğimiz üç yılı, sırtını dayadığı sermaye 
kesimlerine diyetlerini ödeyeceği projeleri hayata 
geçirmek için harcadı.

Kamusal kaynaklar halkın ortak ihtiyaçları için değil, 
yandaş sermaye kesimlerinin zenginliği için kullanıldı.

Kamu Özel Ortaklığı adı altında, bütün ticari riskin 
hazine tarafından üstlenildiği gelir garantili anlaşmalar 
yoluyla ülkenin geleceği de ipotek altına alındı.

İstanbul Havalimanı, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali, 
Şehir Hastaneleri, Millet Bahçeleri, Kanal İstanbul gibi 
hiçbir planlamaya dayanmayan, toplumsal öncelikleri 
gözetmeyen, doğayı ve tarihi hiçe sayan projeler, büyük 
reklam kampanyalarıyla AKP’nin siyasal propaganda 
malzemesi olarak kullanıldı.

Ormanlarımız, madenlerimiz, derelerimiz, 
limanlarımız, tarım alanlarımız, tarihi mekanlarımız 
yandaş şirketlere ve uluslararası tekellere peşkeş çekildi.

Sermayenin çıkarları için doğaya, tarihe, çevreye ve 
insanlığa büyük zararlar verildi.

Kaz Dağları, Fatsa, Cerattepe ve Kuzey Marmara’da 
ormanlar, Hasankeyf ve Allianoi’de tarihsel mekanlar, 
Atatürk Orman Çiftliğinde kentsel yeşil alanlar, Doğu 
Karadeniz’de dereler birbiri ardına yok edildi.

Değerli arkadaşlar,

Ülkemizde bulunan sığınmacılar son günlerin en 
önemli gündem maddelerinden birisi haline geldi.

Başta suriyeli ve afganlı olmak üzere milyonlarca 
mülteci ülkemizde kaçak olarak insanlık dışı koşullarda 
kaçak olarak asgari ücretin çok altında ve güvencesiz 
biçimde çalıştırılıyor.

Ülkelerindeki zor koşullardan kaçarak Türkiye’ye 
sığınan bu işçiler sadece misafirimiz değil aynı zamanda 
sınıf kardeşimizdir.

Irkçılık ve ayrımcılığın sınıf mücadelesinin içine nefret 
tohumları ekmesine müsaade edemeyiz.

Bu işçileri yok saymak ya da dışlamak yerine bu işçilerle 
sınıfsal temelde bir arada olabileceğimiz örgütsel 
yapıları inşa etmek zorundayız.
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Emperyalist saldırganlığa ve kapitalist sömürüye karşı 
çıkarken aynı zamanda göçmenlerin insanca koşullarda 
yaşamasını sağlamak, güvenceli işlerde çalışması için 
mücadele etmek, dolaşım özgürlüklerini savunmak 
ve ülkelerine geri dönebilecekleri koşullar için çaba 
harcamak bugün tüm emek ve demokrasi güçlerinin 
güncel görevleri arasındadır.

Sevgili Arkadaşlar,

Türkiye halkı, ekonomide kriz, iç politikada baskı, dış 
politikada ise süreklileşmiş savaş durumu ile özdeşleşen 
tek adam rejimi altında yaşamaktan hiçbir biçimde 
memnun değildir.

Tek adam rejiminin mutlak egemenliği altında, bütün 
medya organlarının iktidara tarafından kontrol 
edildiği, muhalif tüm seslerin susturulduğu, devletin 
tüm imkanlarının parti için seferber edildiği, Yüksek 
Seçim Kurulu’nun AKP bürosu gibi çalıştığı bir 
dönemde yapılan yerel seçimlerde iktidarın yaşadığı 
yenilgi, halkın memnuniyetsizliğinin açık göstergesidir.

Geçtiğimiz dönem tek adam rejiminin yarattığı bu 
karanlık tablo karşısında, geniş halk kesimlerinin 
halk egemenliğine, sandık iradesine, madenlerine, 
ormanlarına, kentlerine, üniversitelerine ve 
çocuklarının geleceğine sahip çıkma iradesi bir umut 
ışığı gibi parladı.

TMMOB örgütlülüğü olarak bu umut ışığının 
büyümesinde önemli bir rolümüzün olduğunu biliyor 
ve bunun kıvancını yaşıyoruz.

Geçtiğimiz 3 yıl boyunca tek adam rejiminin yıkımına 
ve zulmüne karşı mücadele ettik.

Toplumsal muhalefetin faşizan tek adam rejimine karşı 
ortak ve güçlü bir duruş yaratması için çaba gösterdik.

Yaşanan krizin faturasını emekçilerin değil, krizi 
yaratanların ödemesi için dost örgütlerle ortak 
kampanyalar yürüttük.

Krizlerden çıkışın, emperyalist güçlerin, uluslararası 
tekellerin, çok uluslu şirketlerin isteklerine boyun 
eğmekle değil, halkın genel çıkarını gözeten, emekten 
yana kamucu politikalar ıhayata geçirmekle mümkün 
olduğunu her platformda dile getirdik.

TMMOB örgütlülüğü olarak hangi dağ efkarlıysa, 
bizler de oradaydık.

İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin 
gasp edilmesini tüm danışma kurulu üyelerimizle 
birlikte İstanbul’da protesto ettik.

Hazırladığımız sonuç bildirgesini kamuoyuyla 
paylaştık.

Yerel seçimler sonrasında Diyarbakır, Van ve Mardin 
Belediye başkanlarının görevden alınması üzere 
halk egemenliğine, sandık iradesine ve demokrasiye 
bağlılığımızı göstermek için Oda başkanlarımızla 
birlikte Diyarbakır’daydık.

Demokrasi Nöbetini ve görevden alınan eş Belediye 
Başkanlarını ziyaret ettik.

TMMOB’nin demokrasiden ve halk iradesinden yana 
kararlı tutumunu yöre halkıyla paylaştık.

Kaz Dağları’nın, Kirazlı’nın, Çanakkale’nin efkârına 
ortak olmak, yarasına merhem olmak için Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen Danışma Kurulu üyelerimizle 
Çanakkale’deydik. Kaz dağlarındaydık.

Bu dönem boyunca, Odalarımızın ve İl 
Koordinasyon Kurullarımızın düzenlediği yüzlerce 
etkinliğin yanı sıra TMMOB bünyesinde Kamuda 
Çalışan Meslektaşlarımızın, Ücretli Çalışan-İşsiz 
Meslektaşlarımızın, OHAL KHK’larıyla İhraç Edilen 
Meslektaşlarımızın, Emekli Meslektaşlarımızın, İş 
Güvenliği Uzmanı Meslektaşlarımızın ve Bilirkişilik 
alanında çalışan meslektaşlarımızı sorunlarına ilişkin 
çalıştaylar gerçekleştirdik.

Yine 45. Genel Kurulumuzda aldığımız kararlar 
uyarınca odalarımızın ve çalışma gruplarımızın 
katkısıyla Kadın Sempozyumu, Dünya Gıda Günü 
Sempozyumu, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 
Kamucu Politikalar Sempozyumu, Yapı Denetimi 
Sempozyumu, Kadın Kurultayı, Enerji Sempozyumu 
ve Sanayi Kongresi’ni düzenledik.

Adana, Denizli, Muğla, Kocaeli ve Kars’ta Kent 
Sempozyumları yaptık.

Aydın’da Jeotermal Enerji Santralleri çalıştayı 
düzenledik.

Bu etkinlikler yoluyla TMMOB’nin değerleri ve 
birikimi toplumun tüm kesimleriyle paylaşılırken, 
meslek alanlarımızdaki teknik gelişmeler üyelerimize 
aktarmaya çalıştık.

TMMOB bünyesinde yürütülen tüm çalışmaları, 
yapılan her açıklamayı, hazırlanan her raporu, alınan 
her kararı, Odalarımızın ve İKK’larımızın faaliyetlerini 
TMMOB web sayfasında ve sosyal hesaplarında 
kamuoyuyla ve üyelerimizle paylaşmaya özen gösterdik.
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TMMOB’nin değerlerini ve birikimini genç mühendis, 
mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızla paylaştık.

Yine bu dönemde açtığımız davalar ve yürüttüğümüz 
hukuki mücadele ile şehirlerimizin, kıyılarımızın, 
madenlerimizin, tarihi eserlerimizin, kültürel 
mirasımızın yağmalanmasına karşı önemli davalar 
kazandık.

Üyelerimizin haklarını koruma ve teknik 
yönetmeliklerin mesleki ilkelere uygunluğu noktasında 
da önemli kazanımlar elde ettik.

İktidar partisinin kendi kongrelerini hiçbir tedbir 
olmaksızın tıklım tıklım salonlarda yaptığı bir dönemde, 
Genel Kurulumuzun keyfi biçimde ertelenmesi üzerine, 
Oda Genel Kurullarından TMMOB Yönetim Kuruluna 
aday gösterilen tüm arkadaşlarımızın katılımıyla 
Yönetim Kurulu faaliyetlerini çok daha katılımcı bir 
anlayışla sürdürdük.

Genişletilmiş Yönetim Kurulu olarak, Oda 
Başkanlarımızla, İKK sekreterlerimizle birlikte 
hazırladığımız ve Danışma Kurulumuzda son şeklini 
verdiğimiz Ek Çalışma Programı çerçevesinde çalışma 
gruplarımızı oluşturduk ve yolumuza devam ettik.

TMMOB’nin, iktidar dayatmasıyla değil, kendi 
demokratik geleneği, hukuku ve genel kurul iradesiyle 
yönetildiğini bir kez daha dosta düşmana gösterdik.

Sevgili Arkadaşlar,

Siyasi iktidarın demokrasiyi, insan hak ve 
özgürlüklerini, hukuku tehdit eden siyasal tutumuna, 
halkı yoksulluğa sürükleyen ekonomik tercihlerine, 
geleceğimizi elimizden alan yanlış yatırım ve projelerine 
karşı yürüttüğümüz bu kararlı mücadele, Birliğimizin 
iktidarın ve yandaşlarının hedefi olmasına neden oldu.

Anayasa Referandumu sırasında yürüttüğümüz 
etkili kampanya nedeniyle yöneticilerimiz hakkında 
soruşturmalar açıldı.

Sınır dışı operasyonlara karşı ülkede ve bölgede barışı 
savunduğumuz için ifadelerimiz alındı.

Halkın çıkarını savunduğumuz açıklamalarımız 
nedeniyle tehditler aldık.

Logomuzun rengi nedeniyle bile iftiralara maruz 
kaldık. Bizzat cumhurbaşkanı ve bakanlar tarafından 
hedef gösterildik.

Hepiniz biliyorsunuz ki tüm bu saldırılar bu döneme ve 
Yönetim Kurulumuza özgü değil.

Siyasi iktidar ve yandaşları 15 yıldan bu yana bu 
saldırıları sistematik olarak tekrarlamaktadır.

2007 yılından bu yana hemen hemen her yıl TMMOB 
yasasının değiştirilmesi konusu iktidar partisi 
tarafından gündeme taşındı. Zaman zaman yasa 
tasarıları bile hazırlandı.

Kimi zaman adımızı, kimi zaman seçim sistemimizi, 
kimi zaman da yetkilerimizi kısıtlamak üzere 
hazırlanan bu tasarıların ortak bir amacı vardı:

Amaçlanan şey, TMMOB’nin kamusal niteliğini ve 
özerk yapısını ortadan kaldırmak, faaliyet alanlarımızı 
kısıtlamak, mesleki denetim yetkilerimiz daraltmak ve 
kurullarımızı işlevsizleştirmekti.

Benzer bir saldırıyı geçtiğimiz dönemde de yaşadık.

2020 yılı Mayıs ayı başında, Cumhurbaşkanının başta 
Barolar ve TTB olmak üzere meslek kuruluşlarının 
kuruluş yasasının değiştirileceği ifade etti.

Hemen ardından yandaş medya TMMOB’yi hedef 
gösteren haberler üretmeye başladı.

Cumhurbaşkanının açıklamasına çok güçlü bir karşılık 
verdik.

İlk açıklamamızdan itibaren, Cumhurbaşkanı’nın 
meslek örgütlerini hedef alan tutumunun, 
antidemokratik ve otoriter bakış açısının yansıması 
olduğunu; kendisi dışında hiçbir görüş ve anlayışa 
tahammülü olmayan, kendi fikirlerini anayasadan 
ve hukuktan üstün gören bu anlayışın demokrasiyle 
bağdaşmadığını; demokratik seçimler ile kazanamadığı 
kurumlara el koyma anlayışının AKP’nin yönetme 
biçimi haline geldiğini; ve asıl hedefin baskı ve zor 
yoluyla sindiremediği meslek örgütlerini, “yasal 
düzenleme” yoluyla işlevsizleştirmek ve kontrol etmek 
olduğunu dile getirdik.

Cumhurbaşkanının başta Barolar Birliği ve TTB olmak 
üzere meslek kuruluşlarının yasalarını değiştireceğiz 
açıklamasının hemen ertesi günü TMMOB yönetim 
Kurulu ve Oda Başkanları ortak toplantısı yaparak 
kapsamlı bir mücadele programı oluşturduk.

O tarihten itibaren meclisin kapandığı tarihe kadar her 
hafta Oda başkanlarımızla ve İKK sekreterlerimizle 
rutin toplantılarda bir araya geldik.

Sosyal medya eylemleri düzenledik. Broşürler ve kısa 
filmler hazırladık.

Örgüt binalarımıza, belediye bilbordlarına afiş ve 
pankartlar astık. Üyelerimizin yanı sıra Öğretim 
üyelerimizi ve öğrenci üyelerimizi de harekete 
geçirmeyi başardık.
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Milletvekillerine mektuplar yazdık. Meslektaş 
milletvekillerine  yönelik ziyaretler ve toplantılar 
gerçekleştirdik.

Örgütlü olduğumuz her ilde görsel ve yazılı basını çok 
iyi kullandık. 

TÜRMOB, TTB ve Diş Hekimleri Birliği ile rutin 
toplantılar ve ortak basın açıklamaları yaptık.

Pandeminin yarattığı tüm sınırlılıklara rağmen, bu 
kapsamlı mücadeleyi yürüten. “TMMOB’ye Dokunma” 
sloganını ülkemizin dört bir yanında büyüten tüm 
örgütlü yapımıza ve TMMOB örgütlülüğüne sahip 
çıkan tüm üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

Sizler gibi cesur, kararlı, direngen meslektaşlarım 
ve mücadele arkadaşlarım olduğu için büyük gurur 
duyuyorum.

Değerli Arkadaşlar,

Herkes biliyor ki, siyasi iktidarın TMMOB’yi hedef 
almasının nedeni,

“Tek Adam, Tek Parti” rejimine karşı verdiğimiz kararlı 
mücadeledir,

Parlamenter demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, halk 
egemenliğini tereddütsüz biçimde savunmamızdır,

Gerici politikalara karşı, laikliğe ve aydınlanma 
değerlerine sımsıkı sarılmamızdır,

Demokrasiye, özgürlüklere, insan haklarına ve eşitliğe 
bağlılığımızdır,

Antiemperyalist, yurtsever, bağımsızlık yanlısı 
geleneğimizdir.

Herkes biliyor ki, siyasi iktidarın TMMOB’yi hedef 
almasının nedeni,

Kadın Cinayetlerine, kadına yönelik şiddete, cinsiyet 
ayrımcılığına karşı çıkışımızdır,

“İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” şiarımızdır,

Ayrımcı, dışlayıcı, yok sayıcı politikalara karşı tavizsiz 
duruşumuzdur,

Çok kültürlü, çok kimlikli, çok sesli toplumsal yapımıza 
sahip çıkışımızdır,

Halkların kardeşliğini, barışı ve bir arada yaşamı 
savunmamızdır,

Kayyumlara, KHK’lara, İhraçlara itirazımızdır.

Herkes biliyor ki, siyasi iktidarın TMMOB’yi hedef 
almasının nedeni,

Hasta garantili Şehir Hastaneleri’ne,

Geçiş garantili köprü ve yollara,

Yolcu garantili havalimanlarına,

Şehirlerimizin yağmalanmasına,

Özelleştirme uygulamalarına,

Ülkenin geleceğini ipotek altına alan Kamu Özel 
İşbirliği projelerine karşı çıkışımızdır

Herkes biliyor ki, siyasi iktidarın TMMOB’yi hedef 
almasının nedeni,

Marmara’yı ve İstanbul’u yaşanmaz hale getirecek 
Kanal İstanbul Projesine,

Mersin’de, Sinop’ta, Kırklareli’nde yaşamı tehdit eden 
Nükleer Enerji Santrallerine,

Dereleri Kurutan Hidroelektik Santrallerine,

Bizleri nefessiz bırakan Jeotermal Enerji Santrallerine,

Kaynaklarımızı elimizden alan Sömürge Madenciliğine,

Salda’yı ve Hasankeyf ’i ve daha nice güzelliklerimizi 
yok eden rant projelerine itiraz etmemizdir.

Herkes biliyor ki, siyasi iktidarın TMMOB’yi hedef 
almasının nedeni,

Emeğin sömürülmesine karşı alınterini savunmamız,

İş cinayetlerine karşı mücadelemiz,

Herkes için güvenli iş ve güvenceli çalışma talebimiz,

Mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının mesleki 
ve özlük haklarını koruma kavgamızdır!

Bizlere nasıl saldırırlarsa saldırsınlar, savunduğumuz 
değerlerden geri adım atmadık, atmayacağız.

İftiralarla örgütlerimizin yıpratılmak istenmesine, 
ilerici ve toplumcu değerlerimizin ortadan kaldırılmak 
istenmesine izin vermedik, vermeyeceğiz!

Örgütsel yapımızın, demokratik işleyişimizin, iç 
hukukumuzun ve kamusal varlığımızın çiğnenmesine 
göz yummadık, yummayacağız!

Bu örgüt bizlere Harun Karadeniz’lerin, Akın 
Özdemir’lerin, Teoman Öztürk’lerin mirasıdır.
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Bizler bugüne kadar TMMOB’yi aşkla sevdik, sevdayla 
koruduk ve kararlılıkla savunduk. Bundan sonra da bu 
duygularla sahip çıkmaya devam edeceğiz!

Sevgili  Arkadaşlar,

Sözlerime son verirken,

Geçtiğimiz çalışma döneminde aramızdan ayrılan, 
TMMOB ve Oda kurullarındaki çalışmalarıyla 
hepimize örnek olan Haydar İlker, Nevzat Uğurel, 
İhsan Karababa, Yalçın Çilingir, Hilmi Yüncü, Serdar 
Ömer Kaynak, Suay Umut, Murat Gökdemir, Tahsin 
Yılmaz, Ahmet Kılıç, İrfan İnan, Behiç Çongar, Vehbi 
Yılmaz, Emin Gök, Osman Demirağ ve Yavuz Bayülken 
arkadaşlarımızı ve onların şahsında sonsuzluğa 
uğurladığımız tüm TMMOB kadrolarını  saygıyla, 
sevgiyle, hasretle andığımı, anılarını mücadelemizde 
yaşatacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum.

Çalışma dönemimiz boyunca mesleki ve özel 
hayatlarından feragat ederek TMMOB örgütlülüğünü 
büyütmek için gecesini gündüzüne katan TMMOB 
Yüksek Onur, TMMOB Yüksek Denetleme, Oda 
yönetim, onur ve denetleme kurullarında görev yapan 
arkadaşlarıma;

Şube yönetim kurullarında ve temsilciliklerde görev 
alan arkadaşlarıma,

İKK sekreterlerimize; işyeri temsilcilerimize,

Omuz omuza emek harcadığımız odalarımızın örgütlü 
üyelerine,

Çalışma gruplarında, kongre, sempozyum ve 
kurultaylarımızın düzenleme ve yürütme kurullarında 
görev alan arkadaşlarıma,

Birlik ve oda çalışanı arkadaşlarıma,

TMMOB çalışmalarında bize destek olan bilim 
insanlarına ve uzmanlara

Büyük bir inanç ve özveri ile örgütümüze verdikleri 
katkılardan dolayı Yönetim Kurulumuz adına teşekkür 
ediyorum.

Sevgili Arkadaşlar,

Sözlerimi genelde Nazım’ın şiirleriyle bitiririm ama 
bu sefer Birhan Keskin’den bir şiirle konuşmamı 
sonlandırayım.

“Buraya tabiatı koydum. Ağaçları, suyu, ovayı, dağı.

Onlar bizim kardeşimiz, çok canın sıkılırsa arada 
onlarla konuşursun.

Buraya, küçük mutlu güneşler koydum. Günlerimiz 
karanlık ve çok soğuyor bazı akşamlar, ısınırsın.

Buraya, bir inanç bir inat koydum. Tut ki unuttun, 
tekrar bak, o inat neyse, sen osun.

Buraya umutlu günler koydum. Şimdilik uzak gibi 
görünüyor, ama kim bilir, birazdan uzanıp dokunursun.”

İnsanca yaşayabileceğimiz bir Türkiye ve dünya 
umuduyla, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

YAŞASIN TMMOB, YAŞASIN MÜCADELEMİZ!
KAHROLSUN İSTİBDAT, YAŞASIN HÜRRİYET”
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TMMOB 46. DÖNEM KURULLARI BELLİ OLDU
TMMOB’nin 31 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen 46. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan 
seçimlerle 46. Dönem Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri belirlendi.

TMMOB 46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

BİLGİSAYAR M.O.   Cem Nuri ALDAŞ
ÇEVRE M.O.    Halil GEZER
ELEKTRİK M.O.    Ufuk ATAÇ
FİZİK M.O.    Ekrem POYRAZ
GEMİ M.O.    Mustafa ZORLU
GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME M.O. Feramuz AŞKIN
GIDA M.O.    Yusuf SONGÜL
HARİTA VE KADASTRO M.O.  Asiye Ülkü KARAALİOĞLU
İÇMİMARLAR O.   Ata Can KALE
İNŞAAT M.O.    Selçuk ULUATA
JEOFİZİK M.O.    Murat FIRAT
JEOLOJİ M.O.    Ömer Ersin GIRBALAR
KİMYA M.O.    Mehmet BESLEME
MADEN M.O.    Hüsnü MEYDAN
MAKİNA M.O.    Emin KORAMAZ
METALURJİ VE MALZEME M.O.  Utkan GÜNEŞ
METEOROLOJİ M.O.   Ayşegül AKINCI YÜKSEL
MİMARLAR O.    A.Mücella YAPICI
ORMAN M.O.    Yusuf KANDAZOĞLU
PETROL M.O.    Yüksel KURT
PEYZAJ MİM.O.    Barış EKMEKÇİ
ŞEHİR PL.O.    Orhan SARIALTUN
TEKSTİL M.O.    Esen Leyla İMREN
ZİRAAT M.O.    Özden GÜNGÖR

TMMOB 46. DÖNEM DENETLEME KURULU

İNŞAAT M.O.    Taylan KALENDER
JEOLOJİ M.O.    Halil İbrahim YİĞİT
MADEN M.O.    Nadir AVŞAROĞLU
MAKİNA M.O.    İlter ÇELİK
MİMARLAR O.    Mehmet Zeki BARUTÇU  

TMMOB 46. DÖNEM  YÜKSEK ONUR KURULU

HARİTA VE KADASTRO M.O.  Ali Fahri ÖZTEN
İNŞAAT M.O.    Züber AKGÖL
MAKİNA M.O.    Battal KILIÇ
MİMARLAR O.    Semih Lütfi TEMİZKAN
ZİRAAT M.O.    Şihat ŞENGAL
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Bundan 28 yıl önce 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta 
gerçekleştirilen ve 35 kişinin hayatını kaybetmesine 
neden olan katliam, Türkiye tarihinin en kanlı 
kıyımlarından birisi olarak tarihe geçti.

Sivas Katliamı sadece Pir Sultan Abdal Kültür 
Şenliği’ne katılmak için şehirde bulunan aydın, 
sanatçı ve yazarlarımızı değil, bu ülkedeki inanç ve 
kültür çeşitliliğini hedef alan gerici bir katliamdır. 
Kendisinden başka hiçbir düşünceye, inanca, kültüre 
yaşam hakkı tanımayan bir zihniyetin ürünü olan 
katliamda kaybettiğimiz canlarımızı sevgi ve özlemle 
anıyoruz.

Aradan geçen 28 yıla rağmen ülkemizin bu gerici, 
karanlık ve çağdışı zihniyetle hesaplaşabildiğinin 
söylemek mümkün değildir. Bugün ülkemizde hâlâ 
farklı yaşam tarzları, farklı inançlar, farklı kültürler 
sistematik bir şiddet ve dışlama ile yüz yüze yaşamak 
zorunda bırakılıyor. Tek tip yaşam tarzı, tek mezhebe 
indirgenmiş bir inanç sistemi, erkek egemenliğine 
dayalı toplumsal ilişkiler ve muhafazakâr kültürel 
değerler iktidar tarafından tüm topluma dayatılmaya 
çalışılıyor.

Sivas Katliamıyla gerçekten yüzleşmek ve hesaplaşmak, 
sadece katliamın parçası olan ve kimileri yıllarca 
kollanan katillerin cezalandırılmasıyla değil, bu 
katliama zemin hazırlayan gerici-dışlayıcı devlet 
politikalarının terk edilmesiyle mümkündür.

Ne yazık ki, aradan geçen zamanda, katliamı 
gerçekleştirenler hukuk önünde hak ettikleri cezayı 
almadıkları gibi, katliama zemin hazırlayan anlayışın 
temelleri de ortadan kaldırılamadı. Bu anlayış, 
toplumsal barışımızın, kültürel çeşitliliğimizin, bir 
arada yaşam arzumuzun üzerine karabasan gibi 
çökmeye devam ediyor.

Dinci gericiliğin, faşizmiz ve ırkçılığın toplumumuzu 
sürüklediği nefret bataklığına saplanmamak için tüm 
halkımızı eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik ve laik bir 
ülke için mücadele etmeye çağırıyoruz.

Kimsenin düşünceleri, inançları ve yaşam tarzları 
nedeniyle katledilmediği, şiddete uğramadığı, 
dışlanmadığı aydınlık bir ülke istiyoruz!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

KİMSENİN DÜŞÜNCELERİ, İNANÇLARI VE YAŞAM 
TARZLARI NEDENİYLE KATLEDİLMEDİĞİ, ŞİDDETE 
UĞRAMADIĞI, DIŞLANMADIĞI AYDINLIK BİR ÜLKE 

İSTİYORUZ!
2 Temmuz 1993’te yaşanan ve aralarında aydın, sanatçı ve yazarların da bulunduğu 35 canımızı yitirdiğimiz 
Sivas Katliamı’nın 28. yılında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması 
yapıldı.
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TMMOB 45. Dönem VI. Danışma Kurulu Toplantısı, 
10 Temmuz 2021 tarihinde “Bilgilendirme ve Genele 
Durum Değerlendirlmesi ile TMMOB 46. Dönem 
Olağan Genel Kurulu” gündemleri ile çevrimiçi olarak 
gerçekleşirildi.

270’in üzerinde Danışma Kurulu Üyesi’nin katılımıyla 
gerçekleştirilen TMMOB 45. Dönem VI. Danışma Kurulu 
Toplantısında, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz’ın açılış konuşması ve TMMOB Genel Sekreteri 
Dersim Gül’ün gerçekleştirdiği bilgilendirmenin 
ardından sırasıyla;

TMMOB Yönetim Kurulu Eski Başkanları Kaya Güvenç, 
Bülent Tanık, Mehmet Soğancı; Ali Fahri Özten 
(TMMOB Yüksek Onur Kurulu), İlter Çelik (TMMOB 
Denetleme Kurulu), Yunus Yener (MMO Yönetim 
Kurulu Başkanı), Leman Ardoğan (MO),  Hüseyin Alan 
(JMO Yönetim Kurulu Başkanı), Erol Salman (ZMO), 
Erol Özkan (Kırıklareli İKK Sekreteri), Gencay Serter 
(ŞPO Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet Uncu (Adana 
İKK Sekreteri), Tunç Erlaçin (Aydın İKK Sekreteri), Ali 
İpek (HKMO Yönetim Kurulu Başkanı), Doğan Hatun 
(Diyarbakır İKK Sekreteri), Metin Karadağ (MO), 
Taner Yüzgeç (İMO Yönetim Kurulu Başkanı), Murat 
Kapıkıran (ZMO), Mehmet Emin Tümür (MMO), 

Seyfettin Atar (Mersin İKK Sekreteri), Mustafa Erdoğan 
(HKMO), A. İrfan Türkkolu (Metalurji ve Malzeme MO 
Yönetim Kurulu Başkanı), Neşet Aykanat (Eskişehir İKK 
Sekreteri), Bülent Pala (EMO  Yönetim Kurulu Başkanı), 
Şevket Demirbaş (JFMO Yönetim Kurulu Başkanı), 
Aykut Üstün (TMO Yönetim Kurulu Başkanı), Ayhan 
Yüksel (Maden MO Yönetim Kurulu Başkanı), Aziz 
Avukatoğlu (Edirne İKK Sekreteri), Helil Kınay (ÇMO), 
Oğuz Türkyılmaz (MMO), Baki Remzi Suiçmez (ZMO 
Yönetim Kurulu Başkanı), Yaşar Üzümcü (Gıda MO 
Yönetim Kurulu Başkanı), Feramuz Aşkın (GEMİMO 
Yönetim Kurulu Başkanı) söz aldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
VI. Danışma Kurulu’nda yaptığı konuşma ise şöyle;

Sayın Başkanlarım,

Sayın Onur ve Denetleme Kurulları Üyeleri,

Birlik ve Odalarımızın Sayın Yöneticileri,

Değerli Meslektaşlarım,

45. Dönemde gerçekleştirdiğimiz altıncı ve artık 
son Danışma Kurulu toplantımıza hoş geldiniz. 
TMMOB Yönetim Kurulumuz adına hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.

TMMOB 45. DÖNEM VI. DANIŞMA KURULU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Geçtiğimiz yıl tüm dünyada yaygınlaşan Covid-19 salgını 
nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 14 ay boyunca 
ertelenen Genel Kurulumuzu 30 Temmuz-1 Ağustos 
2021 tarihlerinde gerçekleştireceğiz.

İçişleri Bakanlığı ve İl Hıfzısıhha Kurulu kararları 
doğrultusunda yaşanan bu ertelemeler nedeniyle 45. 
Çalışma Dönemimiz TMMOB tarihinin en uzun çalışma 
dönemi olarak kayıtlara geçti.

Hepimiz biliyoruz ki, iktidar partisi kendi kongrelerini 
hiçbir tedbir olmaksızın tıklım tıklım salonlarda yaptığı 
bir dönemde, meslek örgütlerine genel kurul yasağı 
getirilmesinin salgın tedbiriyle açıklanabilir bir tarafı 
bulunmamaktadır.

Siyasi iktidar barolardan başlayarak meslek örgütlerini 
dizayn etmeye yönelik bir çaba içindeydi ve bu 
ertelemeler bunun ürünüydü.

Biz iktidar dayatmasıyla değil, kendi demokratik 
geleneğimiz ve hukukumuzla yolumuza devam ettik. 
Ekim ayından bu yana Yönetim Kurulu faaliyetlerini 
Oda Genel Kurullarında TMMOB Kuruluna seçilen tüm 
üyelerin katılımıyla sürdürüyoruz.

Genişletilmiş Yönetim Kurulu olarak, Kasım ayında 
gerçekleştirdiğimiz bir önceki Danışma Kurulumumuzda 
kabul ettiğimiz Ek Çalışma Programı çerçevesinde 
çalışma kurullarımızı oluşturduk ve çalışmalarımızı 
sürdürdük.

Bu özellikleriyle 45. Çalışma Dönemi, TMMOB’nin en 
uzun çalışma dönemi olduğu kadar, en kalabalık Yönetim 
Kurulunun bulunduğu, en geniş katılımlı Çalışma 
Gruplarının oluşturulduğu ve en fazla sayıda etkinliğin 
gerçekleştirildiği dönem oldu.

TMMOB’nin katılımcı yönetim anlayışını ve demokratik 
geleneğini sürdürme konusunda çabamıza destek veren 
tüm Odalarımıza ve Genişletilmiş Yönetim Kurulu 
üyelerimize teşekkür ediyorum.

Değerli Arkadaşlar,

Bir önceki Genel Kurulumuzu gerçekleştirdiğimiz 
2018 yılından bu yana geçen 3 yılı aşkın döneme “kriz” 
damgasını vurdu.

Ekonomiden siyasete, dış politikadan hukuka, çevreden 
sağlığa kadar her alanda yaşanan derin krizler hepimizin 
hayatını derinden etkiledi.

OHAL koşullarında gerçekleştirilen 24 Haziran 2018 
Seçimleri sonrasında Parlamenter Demokrasinin 
ortadan kaldırılarak “tek adam rejimi”ne geçilmesi, devlet 
kurumlarının ve idari yapılanmasının yukarıdan aşağı 
hızla dönüştürülmesi, TMMOB ve diğer anayasal meslek 
kuruluşlarının kamu idaresinden dışlanması, hukuk 
kurumlarının tümüyle siyasallaştırılması ve parti devleti 

anlayışının egemen hale getirilmesi ile süreklileşmiş bir 
yönetim krizi ortaya çıktı.

Bu siyasal kriz beraberinde, seçimler öncesinde geçici 
tedbirlerle ötelenen ekonomik krizi de tetikledi.

Uzun yıllar benimsenen yanlış ekonomi politikaları 
sürdürülemez hale geldi. Önce kurlardaki yükseliş, 
ardından buna bağlı ortaya çıkan hayat pahalılığı ve 
enflasyon, nihayetinde işlerin durması, işyerlerinin 
kapanması ile ortaya çıkan işsizlik, 3 yıl boyunca ülkeyi 
adeta kasıp kavurdu.

Pandeminin etkisiyle yaşanan büyük durgunluk, başta 
ücretli çalışanlar ve işletme sahipleri olmak üzere 
herkesin büyük bir borç batağına sürüklenmesine neden 
oldu. İşten atma yasağının kalkmasıyla beraber büyük bir 
işsizlik dalgasıyla daha yüz yüze bulunuyoruz.

İçeride yaşanan bu siyasal ve ekonomik krizi gündemden 
düşürmek için dış politikada izlenen müdahaleci, 
saldırgan politikalar nedeniyle tüm komşularımızla 
ilişkilerimiz bozuldu.

Suriye ve Libya’da yaşanan savaşların tarafı olunarak 
ülkemiz sürekli bir savaş durumu içinde tutuldu. Başta 
meslek örgütleri olmak üzere, barıştan, kardeşlikten yana 
tavır alan tüm kurum ve kişiler düşmanlaştırılarak hedef 
gösterildi.

Bilimsel gerçekler ve toplumsal ihtiyaçlar göz önünde 
bulundurulmadan, tamamıyla rant ve sömürü anlayışıyla 
hayata geçirilen projeler ile kıyılarımız, ormanlarımız, 
denizlerimiz, vadilerimiz, derelerimiz, tarım alanlarımız 
mahvedildi.

Özelleştirme politikalarıyla Şeker Fabrikaları, Tank Palet 
gibi kamu eliyle yönetilen az sayıdaki sanayi kuruluşları 
yok parasına elden çıkartıldı.

Diğer kamu kuruluşlarımız ise Varlık Fonuna 
devredilerek sürekli zarar eden, denetimsiz yapılar haline 
getirildiler.

Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta yayınlanan 
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle Makine ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu (MKE) ile Türkiye Elektrik İletim 
Anonim Şirketi (TEİAŞ) de özelleştirme kapsamına 
alındılar.

Kadın mücadelesinin en önemli kazanımlarından birisi 
olan İstanbul Sözleşmesinden çekilinmesiyle kadınlara 
ve dezavantajlı gruplara yönelik şiddetin cezasızlığının 
önü açıldı.

Siyasi iktidar kendisinden olmayan, kendisi gibi 
düşünmeyen tüm kişi, kurum ve gruplara nefretle 
saldırarak korku ve şiddeti toplumsal yaşama egemen 
hale getirdi.
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Değerli Arkadaşlar,
Ülke olarak geçtiğimiz üç yıl boyunca birbirine taban 
tabana zıt iki ayrı Türkiye manzarası ve gündemiyle karşı 
karşıya kaldık:

İlki, siyasi iktidarın politik ihtiyaçları doğrultusunda 
şekillenen ve toplumun yaşadığı sorunlardan tümüyle 
kopuk sarayın gündemi;

ikincisi ise iktidarın politikaları sonucunda ortaya çıkan 
işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığı ile iç içe geçen 
halkın gündemi… Bu iki dünya arasındaki uçurum her 
geçen gün daha da derinleşiyor.

AKP toplumun geniş kesimleri üzerindeki hegemonyasını 
kaybettikçe kendi dar sınıf çıkarları doğrultusunda 
politikalar yürüten, kendi siyasal çatışmalarının esiri 
haline gelmiş bir parti haline dönüştü.

Halkın ekonomik, demokratik, özgürlük temelli talepleri 
polis şiddetiyle bastırılırken, AKP’nin sırtını dayadığı 
milliyetçi-muhafazakâr ittifakın dayatmaları ülkenin en 
önemli öncelikleriymiş gibi davranılıyor.

Rant üzerinden politika yapmanın, halka karşı politika 
yapmanın, perde arkasından politika yapmanın sonucu, 
karanlık ilişkiler ve odaklar yaratmaktır.

19 yıldır iktidarda bulunan siyasi partinin kirli 
karanlık ilişkileri birer birer ortaya dökülüyor. Rant 
pastası daralınca, yiyecek yeni rant bulamayınca şimdi 
birbirlerini yemeye başladılar.

Toplumu sindirebilmek, demokratik muhalefeti 
bastırabilmek, ülkede korku atmosferini egemen kılmak, 
medyayı kontrol altında tutmak, ülke zenginliklerini 
yağmalamak, kara paranın dolaşımını ve rant paylaşımını 
sağlamak için mafya ile kurulan ortaklıklar su yüzüne 
çıkıyor.

Özgür ve demokratik bir ülke kurabilmenin 
ilk koşullarından birisi kirli-karanlık ilişkilerle 
hesaplaşmaktan geçmektedir.

Bu hesaplaşma sadece bu düzeneğin görünür hale gelmiş 
birkaç aparatının ortaya çıkartılmasıyla değil, devlete 
egemen olan bütün bir yapılanmanın tasfiye edilmesiyle 
mümkündür.

Barışı, demokrasiyi, insan haklarını bu topraklarda 
egemen hale getirmekle mümkündür.

Bizler ülkemizin ve halkımızın geleceğini, yozlaşmış 
iktidar sahiplerinin insafına, faşist çetelerin çıkar 
çatışmalarına ve emperyalistlerin kirli emellerine terk 
etmemek için mücadele ediyoruz.

Bizlerin bu kararlı duruşu, bizlerin ortak mücadelesi 
gelecek için en büyük umudumuzdur. Ne yaparlarsa 
yapsınlar, nasıl saldırırlarsa saldırsınlar bu umudu 
bizden söküp alamayacaklar.

Değerli Arkadaşlar,

TMMOB olarak geçtiğimiz çalışma dönemi boyunca 
siyasi iktidarın halkı yok sayan yıkım ve rant 
politikalarına karşısında ülkemizi, mesleğimizi, 
meslektaşlarımızı ve geleceğimizi koruyabilmek için 
mücadele verdik. Birliğimizi hedef alan saldırılara karşı 
bir kez daha “TMMOB’ye Dokunma” diye haykırarak, 
iktidar hamlesini püskürttük.

Tek adam rejimine karşı demokrasiyi, hukukun 
üstünlüğünü ve halk egemenliğini; çevre ve halk 
düşmanı rant projelerine karşı doğayı ve toplumu; 
ırkçı-gerici-faşist politikalara karşı laikliği, barışı ve 
kardeşliği; kayyumlara, KHK’lara, hukuksuzlara karşı 
haklarımızı; sömürü düzenine karşı emeği ve alınterini; 
ayrımcı, cinsiyetçi, dışlayıcı politikalara karşı eşitlik ve 
özgürlükleri savunduk, bundan sonra da savunmaya 
devam edeceğiz.

45. Çalışma Dönemi boyunca bir yandan toplumsal 
mücadelelerin aktif bir bileşeni olurken, meslek 
alanlarımızdaki bilimsel ve teknik birikimleri 
geliştirebilmek için çabamızı da sürdürdük.

Bu dönem boyunca salgın döneminin kısıtlamalarına 
rağmen TMMOB’ye bağlı odalarımızda mesleki 
alanlarımıza ilişkin yüzlerce etkinlik gerçekleştirildi.

Bu zor dönemde üyelerinin haklarına sahip çıkan, 
üyeleriyle dayanışma içinde olan, üyelerinin hak kaybına 
uğramaması için gayret gösteren tüm odalarımıza, 
meslektaşlarımız adına teşekkür ediyorum.

Değerli Arkadaşlar,

Bu dönemde TMMOB bünyesinde de çok sayıda 
Çalıştay, Kongre, Kurultay ve Sempozyum düzenlendi. 
Bu etkinliklerle, yaptığımız açıklamalarla, yayınladığımız 
raporlarla ülkemizin sorunlarına ilişkin görüşlerimizi 
kamuoyuyla paylaştık.

Meslek alanlarımızdaki teknik gelişmeleri üyelerimize 
aktardık. TMMOB’nin değerlerini ve birikimini genç 
mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızla 
paylaştık.

Yine bu dönemde açtığımız davalar ve yürüttüğümüz 
hukuki mücadele ile şehirlerimizin, kıyılarımızın, 
madenlerimizin, tarihi eserlerimizin, kültürel 
mirasımızın yağmalanmasına karşı önemli davalar 
kazandık. Üyelerimizin haklarını koruma ve teknik 
yönetmeliklerin mesleki ilkelere uygunluğu noktasında 
önemli kazanımlar elde ettik.

Bu dönemde Birliğimiz bünyesinde;

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamızın 
yürütücülüğünde TMMOB Uluslararası Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Kongresi,
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Makina Mühendisleri Odamızın yürütücülüğünde 
TMMOB Sanayi Kongresi,

Elektrik Mühendisleri Odamızın yürütücülüğünde 
TMMOB Enerji Sempozyumu,

TMMOB bünyesinde oluşturduğumuz düzenleme 
kurulumuz tarafından yürütülen TMMOB Kamucu 
Politikalar Sempozyumu,

Kadın Çalışma Grubumuz yürütücülüğünde TMMOB 
Kadın Kurultayı ve Sempozyumu ile Yerel Kadın 
Kurultayları,

Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, 
Ziraat Mühendisleri Odası yürütücülüğünde TMMOB 
Dünya Gıda Günü Sempozyumu,

10 Odamızın ortak yürütücülüğünde Dünya Su Günü 
Sempozyumu,

Yapı Denetiminde Hizmet Sunan Odalarımızın 
yürütücülüğünde TMMOB Yapı Denetimi Sempozyumu,

Bilirkişilik Çalışma Grubumuzun yürütücülüğünde 
TMMOB Bilirkişilik Çalıştayı,

TMMOB bünyesinde oluşturduğumuz çalışma 
grubumuz tarafından yürütülen OHAL KHK’ları ile 
İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Çalıştayı ve İstanbul-İzmir-Diyarbakır Yerel Çalıştayları,

TMMOB bünyesinde oluşturduğumuz çalışma 
grubumuz tarafından yürütülen Kamuda Çalışan 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları 
Çalıştayı,

TMMOB bünyesinde oluşturduğumuz çalışma 
grubumuz tarafından yürütülen Ücretli-İşsiz Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı,

TMMOB bünyesinde oluşturduğumuz çalışma 
grubumuz tarafından yürütülen Emekli Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı,

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu tarafından 
yürütülen İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları ve 
Çözüm Önerileri Çalıştayı ve yerel forumları,

TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Güncel 
Sorunları ve Çözüm Önerileri Kurultayı ve yerel 
kurultayları,

İl Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla Adana, 
Denizli, Muğla, Kocaeli ve Kars Kent Sempozyumları 
gerçekleştirildi

İş Cinayetleri, Nükleer Santraller ve Salgınla Mücadele 
gibi konular başta olmak üzere meslek alanımıza ilişkin 
konularda çevrimiçi paneller gerçekleştirildi.

İki ayda bir düzenli olarak yayınlanan ve TMMOB 
çalışmalarının güncesi niteliğindeki Birlik Haberleri’nin 
yanı sıra, ülkemizin ve meslek alanlarımızın gündemine 
ilişkin yayınlarla üyelerimize ve kamuoyuna sesimizi 
duyurmaya çalıştık. Farklı alanlarda 22 kitap, broşür, 
rapor yayınladık.

Değerli Arkadaşlar,

Birliğimizin en önemli çalışma alanlarından biri de, 
meslektaşlarımızı ve toplumun genelini ilgilendiren 
yasa, yönetmelik, proje, uygulama ve kararlara ilişkin 
yürüttüğümüz hukuk mücadelesidir.

45. Çalışma Dönem boyunca başta Kanal İstanbul olmak 
üzere şehirlerimizin, kıyılarımızın, madenlerimizin, tarihi 
eserlerimizin, kültürel mirasımızın yağmalanmasına 
karşı önemli davalar açtık. Üyelerimizin haklarını 
koruma ve teknik yönetmeliklerin mesleki ilkelere 
uygunluğu noktasında önemli kazanımlar elde ettik.

Çalışma dönemimiz boyunca mesleki ve özel hayatlarından 
feragat ederek TMMOB örgütlülüğünü büyütmek 
için gecesini gündüzüne katan oda yönetim, onur ve 
denetleme kurullarında görev yapan arkadaşlarıma; 
şube yönetim kurullarında ve temsilciliklerde görev 
alan arkadaşlarıma; İKK sekreterlerimize; işyeri 
temsilcilerimize; omuz omuza emek harcadığımız 
odalarımızın örgütlü üyelerine; çalışma gruplarında, 
kongre, sempozyum ve kurultaylarımızın düzenleme ve 
yürütme kurullarında görev alan arkadaşlarıma; Birlik 
ve oda çalışanı arkadaşlarıma, TMMOB çalışmalarında 
bize destek olan bilim insanlarına ve uzmanlara; büyük 
bir inanç ve özveri ile örgütümüze verdikleri katkılardan 
dolayı Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.

Son olarak salgın döneminde birbiri ardına kaybettiğimiz 
dostlarımızı saygıyla anıyorum. Anılarını TMMOB 
mücadelesinde yaşatmaya devam edeceğiz.

Hepinizi en yurtsever duygularımla selamlıyorum. 
Önümüzdeki dönemdeki çalışmalarımızda hepimize 
başarılar diliyorum.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü,

Yaşasın Mücadelemiz!

Emin Koramaz
TMMOB 45. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB’nin Unutulmaz Başkanı Teoman Öztürk, 11 
Temmuz 2021 tarihinde, ölümünün 27. yılında Karşıyaka 
Mezarlığındaki Anıt Mezarı başında ailesi, dostları ve yol 
arkadaşlarının katıldığı bir törenle anıldı.

Anma töreninde konuşan TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz konuşmasında;

“Teoman Abi 1973-1980 yılları arasında TMMOB’nin 
başkanlığını yürüttü. Teoman Abi’nin başkanlık yaptığı 
bu dönemin dünya ve Türkiye’si hakkında çok şey 
söylemek mümkün.

Onun ve arkadaşlarının yürüttüğü ve bugün bizim de 
sürdürdüğümüz mesleki demokratik mücadele çizgimiz 
hakkında çok şey söylemek mümkün.

TMMOB’nin 1973-80 seneleri içerisindeki devrimci 
demokrat duruşuna verdiği mücadeleye o dönemin 
Türkiye mücadelesine ve dünyasına dair çok şey 
söylemek mümkün. Ama Teoman Öztürk ve yol 
arkadaşlarının bir ayırt edici özelliği vardı. TMMOB’nin 
mücadelesini, mühendislerin- mimarların mücadelesini 
düzene, sermaye kesimlerine hizmet eden, seçkinci bir 
anlayıştan çıkartıp halkla buluşturmaktı, emekçi sınıflarla 
buluşturmaktı. Mühendislik –mimarlık hizmetinin 
dönüştürücü gücünü bu halkın daha çağdaş yaşaması, 
ülkemizin, emperyalizmin ve sermaye kesimlerinin 
boyunduruğundan kurtarmak için verilen mücadeleyi 
yönlendirmesiydi.

Ülkemizin ekonomisi, siyasal yapısı ve bütün üstyapı 
kurumları uluslararası sermayenin, çıkarları bunlarla 
bütünleşmiş yerli sermaye kesimlerinin ve rantiyenin 
hâkimiyetindedir. Halkımızın yoksulluğunun sebebi 

ülkemizdeki talanın vurgunun nedeni tüm dünyayı 
ve ülkemizi kuşatan emperyalist kapitalist sömürü 
düzenidir. Teoman abi ve arkadaşları şöyle diyordu: 
“eğer biz bu sömürü düzenini yok etmezsek, onun yerine 
emekten yana, bilimden yana, halktan yana bir düzen inşa 
etmezsek ne bu ülkenin mühendislerinin-mimarlarının-
şehir plancılarının emekleri ne de bu ülke emekçilerinin 
emekleri bu ülkenin kurtuluşuna yetmeyecektir.

Sermaye kesimlerinin karına kar katması, karlarını 
maksimize etmesinden başka bir anlam ifade 
etmeyecektir. Emeğimizin halkımızın hizmetine 
girebilmesi her alanda bağımsızlığın kazanılmasına, 
sömürüye dayanan bu düzenin sona erdirilmesine 
bağlıdır.

Teoman Abi’nin sözünü hepimiz hatırlarız. O veciz 
söz aslında bizlerin insanlığa karşı topluma, halkımıza 
karşı olan görev ve sorumlulukları çok net bir şekilde 
çiziyor; ‘Yüreğimizdeki insan sevgisi ve yurtseverliği 
baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının 
bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve 
sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine 
sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürmek 
yolunda inançlı ve kararlıyız.” İşte bu söz bugün hala 
geçerliliğini sürdürmektedir.’” dedi.

Emin Koramaz’ın ardından, Teoman Öztürk’ün yol 
arkadaşları Hikmet Tümer ve Oğuz Türkyılmaz alarak 
düşüncelerini ifade ettiler.

Oğuz Türkyılmaz’ın gerçekleştirdiği konuşma şöyle;

“Teoman Öztürk’ün eşi,kızı, damadı, arkadaşları,dostları 
merhaba !Yirmi yedi yıldır 11 Temmuz anma 
toplantılarına, Ankara’da  olmadığım bir iki defa  

TEOMAN ÖZTÜRK, ÖLÜMÜNÜN 27. YILINDA ANIT 
MEZARI BAŞINDA ANILDI
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dışında hep katıldım. Kırkbeş yıl kadar önce  Teoman 
Ağabey’i tanımak, üç yıl yan yana odalarda birlikte 
çalışmak benim için  büyük bir mutlulk ve onur.

Daha önce de çeşitli vesilelerle söyledim.Bu tür 
anmaları  daha anlamlı  hale getirmek lazım.Teoman 
Ağabey  ve bu mezarlıkta  sonsuzluğa  uğurladığımız 
devrimci   dostlarımızı anmak, onların mücadelesin, 
zenginleştirerek, güçlendirek  sürdürmekten geçiyor.

PEKİ ŞİMDİ NE YAPMALIYIZ ?

Teoman Ağabey’in   dediği gibi, bilim ve tekniği emekçi 
halkın çıkarları doğrultusunda değerlendirme” ilkemiz 
uyarınca,uzmanlık alanlarımızda emperyalizm ve yerli 
ortaklarının sömürü ve talan politikalarını teşhir etmek 
birincil görevimiz.

Tıpkı  matematikte gerekli ve yeterli koşul gibi.Bu 
gerekli ama yeterli değil.

Peki yeterli olan ne?

Yeterli koşul, karşı çıktığımız uygulama ve 
düzenlemelerin yerine ne istediğimizi söylemek.

Ne istediğimizi söylemekle yetinmemek ,istediklerimizi 
nasıl yapacağımızı,hayallerimizi hangi araçlarla, hangi 
kurumlarla,nasıl bir yapıyla,hangi kaynaklarla hayata 
geçireceğimizi anlatmamız.

Karşıtlık temelindeki muhalefeti  çizgisi artık çok  
geride kaldı.Kuşkusuz ,nelere  karşı olduğumuzu 
mutlaka söyleyeceğiz,ama nasıl bir dünya,nasıl bir 
Türkiye,nasıl bir kent,nasıl bir işyeri,okul,sağlık, 
eğitim,kültür,spor  tesisi istediğimizi,nasıl bir 
enerji,çevre, ulaşım,sanayi,kentleşme,tarım politikasını 
hangi kurumlarla, hangi araçlarla  ve kaynaklarla, 
ne tür bir kamusal planlama kurgusu ve anlayışı ile 
uygulayacağımızı somutlamak, katılımcı ve şeffaf 
bir tarzda, bunları nasıl yapacağımızı anlatmakla da 
yükümlüyüz.

Sorunları aşmak ve krizden mümkün olan en çabuk 
şekilde ve en az hasarla çıkabilmek için; yurttaşların 
ve toplumun vazgeçilmez gereksinimlerinin 
karşılanmasında kamu mülkiyeti, kamusal hizmet 
ve toplumsal yarar esaslarını temel alan demokratik 
bir planlama ve toplumsal kalkınma perspektifi 
ile kamucu, toplumcu bir programın uygulanması 
gereklidir. Şirketlerin değil, yurttaşların ve toplumun 
çıkarlarını gözeten, sermaye kesimlerinin karını 
arttırmayı değil, yurttaşların ve toplumun yaşamsal 
ihtiyaçlarının yeşil bir çevre, mavi bir gökyüzü, 
yaşanabilir bir doğa hedefleri ile uyumlu ve çevreye 
en az zarar verecek bir yöntemle, güvenilir ve kolayca 

erişilebilir şekilde kamusal bir hizmet olarak temini 
için, toplum yararını gözeten adaletli ve demokratik 
bir ulusal kalkınma planı ve programı oluşturulması 
ve uygulanması zorunludur. Bu bağlamda, ”KİT’ler 
zarar eder” tekerlemesinin yarattığı kompleksten bir 
an önce arınılmalı ve yeni kamu iktisadi teşekkülleri 
sektör temelli olarak kurulmasını önermeliyiz.  Elektrik 
ve doğal gaz üretimi, iletimi ve dağıtımı, petrol 
rafinerileri,temel petro kimya tesisleri, su üretimi ve 
dağıtımı, büyük ölçekli madencilik projeleri, kamusal 
eğitim, kültür, sağlık ve spor tesisleri, kamusal ulaşım 
sistem ve şebekeleri, toplu konut, sosyal güvenlik, 
temel ihtiyaç maddelerinin temini ve diğer sosyal 
fayda yaratan alanlarda oluşturulacak güçlü kamusal 
kuruluşlar ve yapılar yoluyla, kamu tekrar lokomotif  
olabilir.

Bu yaklaşımın bir parçası olarak; tüm kamusal 
niteliktki hizmet ve faaliyetleri   özel tekellerin kâr 
egemenliğinden çıkarıp kamusal bir düzleme aktarma, 
toplum çıkarlarını gözeten, kamusal planlama esaslı,  
demokratik bir denetimi/programı gerçekleştirme 
ihtiyacı vardır.

Demokratik eğitim, sağlık,enerji,ulaşım, 
konut,sanayi,tarım,kültür  vb. politikalarını 
ve programlarını önce hayal etmeliyiz. Kimse 
hayallerimize ket vuramaz. Sonra tasarlamak, 
kurgulamak, geliştirmek ve uygulamak için yoğun bir 
şekilde çalışmalıyız.

Önereceğimiz programlar,işleyiş  ve kurumsallaşma, 
emeğin tarihsel kazanımlarını, örgütlülüğünü ve sosyal 
devleti sermayenin çıkarları lehine yok eden; sağlık, 
eğitim dâhil tüm alanları piyasa uygulamalarına açan 
neoliberal politikaları değiştirmeyi esas almaktadır. 
Emeği en yüce değer sayan, siyasal, ekonomik, sosyal 
yönleriyle bütünlüklü, toplumcu bir demokratikleşme 
siyasal programının, eşit, özgür, adil bir topluma 
ve bağımsız ve demokratik bir ülkeye ulaşma 
mücadelesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Özelleştirmenin son halkaları olan  TEİAŞ ve MKE 
için , TEİAŞ VE MKE vatandır, vatan satılmaz diye 
bir direniş hattı öremez miyiz?Kamuculuk yeniden 
,kamusallık yeniden  şiarlarını tekrar yükseltemez 
miyiz?

Kavgamızı uluslararası boyutlara taşıyabilir,uluslararası 
emek örgütlerinin desteğini alabilir,özelleştirilmek 
istenen enerji,eğitim,sağlık,ulaşım  tesislerini  devir 
almaya soyunan uluslararası ve yerel şirketlerinin kredi 
için başvuracağı banka ve  finans şirketlerini baskı 
altında tutarak,kredi bulmalarını güçleştirebilir ve 
önleyebiliriz.
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Biz, devrimciler,sosyalistler kavgadan hiç korkmadık.

Kimseyi ötekileştirmeden,ayrılık noktalarımızı geriye it
erek,emperyalizme,gericiğe,faşizme karşı omuz omuza 
,yan yana,kol kola birlikte yürümeliyiz.

Kavgamız bitmedi sürüyor, sürecek.  Teoman Başkana  
birlikte seslendiğimiz  gibi, gür bir sesle hep birlikte 
sesleniyoruz…

Gelecek onun için mücadele edenlerindir…

Gelecek bizimdir.

Devrim!

Bir gün mutlaka!

2 Temmuzda Madımakta yitirdiğimiz canları ,Ali 
İsmail Korkmaz’ı  ,Haydar İlker arkadaşımızı saygıyla 
anıyorum.

Ne diyor Ahmet Arif  Ağabeyim:

“Biz ki, ustasıyız
Vatan sevmenin
Umut, saklımızda ölümsüz bayrak
Kırmızı-kırmızı
Dalga-dalgadır...
.....

Nicedir,
Kahpe ağzında
Bir salgın,
Bir deprem gibi künyemiz
Nicedir,
Başımıza zindan dünyamız
Biz ki, yarınıyız halkın
Umudu, yüzakıyız
Hıncı, namusu...
Şafakları,
Taaa şafakları
Hey canım,
Kalbim, dinamit kuyusu...”

Son söz yerine:

YAŞASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ,
YAŞASIN TMMOB’NİN EMEKTEN, ÜLKEDEN, 
KAMUDAN YANA MÜCADELESİ
YAŞASIN  ÖZGÜRLÜK,EŞİTLİK,DAYANIŞMA VE 
ADALET KAVGAMIZ
YAŞASIN DEVRİM VE SOSYALİZM
DEVRİM BİR GÜN MUTLAKA
SİZLERİ SEVGİ VE DOSTLUKLA SELAMLIYORUM”

DOSTLARI ANLATIYOR: TEOMAN ÖZTÜRK
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TMMOB’nin Unutulmaz Başkanı Teoman Öztürk, 
ölümünün 27. yılında ailesinin, dostlarının ve yol 
arkadaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen “Dostları 
Anlatıyor: Teoman Öztürk” söyleşisi ile 11 Temmuz 
2021 tarihinde anıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
yaptığı açılış konuşması ve kolaylaştırıcılığı ile 
gerçekleştirilen söyleşide Teoman Öztürk’ün kızı Elif 
Öztürk; TMMOB Yönetim Kurulu Eski Başkanları 
Yavuz Önen, Kaya Güvenç, Mehmet Soğancı, 
Bülent Tanık; dostları ve yol arkadaşlarından Oğuz 
Türkyılmaz, Ali Açan, Arif Merdol, Nedim Bülent 
Damar, Hasan Aksungur, Güven Birkan, Hüseyin 
Yeşil, Hikmet Tümer, İsmet Rıza Çebi, Mehmet Önder 
Küçükkaragöz, Metin Tütün, Murat Gültekingil, Murat 
Gümrükçüoğlu, Mustafa Güzel, Mustafa Erdemli, 
Orhan Örücü, Selçuk Esen, Tayfun Mater ve Uğur 
Ayken söz aldılar. 

Anma Etkinliğinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz’ın yaptığı konuşma ise şöyle:

Teoman Öztürk’ün Değerli Dostları, Değerli Arkadaşlar,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına hepinizi 
saygı ve sevgiyle selamlıyorum. TMMOB’nin ilerici, 
yurtsever, toplumcu değerlerinin yaratılmasında büyük 
payı olan, ismi TMMOB tarihi ile özdeşleşen Teoman 
Öztürk’ü anmak için bir aradayız.

Teoman Abi’nin ölümünün üzerinden 27 yıl geçti, 
TMMOB başkanlığını bırakmasının üzerinden ise 
tam 41 yıl geçti. Aradan geçen bunca zamana rağmen 
Teoman Abi’nin ne bizlerin kişisel hayatları değerler 
eksildi, ne de TMMOB’nin örgütsel hayatında bıraktığı 
izler ortadan kalktı.

Aradan geçen bunca zamanda değişen yegane şey, ona 
olan özlemimizin her geçen süre daha da büyümesi 
oldu.

Sevgili Arkadaşlar,

Pek çoğunuz Teoman Öztürk’ü çok yakından 
tanıyorsunuz. Ama ben hem kayıtlara geçmesi açısından, 
hem de yayını takip eden genç meslektaşlarımız için 
Teoman Öztürk’ün hayatının önemli anlarını kısaca 
hatırlatmak isterim.

Teoman Öztürk 1940 yılında Kars’ta doğan Teoman 
Öztürk, ilköğretim müfettişi olan babasının işi 
nedeniyle ilkokuldan üniversiteye kadar nerdeyse 
hemen her yıl farklı bir ilde öğrenim görüyor.

1958 yılında girdiği İTÜ Mimarlık Fakültesinden 1963 
yılında mezun oluyor ve aynı yıl Mimarlar Odasına üye 
oluyor.

1970’li yılların başına kadar İstanbul, Artvin ve 
Ankara’da şantiyelerde ve bürolarda çalışıyor.

Bildiğiniz gibi 1970’li yılların başından itibaren ilerici, 
devrimci, yurtsever mühendis, mimar ve şehir plancıları 
şubelerden başlayarak TMMOB örgütlülükleri 
içerisinde aktif olarak görev almaya başlıyorlar.

1960’lı yılların ikinci yarısından itibaren yükselen 
öğrenci hareketi içinde yetişen ilerici-devrimci 
mühendis ve mimarların Oda yönetimlerine gelmesi 
TMMOB’nin kaderi açısından dönüm noktası oluyor.

Artık mühendis ve mimarlar, çalışanların ve toplumun 
diğer kesimlerinin üstünde yer alan bir zümre değil, 
toplumsal muhalefetin ayrılmaz bir parçası olarak 
görülmeye başlanıyor.

Bu yönelimin öncü odalarından birisi Mimarlar Odası 
oluyor ve Teoman Öztürk de 1972-1973 yıllarında 
Mimarlar Odası 2. Başkanı olarak görev alıyor.

Bu dönem odalarda devrimci bir sıçrayış yaşanırken, 
12 Mart Muhtırası gerekçesiyle yapılmayan Genel 
Kurullar nedeniyle bu dönüşüm TMMOB yönetimine 
aynı şekilde yansımıyor.

Üstelik daha da kötü bir gelişme oluyor ve Meclis’te 
görüşülen bir yasa ile TMMOB’ye üyelik zorunlu 
olmaktan çıkarılarak, TMMOB işlevsiz kılınmak 
isteniyor.

1970’li yıllardan itibaren Odalarda yönetimlere gelen 
ilerici-devrimci kadroların en önemli gündemi, bu 
yasanın engellenerek, TMMOB’nin bir anlamda 
kurtarılması mücadelesi oluyor. O dönemde hem 
kamuoyunda, hem meclis ve senatoda büyük bir 
seferberlik yürütülüyor.

Bu büyük seferberlik sonucunda TMMOB’ye üyeliği 
mecburi olmaktan çıkaran yasa değişikliği, Millet 
Meclisi’nde kabul edilse de Cumhuriyet Senatosu’ndan 
geri çekilerek TMMOB’nin kaderi adeta yeni baştan 
çiziliyor.

Yasanın Senato’da görüşüldüğü gün gerçekleştirilen 
TMMOB’nin 18. Genel Kurulu, Teoman Öztürk’ün 
de TMMOB yönetimine seçildiği genel kurul oluyor. 
Bir anlamda ölümden kurtardıkları TMMOB’yi yeni 
değerler etrafında yeniden kurma görevi de Teoman 
Öztürk ve arkadaşlarının eline veriliyor.
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Böylelikle birkaç yıl öncesine kadar fiilen işlevsiz 
konumda olan TMMOB, adeta yeniden kurularak, 
ülkedeki mühendis ve mimar hareketinin en güçlü 
mücadele aracı haline dönüşüyor.

Teoman Öztürk ve arkadaşlarının TMMOB yönetimine 
gelmesiyle başlayan süreçte, sadece mücadele 
anlayışının dönüşümü açısından değil, kurumsal 
kimliğinin oluşumu açısından da önemli adımlar 
atılıyor.

Daha önceki yıllarda adeta kanlı-bıçaklı durumda 
olunan Odalarla işbirliğinin geliştirilerek TMMOB 
bütünselliğini sağlanması bu kurumsallaşmanın en 
önemli adımlarından birisi oluyor.

Birlik Haberleri ve TMMOB Bülteni adıyla yayın 
faaliyetlerinin başlamasıyla beraber ülke ve üye 
sorunlarına ilişkin görüşler hızla kamuoyuyla ve 
üyelerle paylaşılıyor.

Yine aynı dönemde illerde bulunan oda şubelerinin 
faaliyetlerinin ortaklaştırılması için İl Koordinasyon 
Kurullarının oluşturuluyor.

Özellikle Kamuda bulunan büyük işletmelerde ve 
işyerlerinde kurulan komiteler aracılığıyla örgütlenme 
faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ile üye ilişkileri ve 
örgüt hayatı demokratik bir yapıya sahip hale getiriliyor.

Enerjiden ulaşıma, sanayileşmeden tarıma kadar pek 
çok alanda ülkenin temel sorunlarına ilişkin kongre 
ve kurultaylar toplanılarak odalarımızda oluşturulan 
fikirler halkın çıkarı için sunuluyor.

Ülkedeki hayat pahalılığı, faşist baskı yasaları ve 
antidemokratik uygulamalar ilişkin ülke çapında 
mitingler örgütleniyor.

Teknik elemanların ekonomik-demokratik hakları, 
grevli toplu sözleşme talebi ve sendikalaşma mücadelesi 
için  TMMOB bütünlüğü içerisinde çalışmalar 
yürütülüyor.

Ve elbette 29 Haziran 1979 uyarı eylemi ve 19 Eylül 1979 
İş Bırakma eylemi gibi önemli eylemler düzenleniyor.

7 yıl gibi bir süre içinde hayata geçirilen bu kurumsal 
adımlar ve yapılan eylemler, sadece o 7 yılı değil, 
TMMOB’nin sonrasını da biçimlendiren kalıcı bir etki 
yaratıyor. Bu dönemde geliştirilen antiemperyalist, 
bağımsızlıkçı, ilerici, toplumcu, demokratik çizgi, 
TMMOB’nin değişmez değerleri, kutup yıldızı haline 
geliyor.

Sevgili Arkadaşlar,

Bildiğiniz gibi Teoman Öztürk 24 Mayıs 1980 tarihinde 
gerçekleştirilen TMMOB 25. Genel Kurulu’nda görevini 
bırakıyor. Veda konuşmasında TMMOB hakkında şu 
sözleri sarfediyor: “yıllarca süren çetin mücadelelerle, 
yönetimlerde sürekliliği sağlayan devrimci, demokrat, 
yurtsever yönetici kadroları; örgütüne güvenen, 
inanmış, bilinçli ve kararlı on binlerce mühendis ve 
mimarıyla, Türkiye’de emekçi halk kitleleri içinde 
adından güven ve sevgiyle bahsedilen TMMOB var 
artık”.

Bugün hala halk kitleleri içinde adından güven 
ve sevgiyle bahsedilen bir TMMOB varsa bunun 
temellerini atan isimlerin en başında Teoman Öztürk 
geliyor.

Bildiğiniz gibi 12 Eylül Darbesi sonrasında Teoman 
Öztürk önce 19 Eylül Direnişi nedeniyle bir süre 
Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde, ardından da içinde 
DİSK, TÖB-DER, Halkevleri, TTB, Barış Derneği 
gibi kuruluşların yer aldığı Demokratik Platform’da 
TMMOB adına yer alması nedeniyle de İstanbul 
Metris Cezaevinde tutuklu kalıyor. 146/3 maddesinden 
yargılandığı Demokratik Platform Davası’ndan 1983 
yılında beraat ederek cezaevinden çıkıyor.

Sonrasında yeniden Karayollarından başlayarak 
hayatını kaybettiği döneme kadar farklı kurum ve 
şirketlerde çalışmaya devam ediyor. Ne yazık ki 11 
Temmuz 1994 tarihinde hayata gözlerini yumuyor.

Bizler 27 yıldır her 11 Temmuz’da onu mezarı başında 
ve çeşitli etkinliklerle anmaya devam ediyoruz. Bundan 
çok daha önemlisi bizler 40 yıldır onun bıraktığı 
en büyük emanet olan “adından güven ve sevgiyle 
bahsedilen TMMOB”yi, onun inşa ettiği değerler 
ışığında geliştirerek büyütmeye devam ediyoruz.

Bunu sadece TMMOB yönetimleri olarak değil, 
işyeri temsilciliklerinden şubelere, İl Koordinasyon 
Kurullarından TMMOB kurullarına kadar her 
alanda binlerce arkadaşımızla birlikte yapıyoruz. Bu 
mücadeleyi asla bırakmayacağız. TMMOB’nin ilerici, 
devrimci, demokrat, yurtsever çizgisini kıskançlıkla 
korumaya devam edeceğiz.

Teoman abinin emanetini yaşatan, onun anısına ve 
mücadelesine sahip çıkan siz değerli dostlarına bir kez 
daha teşekkür ediyorum.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü,

Yaşasın Mücadelemiz

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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YAŞANAN SELLER DOĞAL AFET DEĞİLDİR!

Yapılan bilimsel çalışmalar, ülkemizin de içinde yer 
aldığı Doğu Akdeniz Havzasının, iklim değişikliğine 
karşı en duyarlı alanlar arasında bulunduğunu 
göstermektedir. İklim Değişikliğinin temel göstergesi 
olan sıcaklık bölgesel olarak farklılıklar gösterse 
de küresel ölçekte artmıştır. Sıcaklığa bağlı olarak 
da yağışlarda düzensizlikler ve şiddet artışları 
yaşanmaktadır.

Türkiye yıllık ortalama sıcaklıkları özellikle son yirmi 
yılda ortalamaların üzerinde gerçekleşmiştir. Bu artışa 
bağlı olarak yağışlarda düzensizlikler yaşanmakta, 
yağış şiddet tekerrürlerinde yüksek değerler ve yeni 
ekstremler görülmektedir. Türkiye’nin en fazla yağış 
alan bölgesi olan Doğu Karadeniz Bölgesinin, özellikle 
Temmuz ve Ağustos aylarında çok şiddetli yağışlara 
maruz kaldığı, sel, taşkın ve heyelan gibi afetlerin 
hemen hemen her yıl yaşandığı bilinmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yıllık olarak 
hazırlanan meteorolojik karakterli ve doğa kaynaklı 
afetler raporlarına göre 2000’li yıllardan itibaren afet 
sayılarında önemli artışlar yaşandığı görülmektedir. 
Yapılan istatistikler, özellikle son 3 yılda Şiddetli Yağış 
ve Sellerin önemli ölçüde arttığını göstermektedir.

Rize’de yaşanan şiddetli yağış sonucu oluşan sel 
felaketinde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 2 
vatandaşımızın ise kayıp olduğunu üzüntüyle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Ne yazık ki, yaklaşık bir yıl önce, 22 
Ağustos 2020 günü Giresun’da yaşanan sel felaketinde 
de 16 yurttaşımız hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına baş 
sağlığı diliyor, kayıp olarak bildirilen vatandaşlarımıza 
bir an önce ulaşılmasını bekliyoruz.

Son yıllarda yaşanan sel felaketlerinin temel nedenleri, 
iklim değişikliğinden ziyade, insan kaynaklı doğa 
tahribatları, yanlış su politikaları, HES’ler, plansız 
ve çarpık kentleşme, yetersiz altyapı ile merkezi ve 
yerel yönetimlerin kentleri rant politikalarına teslim 
etmesidir.

Dereler üzerinde, birbirinin peşi sıra onlarca HES 
kurularak, doğal akış engellenmektedir. Bu nedenle; 
yanlış su yönetimi ve HES politikaları sonlandırılmalıdır.

Çarpık kentleşme sonucu, dere taşkın alanları ve 
dere yatakları yapılaşmaya açılmıştır. Dere yatakları 
acilen rehabilite edilmeli, heyelan riski olan alanlar 
yapılaşmaya açılmamalı bu alanlar üzerindeki mevcut 
yapılar kaldırılmalı ve tekrar yapılaşmaya açılmaması 
için Anayasal korumaya alınmalıdır. 

Öte yandan büyük bir yanlış olan Karadeniz sahil yolu 
yüksek eğimle gelen suyun drenajını engellemekte, 
meydana gelen su baskınları pek çok vatandaşımızın 
ölümüne sebep olmaktayken Karadeniz Bölgesindeki 
11 ilden geçerek Sakarya’ya ulaşan sahil yolunun 
devamının yapılması olsa olsa aymazlıktır. 

Hızlı nüfus artışından dolayı kentlerimizin altyapısı 
yetersizdir. Özellikle büyük kentlerimizde bulunan 
birleşik kanalizasyon sistemleri aşırı yağışlarda yetersiz 
kalmaktadır. Büyükşehirler başta olmak üzere, tüm 
yerleşim birimlerinde ayrık sistem kanalizasyon 
altyapısı oluşturulması için yerel yönetimlere yeterli 
kaynak ayrılmalıdır.

Doğa katliamları devam ettikçe, yerleşim birimlerimiz 
rant politikalarına teslim edilerek beton ve asfalt 
yoğunluğu arttırıldıkça sel ve taşkınların olması 
kaçınılmazdır.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ÇARPIK KENTLEŞME VE DOĞA KATLİAMLARINI, 
DOĞA AFFETMİYOR!

14 Temmuz 2021 tarihinde Rize ve ilçelerinde yaşanan ve 6 yurttaşımızın hayatını kaybettiği, 2 yurttaşımızın 
ise hâlâ kayıp olduğu sel felaketine ilişkin, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın 
açıklaması gerçekleştirildi.
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Geçtiğimiz hafta içerisinde Rize ve Artvin’in 
ilçelerinde yaşanan sel felaketlerinden etkilenen tüm 
yurttaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz.

Ülkemizin birçok yerinde değişik zamanlarda yaşanan 
felaketlerle birlikte, son yıllarda özellikle mevsim 
yağışlarına bağlı olarak Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 
sel, taşkın ve heyelanlar adeta bu bölgenin “rutini” hale 
gelmiştir.

1998 Haziran ayında Batı Karadeniz, 1998 Ağustos 
ayında Trabzon Beşköy, 2020 Ağustos ayında Giresun 
ve bu ay içerisinde gerçekleşen Rize ve Artvin’i teslim 
alan sel felaketleri… 

Sel, taşkın ve heyelan, “doğal olaylar” olup yüzyıllardır 
dünyanın her yöresinde yaşanmaktadır ve de dünya 
var oldukça doğanın doğallığında yaşanacaktır. Bu 
doğa olaylarının afete dönüşmesi ise doğal bir olay 
değil, insanın doğaya olumsuz müdahalelerinin bir 
sonucudur. Yağışlar günümüzde insan müdahaleleri ile 
maalesef sel ve taşkına dönüştürülerek insan kaynaklı 
doğal afetler yaratılmaktadır. Sel, taşkın ve heyelan, 
ülkemizi yönetenlerce son dönemlerde “doğal afet” 
olarak sunuluyor ise de, bunun gerçek nedeni iklim 
ve doğa değil, insanın doğaya rant odaklı umursamaz 
çıkarcı müdahaleleridir. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 
olarak Rize ve ilçelerindeki can ve mal kayıplı felaket 
üzerine 16 Temmuz 2021 tarihli ve “Çarpık Kentleşme 
ve Doğa Katliamlarını, Doğa Affetmiyor!” başlıklı 
Basın Açıklamamızda şu saptamalarda ve çözüm 
önerilerinde bulunmuştuk: “Son yıllarda yaşanan sel 
felaketlerinin temel nedenleri, iklim değişikliğinden 
ziyade, insan kaynaklı doğa tahribatları, yanlış su 
politikaları, HES’ler, plansız ve çarpık kentleşme, 
yetersiz altyapı ile merkezi ve yerel yönetimlerin 
kentleri rant politikalarına teslim etmesidir. Dereler 
üzerinde, birbirinin peşi sıra onlarca HES kurularak, 
doğal akış engellenmektedir. Bu nedenle; yanlış su 

yönetimi ve HES politikaları sonlandırılmalıdır. 
Çarpık kentleşme sonucu, dere taşkın alanları ve 
dere yatakları yapılaşmaya açılmıştır. Dere yatakları 
acilen rehabilite edilmeli, heyelan riski olan alanlar 
yapılaşmaya açılmamalı bu alanlar üzerindeki mevcut 
yapılar kaldırılmalı ve tekrar yapılaşmaya açılmaması 
için Anayasal korumaya alınmalıdır. Öte yandan büyük 
bir yanlış olan Karadeniz sahil yolu yüksek eğimle 
gelen suyun drenajını engellemekte, meydana gelen 
su baskınları pek çok vatandaşımızın ölümüne sebep 
olmaktayken Karadeniz Bölgesindeki 11 ilden geçerek 
Sakarya’ya ulaşan sahil yolunun devamının yapılması 
olsa olsa aymazlıktır. Hızlı nüfus artışından dolayı 
kentlerimizin altyapısı yetersizdir. Özellikle büyük 
kentlerimizde bulunan birleşik kanalizasyon sistemleri 
aşırı yağışlarda yetersiz kalmaktadır. Büyükşehirler 
başta olmak üzere, tüm yerleşim birimlerinde ayrık 
sistem kanalizasyon altyapısı oluşturulması için 
yerel yönetimlere yeterli kaynak ayrılmalıdır. Doğa 
katliamları devam ettikçe, yerleşim birimlerimiz rant 
politikalarına teslim edilerek beton ve asfalt yoğunluğu 
arttırıldıkça sel ve taşkınların olması kaçınılmazdır.”

Siyasi iktidarı, algı yönetimi ile “heyelana dayanıklı 
çaylıklar” gibi yeni günah keçileri arama yerine ya da 
“dere yataklarına yaklaşmayın” gibi gerçekçi olmayan 
söylemler yerine, rant ve çıkardan uzak şekilde doğayı 
ve insanı gerçekten koruyan politikaları ivedilikle 
uygulamaya davet ediyoruz.

Uyardık, uyarmaya devam ediyoruz. Doğa katliamları 
devam ettikçe, yerleşim birimlerimiz rant politikalarına 
teslim edilerek beton ve asfalt yoğunluğu arttırıldıkça 
sel ve taşkınların olması kaçınılmazdır.

Doğal olayları rant ve çıkar hırsıyla afetlere 
çevirmeyelim. Doğa ile uyumlu yaşayalım. Bu dünya 
bizim, hepimizin. 

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

SU AKAR, YOLUNU BULUR!... YAŞANAN SELLER, 
DOĞAL AFET DEĞİLDİR. DOĞAL OLAYLAR, DOĞAL 

AFET OLMASIN!...
Geçtiğimiz hafta içerisinde Rize ve Artvin’in farklı ilçelerinde yaşanan sel ve heyleanlara ilişkin TMMOB 
YÖnetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 25 Temmuz 2021 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
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Ülkemizin dört bir yanında yaşanan orman yangınları 
nedeniyle büyük bir üzüntü içindeyiz. Yangınlarda 
hayatını yitiren yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı 
ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yangında 
evlerini, tarım arazilerini, seralarını, hayvanlarını 
kaybeden tüm yurttaşlarımıza dayanışma duygularımızı 
iletiyoruz.

Ülkemizin özellikle batı ve güney kıyılarında mevsimsel 
sıcaklıklarının arttığı dönemlerde insan kaynaklı 
orman yangınları hemen her yıl tekrarlanmaktadır. 
Bu yangınlar can ve mal kaybına neden olduğu kadar, 
ülkemizin orman varlığını tüketerek ortak geleceğimizi 
tehdit etmektedir. Özellikle Akdeniz iklim kuşağında 
bulunan yaklaşık 13 milyon hektar ormanlık alanımız 
büyük risk altında bulunmaktadır. Ülkemizde her 
yıl on binlerce hektar ormanlık alanımızın yok 
olmasına neden olan bu yangınların engellenmesi ve 
ormanlarımızın korunması, başta kamu otoritesi olmak 
üzere yurttaşlar olarak ortak sorumluluğumuzdur.

Orman yangınlarına engel olmak ortak 
sorumluluğumuz olmakla birlikte, yangınlarla 
mücadele etmek, başta Tarım ve Orman Bakanlığı 
olmak üzere kamu kurumlarının görevidir. Ne 
yazık ki son yıllarda sayısı ve boyutları giderek artan 
orman yangınlarıyla mücadelede büyük zafiyetler 
yaşanmaktadır. Yangınların kontrol altına alınmasını 
ve kayıpların en alt seviyede tutulmasını engelleyen bu 
zafiyetin nedeni, özelleştirme uygulamaları nedeniyle 
Orman Yangınlarıyla mücadele ekip ve ekipmanlarının 
tasfiye edilmesidir.

Bilindiği gibi 1925 yılında kurulan ve ülkemizin 
havacılık alanında en deneyimli kurumlarından biri 
olan Türk Hava Kurumu (THK) AKP iktidarı dönemi 
boyunca sistematik olarak küçültülmüş ve nihayetinde 
2019 yılında kuruma Kayyum atanarak bütünüyle 
tasfiye edilmeye başlanmıştır. Kurumun elinde bulunan 
yangın söndürme uçakları ve diğer ekipmanları ihale 
yoluyla satılmak istenmektedir.

Kendi uçaklarımızın ve ekipmanlarımızla etkin bir 
biçimde orman yangınlarıyla mücadele edebilecek 
durumdayken, Tarım ve Orman Bakanlığı yangınla 
mücadeleyi Rus Şirketlerine ihale etmiştir. Kiralık 
uçakla yapılan yangın müdahalesinin yeterli olmadığı 
apaçık biçimde ortaya çıkmıştır.

100 yıla varan Cumhuriyet kurumlarımızdan birisi 
olan Türk Hava Kurumunun kayyum eliyle tasfiyesine 
son verilmeli, kuruma ait uçak ve taşınmazların satışı 
için yapılan ihaleler derhal iptal edilmelidir. Kurumun 
yangın söndürme araçlarının sayısı ve kapasitesi 
artırılarak, modernizasyonu sağlanmalıdır.

Daha önce sıklıkla dile getirdiğimiz gibi ormanlarımızın 
yönetimi ve orman yangınlarını önlemeye ilişkin kalıcı 
politikalar oluşturmaya ihtiyacımız bulunmaktadır.

Büyük orman yangını felaketlerinin önüne geçilmesi, 
yangınların yaratacağı doğal ve toplumsal yaraların 
sarılması için ormanlarımızı korumaya ve geliştirmeye 
yönelik “kamucu ormancılık politikaları” ivedilikle 
yaşama geçirilmelidir.

Yangından etkilenen orman arazileri hiçbir biçimde 
imara ve yapılaşmaya açılmadan hızla ıslah edilmeli, 
yetişme muhiti koşullarına uygun orijinde yeterli 
miktarda tohum ve fidan sağlanarak yeniden 
ağaçlandırılmadır.

TMMOB olarak yeniden ağaçlandırma çalışmalarına 
elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazır 
olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Bir kez daha tüm ülkemize geçmiş olsun.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

GELECEĞİMİZ YANIYOR, ORMAN YANGINLARINA 
ENGEL OLALIM!

Türkiye’nin farklı yerlerinde yaşanan ve yeterli ekipmanla müdahale edilemediği için söndürülemeyen orman 
yangınlarına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 30 Temmuz 2021 tarihinde 
basın açıklaması yapıldı.
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 
ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), 30 Temmuz 2021 
günü TTB Genel Merkezi’nde aşılamanın hızlandırılıp 
yaygınlaştırılması başta olmak üzere salgından çıkış 
yolunu işaret eden bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına DİSK Ankara Bölge Temsilcisi 
Tayfun Görgün, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet 
Bozgeyik ve TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı 
Selçuk Uluata katılırken; ortak açıklamayı TTB Merkez 
Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı 
okudu.

Toplantının açılışında yurdun dört bir yanında 
doğanın katledildiği ve canlıların yaşamını yitirdiği 
yangınlara ilişkin kısa bir açıklama yapan Korur 
Fincancı; “Yangınlara zamanında ve yeterli müdahale 
edilememesi, iktidarın politikasızlığının bir parçası. 
Bunun bedelini tüm canlar olarak ödüyoruz” dedi. 
İktidarın politikasızlık veya idare etme halinin salgınla 
mücadelede de kendini gösterdiğini ifade eden Korur 
Fincancı, aşılamadaki eşitsizlikleri gidermek için 
Diyarbakır ve Şırnak’ta tabip odaları öncülüğünde 

yürütülen kampanyaların somut adımlar için iyi birer 
örnek olduğunun altını çizdi.

Ortak açıklama ise şöyle:
Salgından Çıkışın Yolu Bellidir!

Türkiye’de 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla tüm 
sınırlamaların kalktığı, sınırların ardına kadar açıldığı 
gün 5.288 olarak bildirilen, sonraki birkaç günde dört 
binli rakamlara düşen COVID-19 vaka sayıları; Sağlık 
Bakanlığı’nın resmî rakamları ile dahi en az dört kat 
artarak 22 bini geçmiş bulunmaktadır. Çok daha 
bulaştırıcı olduğu bilinen Delta türü ise hâkim tür olma 
yolunda hızla ilerliyor.

İktidar güvenlikçi aç-kapa ve şeffaflıktan yoksun 
politikalarıyla toplumda belirsizliği körükleyip 
duyarsızlığa yol açarken artan vakalar ve 
yeterli yaygınlık ve hıza ulaşamayan aşılama ile 
yurttaşlarımızın sağlıklı yaşam hakkını ihlal etmeye 
devam ediyor. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen, aşı 
çağrısı yapmaktan dahi uzak duran iktidar, yurttaşları 
sorumlu olmaya çağırdığında, samimiyetten uzak bu 
tutum, insanların tepkilerine yol açıyor.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: SALGINDAN ÇIKIŞIN 
YOLU BELLİDİR!
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Salgının başından beri verileri gizleyen, emek ve 
meslek örgütleriyle toplumun tamamını salgınla 
mücadelenin dışında tutan iktidarın bizatihi kendisidir. 
Yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, insanları 
sorumlu olmaya çağırdıklarında bu çağrının karşılık 
bulmayacağı açıktır. Her alevlenmede yükümlülüğünü 
yerine getirmeyen, bilimsel bilgi değil politik tercihleriyle 
hareket eden iktidarın her COVID-19 hastasında 
ve bu hastalığa bağlı ölümlerde sorumluluğu vardır. 
İktidar aşılama konusunda da başından beri belirsizliği 
derinleştiren yaklaşımı ile toplumda aşı tereddüdüne 
yol açmış, aşı karşıtlarının işini kolaylaştırmıştır. 
Sorumlu politikalarla bilgi edinme hakkımızı önceleyen 
bir yaklaşım yerine aşıların ne zaman geleceği, miktarı 
ve bilimsel değerlendirme süreçlerinin toplumla 
paylaşılmamasının bedeli ne yazık ki ağır oldu ve biz bu 
bedeli ödemeye hâlâ devam ediyoruz.

Sağlık Bakanlığı’nın elinde veriler olduğunu biliyoruz. 
Sağlık Bakanlığı tarafından salgının başından beri 
yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum, ek hastalıklar 
gibi verilerin yeterince paylaşılmaması (kısıtlı veri 
paylaşılması) salgının etkin bir şekilde kontrol 
edilmesinde alınacak önlemlerin belirlenmesini 
geciktirdi ya da önledi. Aynı durum aşılama sürecinde 
de devam etmektedir. Aşılama başladıktan sonra aşının 
salgın üzerine etkisinden yan etkisine kadar aşı ve 
bağışıklama ile ilgili bilgiler yeterince paylaşılsaydı, 
toplumda oluşan aşı tereddüdü aşılabilir, aşı karşıtlarının 
bilgiyi çarpıtarak oluşturduğu korku iklimini yok 
edebilirdi. Bilgi edinme hakkımızı yok sayma davranışı, 
sağlıklı yaşam hakkı ihlaline dönüşmüştür. Sağlık 
Bakanlığı halen bir aşı programı ya da kampanya ortaya 
koyamamış, yalnızca Sağlık Bakanı’nın attığı “tweet”lerle 
aşı programı yürütmeye çalışmaktadır. İktidarın diğer 
bileşenlerinin ise aşıya çağrı ya da aşı çalışmalarında 
sessizlikleri dikkat çekicidir. Toplumun Sağlık Bakanlığı 
bilim heyetinin de salgınla mücadeledeki yanlışlarla 
ilgili sesini duyması, tutum ve görüşlerini öğrenmesi 
elzemdir.

Salgında insanlar, anlamlı hiçbir sosyal ve ekonomik 
desteğe ulaşamadan, gittikçe daha da güvencesizleştirilen 
çalışma koşullarında ve açlıkla salgın arasında seçim 
yapmaya zorlanarak yaşam mücadelesi verdi. Hep 
birlikte intiharlarda artışla, yokluğun yoksulluğun 
derinleşmesiyle yüzleşmek zorunda kaldık. Güvencesiz, 
işinden olmamak için hastalığını gizleyen, salgına uygun 
önlemlerin alınmadığı toplu taşımalarla kalabalıkların 
içinde çalışmaya zorlanan insanlar, iktidarın “koruma” 
adı altında ayrımcılıkla evlerine kapattıkları yakınlarına 
bu virüsü taşımaya, sonra da sevdiklerine hastalık 
bulaştırmanın yüküyle baş başa kalmaya terk edildiler.

Sağlık çalışanları her alevlenmede yükleri daha da 
ağırlaşarak ama tüm haklardan yoksun bırakılarak 
çalıştırıldı. Yetmedi, salgınla mücadelede en önemli 
yerde olan; ama sağlık çalışanlarını tüketme projesi ile 
çoktan güvencesiz bırakılmış, yalnızlaştırılmış birinci 
basamak sağlık emekçileri cezalandırma yönergeleriyle 
karşı karşıya bırakıldı. Aile hekimliği binaları, soğuk 
zincir dolapları gibi birçok fiziksel ihtiyaç defalardır 
yaptığımız çağrı ve uyarılara rağmen düzeltilmemiş; 
salgına uygun düzenlemeler yapılmamıştır. Sağlık 
Bakanlığı ve iktidar, Dünya Sağlık Örgütü’nün dahi 
salgınla mücadelede olmazsa olmazlar arasında saydığı 
toplum ve sağlık emek örgütlerinin katılımı için 
yaptığımız çağrılara da kulak tıkamaktadır.

Salgınla mücadele etme yerine durumu idare 
etme politikaları bu topraklarda 150 binden fazla 
insanımızın fazladan ölümüne, milyonlarca insanın 
hastalanmasına neden oldu. Üzülerek söylemeliyiz 
ki tüm bunların yanında kronik hastalıkların bedeli 
sonradan anlaşılacaktır.

Salgından çıkışın yolu bellidir;

Bilimsel temellere dayandırılmış bir sürveyans sistemi 
ve filyasyon ile hasta ve temaslılarının saptanıp 
izlenmesi, bu izlemin uygun kamusal koşullarda 
yapılması,

İhtiyaç duyan hasta ve temaslılara sosyal ve ekonomik 
desteğin verilmesi,

Aşılamanın hızlanması ve yaygınlaşması için etkili bir 
aşılama kampanyası başlatılması,

Toplumda aşılamaya güvenin artırılabilmesi için 
aşılama ve etkisi ile ilgili bilimsel bilginin gizlenmeden 
paylaşılması, toplum temsilcilerinin bağışıklama 
hizmetlerine katılması, yazılı görsel ve sanal medyanın 
etkin bir şekilde kullanılması,

Pandeminin başından beri hastalıktan korunmada 
etkinliği gösterilmiş olan kişisel ve kurumsal önlemlere 
(maske, mesafe, hijyen, havalandırma, kapalı ve 
kalabalıklardan uzak durma vb) devam edilmesi,

Sermayenin insafına terk edilen toplumun, sermayenin 
kâr alanı kılınan sağlığın yeniden bedensel, ruhsal, 
sosyal ve siyasal iyilik halini koruyacak demokrasi, 
adalet, özgürlük ve barış temelinde kurulması,

Salgınla mücadelenin sağlık emek örgütleri ve toplum 
temsilcileriyle birlikte yürütülmesi önerilir. 
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Konya İli Meram İlçesi’nde ikamet eden Dedeoğlu 
ailesinden 7 kişinin, Kürt kimlikleri gerekçesiyle 
uğradıkları ırkçı saldırı sonucu hayatlarını 
kaybetmesinin derin üzüntüsünü duyuyor, faşist 
katliamı ve saldırganları kınıyoruz. Katliamda yaşamını 
yitiren ailemize rahmet, yakınlarına ve halkımıza 
başsağlığı diliyoruz.

Hayatını kaybeden aileye yönelik 12 Mayıs 2021 
tarihindeki saldırıda 2’si ağır toplam 7 kişi yaralanmış, 
bu olayla ilgili tutuklanan 6 saldırganın 4’ü serbest 
bırakılmıştı. Ne yazık ki, Kürt kimlikleri nedeniyle 
sürekli tehdit altında bulunan Dedeoğlu ailesi gerektiği 
gibi korunamamış, aynı aileden 7 kişi önce vurularak, 
ardından evleri ateşe verilerek katledilmiştir.

Son zamanlarda Kürt kimliği ve Kürtçe dilinin kullanımı 
gerekçe gösterilerek gerçekleşen saldırılardaki artış 
dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. Yaşanan saldırılar, 
münferit adli olaylar değil, yıllardır süregelen 
toplumsal, ekonomik ve siyasi politikaların ürünüdür. 
Ülkeye ve siyasi hayata hakim olan kutuplaştırıcı dil, 
nefret söylemli ve ırkçı saldırıları körüklemekte, telafisi 
olmayan olaylara zemin hazırlamaktadır. Ayrımcılığa ve 
şiddete maruz kalan kesimlerin korunması konusunda 
kolluk kuvvetlerinin yetersizliği ve yargı süreçlerindeki 
cezasızlık, saldırganları cesaretlendirmektedir. 

Yaşanan saldırıların gerek mülki amirler gerekse 
adli makamlarca münferit birer adli vaka olarak 
görülmeye/gösterilmeye çalışılması, saldırıların gerçek 
nedenlerinin ortaya çıkmasını ve bu nedenlerin 
ortadan kaldırılmasını engellemektedir.

Yaşanan son olayla Türkiye’de yaygınlaşan nefret 
söyleminin, kolluk güçlerinin bu tür olaylardan sonra 
gerekli güvenlik önlemlerini alma konusundaki 
yetersizliğinin ve etkin yargısal faaliyette 
bulunulmamasının bu katliamlara davetiye çıkardığını 
bir kez daha görmüş bulunmaktayız.

Kürtlere yönelik yaşam hakkı başta olmak üzere 
ağır insan hakları ihlallerine yol açan bu saldırıları 
kınıyoruz. Kürt kimliğini taşımaktan ve Kürtçe 
dilini kullanmaktan kaynaklı ırkçı saldırılara zemin 
hazırlayan, toplumsal barışı ve bir arada yaşama 
kültürünü zedeleyen politikalardan ve söylemlerden 
derhal vazgeçilmelidir.

Irkçı saldırıların önüne geçmek için herkesi ortak 
tepki koymaya davet ediyor, soruşturmanın etkin 
bir biçimde yürütülerek faillerin cezalandırılmasını, 
ihmali olan kamu görevlileri hakkında da idari ve adli 
soruşturmaların başlatılmasını talep ediyoruz.

TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu Delegeleri

KONYA’DA KÜRT AİLEYİ HEDEF ALAN IRKÇI-FAŞİST 
KATLİAMI KINIYORUZ!

Konya’nın Meram İlçesine bağlı Hasanköy Mahallesi’nde 30 Temmuz 2021 tarihinde yaşanan ve Dedeoğlu Ailesi 
mensubu 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan faşist saldırıya ilişkin TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu 
delegeleri tarafından 31 Temmuz 2021 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Günlerdir ormanların, hayvanların ve tüm doğal 
yaşamın yok olmasına içimiz yanarken; ırkçı, faşist 
söylemlerle körüklenen saldırılarla bir kürt ailesinin 
katledilmesine karşı öfkeliyken; hemen hemen her gün  
işitmekte olduğumuz kadına yönelik şiddet ve katliam 
haberlerine isyan ederken;  2 Ağustos Perşembe günü 
Antalya’da beş gündür, Kahramanmaraş’ta üç gündür 
kendilerinden haber alınamayan, Azra Gülendam 
Haytaoğlu  ve Emine Gökkız’ın cansız bedenlerine 
ulaşıldığını öğrendik.  Azra’nın canice katledilmesi, 
Emine’nin ormanda asılı olarak bulunması bizleri 
derinden sarstı.  Ailelerinin ve sevenlerinin acısını 
yürekten paylaşıyoruz.

28 Temmuzdan itibaren kayıp olan ve bulunmasını 
umutla beklediğimiz, canice katledilen Azra Gülendam 
Haytaoğlu’nun katil zanlısı olan, önce gözaltında 
sorguya alınıp, daha sonra ‘Canavarca Hisle Adam 
Öldürmek’ suçundan tutuklanan Mustafa Murat 
Ayhan’ın birliğimize bağlı İnşaat Mühendisleri Odası 
Antalya Şubesi Sayman Üyesi olması, öfkemizi ve 
isyanımızı daha da artırmıştır.

Canice hislerle gerçekleştirilen katliamın 
öğrenilmesinin ardından, İnşaat Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu  02.08.2021 tarihinde olağanüstü 
toplanarak, katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan’ın 
Antalya Şubesi Yönetim Kurulu üyeliğini askıya almış 

TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU: ÖFKELİYİZ !!! 
İSYANDAYIZ!!!

TMMOB Kadın Çalışma Grubu son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine isyan ederek 5 Ağustos 2021 tarihinde 
bir basın açıklaması yaptı.
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ve hakkında disiplin soruşturması açılmasına karar 
vermiştir.

Biz TMMOB üyesi mühendis, mimar, şehir plancı 
kadınlar yıllardır  “Katiller yaşadığımız her yerde “ 
dedik. Hangi mesleğe sahip olduğu, hangi şehirde 
yaşadığı ve eğitim düzeyinden bağımsız olarak, 
“kadınlar erkekler tarafından şiddet görüyor, cinsel 
saldırıya uğruyor, öldürülüyor” dedik.

Ancak sesimizi duymak bir yana, iktidarını koşulsuz biat 
eden bir toplumla sürdürebileceğinin bilincinde olan, 
bu bağlamda siyasal islamın argümanlarını kullanan 
AKP iktidarı,  kadının kontrol altında tutulması, 
toplumdan uzaklaştırılması, itaat ve hiyerarşik bir ilişki 
düzeni  içinde sınırlandırılması yönündeki  yok edici 
hamlelerinin dozajını artırdı, toplumsal yaşamın tüm 
alanlarında gerici politikalarını biz kadınlar üzerinden 
yürütmeye devam etti.

İstanbul Sözleşmesi’nin 20 Mart 2021 tarihli 
yok hükmündeki fesih kararından sonra, Kadın 
Cinayetlerini Durduracağız Platformunun verilerine 
göre  102 kadın cinayeti, 85 şüpheli kadın ölümü 
gerçekleşmiştir.

Görülmektedir ki; İstanbul Sözleşmesi kadınların 
yaşam hakları için şarttır. Kadınların etkin korunması 
için gerekli tedbirleri almayan, 6284 sayılı Kanunu 
uygulamayan devletin tüm birimleri ve kamu görevlileri  
SUÇ İŞLEMEKTEDİR.

Yüreğimizdeki acıyla ve isyanla haykırıyoruz…

İstanbul Sözleşmesinin hukuksuz fesih kararını geri 
çekin!!!

6284 sayılı Kadını Koruma Kanununu etkin bir biçimde 
uygulayın!!!

Biz TMMOB’li mühendis, mimar ve şehir plancı kadınlar 
saldırılarınıza karşı sessiz kalmayacağız. Kazanılmış 
haklarımızı yok etmenize izin vermeyeceğiz. İstanbul 
Sözleşmesinden vazgeçmeyeceğiz. Azra’yı hunharca 
katleden Mustafa Murat Ayhan’ın en ağır cezayı alması 
için sürecin takipçisi olacağız.

ŞİMDİ SUSMA ZAMANI DEĞİL, ŞİMDİ 
BAŞKALDIRMA ZAMANI, ŞİMDİ MÜCADELE 
ZAMANI…

YAŞASIN TMMOB, YAŞASIN ÖRGÜTLÜ 
MÜCADELEMİZ

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın 
hayatını kaybetmesine neden olan tarihin en büyük 
savaşlarından biri olan 2. Dünya Savaşı’nın başladığı 
gün olan 1 Eylül, savaşın yarattığı acı ve yıkıma 
dikkat çekebilmek için Dünya Barış günü olarak 
kutlanmaktadır.

Yaşanan onca acıya rağmen savaşların sonunun 
gelmiyor olması, barışa olan ihtiyacımızı her geçen gün 
daha da arttırıyor. Başta Yemen, Etiyopya, Afganistan 
ve Suriye olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde 
savaş ve çatışmalar en kanlı biçimiyle devam ediyor.

Yaşanan çatışmalar, patlayan bombalar nedeniyle 
her gün yüzlerce insan ölüyor, binlercesi yaralanıyor. 
Milyonlarca insan yaşadıkları topraklardan göç etmek 
zorunda kalıyor. Savaşın yarattığı şiddet ve düşmanlık, 
dünyanın her yerini savaş alanı, dünyada yaşayan 
herkesi savaşın hedefi haline getiriyor. Dünyanın 
bir yerinde savaş yaşanıyorsa, dünyanın her yerinde 
savaşın etkileri görülüyor.

Emperyalist güçlerin tüm dünyayı tahakküm altına 
alma hırsı ve enerji kaynaklarını kontrol etme 
arzusu yaşadığımız savaşların, şiddetin ve yıkımın 

en büyük nedenidir. Yaşanan bu savaşlara ve şiddete 
dur diyebilmenin ilk adımı, emperyalizme dur 
diyebilmekten geçmektedir.

Türkiye’de yaşayan bizler, savaş ve çatışmaların uzun 
yıllardan beri devam ettiği bir coğrafyanın parçasıyız. 
Uzun yıllar boyunca ülkemizde ve bölgemizde yaşanan 
çatışmaların yarattığı acıların en yakın tanıklarıyız. 
Bu ülke halklarının barış ve kardeşliğe olan ihtiyacına 
rağmen, ülkemiz her geçen gün daha fazla savaşın ve 
şiddetin parçası olmaya devam ediyor. Kürt Sorunu’nda 
çatışma ve şiddet politikalarına dayalı yaklaşım, 
siyasi iktidarın müdahaleci dış politikası ve komşu 
ülkelerimizle bitmeyen gerilimler ülkemizin sürekli 
bir çatışma ve savaş tehdidi altında olmasına neden 
olmaktadır.

Sonucu ne olursa olsun kazananı daima emperyalist 
odaklar, kaybedeni ise yoksul bölge halkları olan 
bu savaşlardan artık bıktık ve yorulduk. Barışa ve 
kardeşliğe olan özlemimiz ve ihtiyacımız her geçen gün 
katlanarak büyüyor.

Bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları 
olarak bizler, çatışmaların ve silahların sustuğu, 

BARIŞA BİR ŞANS VERİN!
1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 31 Ağustos 
2021 tarihinde yapılan basın açıklamasıyla ülkede, bölgede ve dünyada barış çağrısında bulunuldu.
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komşularıyla barış ve dostluk içinde yaşayan bir ülke 
istiyoruz. Sınırları içinde yaşayan farklı inançların, 
kültürlerin, kimliklerin barış içinde kardeşçe 
yaşayabildiği bir ülke istiyoruz.

Ülkede, bölgede ve dünyada barışa ihtiyacımız var. 
Silahın ve şiddetin yarattığı korkuya karşı, barışın 

umuduna ihtiyacımız var. Eşitlikten, özgürlükten, 
adaletten yana tüm insanları, barış umudunu 
büyütmeye çağırıyoruz.

1 Eylül Dünya Barış Günümüz kutlu olsun!..

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ
Günümüz dünyasında elektrik enerjisi tüm toplum 
açısından vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Toplumun yeniden 
üretimi için gerekli olan tüm temel ihtiyaçlar gibi elektriğin 
üretimi, iletimi ve dağıtımı da kamusal niteliği gereği her 
türden rant ilişkisinden arındırılmış, kesintisiz, kaliteli ve 
erişilebilir olarak halka sunulmalıdır.
Ne var ki sermayenin çıkarlarının toplumsal ihtiyaçların 
önünde gören neoliberalizm, diğer tüm kamusal hizmet ve 
sektörlerin olduğu gibi, elektrik üretim-iletim ve dağıtımının 
özelleştirilerek ticarileştirilmesini dayatmaktadır.
Bu doğrultuda 1994 yılına kadar ülkemizdeki elektriğin 
üretim, iletim ve dağıtımından sorumlu devlet kurumu 
olan Türkiye Elektrik Kurumu (TEK), 1994 yılında tasfiye 
edilerek önce Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) 
ve Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) kuruldu. 
Ardından da 2001 yılında TEAŞ parçalanarak, Elektrik 
İletim A.Ş. (TEİAŞ), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve 
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) olmak 
üzere olmak üzere üç ayrı iktisadi devlet teşekkülü 
oluşturuldu. Bütün bu dönüşüm süreci, özelleştirme 
süreçlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için yapıldı.
Bu adımlar sonucunda elektrik sektörünün üretim-
iletim-dağıtım faaliyetlerini içeren dikey bütünleşik 
yapısı tamamen bozuldu. Elektrik dağıtımı tümüyle özel 
şirketlere devredilirken, enerji üretimindeki özel şirketlerin 
payı %80’lere ulaştı.
Elektrik sektöründe büyük reklam kampanyaları ve 
ekonomik getiri vaadiyle gerçekleştirilen özelleştirme 
uygulamaları, sektördeki krizin derinleşmesine neden olan 
büyük bir başarısızlık hikayesine dönüşmüş durumda. 
Her yıl 40 milyar doları aşan enerji girdileri ithalatı, 
kontrolsüz biçimde artan elektrik fiyatları ve faturalarını 
ödeyemedikleri için elektrikleri kesilen yüzbinlerce aile, 
özelleştirme fiyaskosunun toplumsal sonucu olarak 
karşımızda durmaktadır.
Bugüne kadar yapılan özelleştirmelerde yaşanan büyük 
kamusal kayıplara ve özelleştirilen işletmelerin yaşadığı 
kötü tecrübelere rağmen, 3 Temmuz 2021 tarihinde Resmî 
Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile TEİAŞ da 
özelleştirme kapsamına alındı.
TEİAŞ’ın özelleştirme kapsamına alınması elektrik arz 
güvenliği açısından yaratacağı muhtemel tehditler ile 

birlikte ülke ekonomisi açısından ciddi risk oluşturmaktadır. 
TEİAŞ 2020 yılında yaklaşık 14,9 milyar TL cirosu, 4 milyar 
TL’ye varan yatırım hacmi ve 4,7 milyar TL’yi bulan net kârı 
ile gözde bir kuruluştur.
Elektrik enerjisinin tüketim merkezlerine sürekli, 
dengeli ve güvenilir bir şekilde yüksek gerilim hat ve 
trafoları üzerinden iletilmesi görevini üstelenen TEİAŞ’ın 
özelleştirilmesinin sektördeki arz güvenliğini ortadan 
kaldıracağı açıktır. Bu kuruluşun özelleştirilmesi kamu 
yararına aykırıdır.
TMMOB hiçbir kamusal fayda bulunmayan bu özelleştirme 
girişimine karşı hukuki süreçleri başlatmış bulunuyor. 
Bunun yanı sıra özelleştirilen tüm kamusal hizmetlerin 
kamu eliyle verilmesi, tekrar kamulaştırılması ve yeni 
kamusal yatırımların yapılması için güçlü bir kamuoyu 
oluşturulması için her alandaki çalışmalarımız devam 
ediyor.
Elinizde bulunan bu rapor, bu kamucu çabanın bir 
parçasıdır. TMMOB Yürütme Kurulu üyeleri Selçuk Uluata, 
Ekrem Poyraz ve Mehmet Besleme’nin koordinasyonunda 
hazırlanan bu raporun yazım sürecine katkıda bulunan 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma 
Grubu Başkanı ve TMMOB Enerji Çalışma Grubu 2. 
Başkanı Oğuz Türkyılmaz’a, TMMOB Nükleer Santralları 
İzleme Komisyonu üyesi Elektrik Mühendisi Nedim 
Bülent Damar’a, TMMOB Enerji Çalışma Grubu Başkanı 
ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Enerji Sürekli 
Komisyonu Üyesi Teoman Alptürk’e (Emekli TEİAŞ 
Yöneticisi), TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji 
Çalışma Grubu Danışmanı Yusuf Bayrak’a (Emekli TEİAŞ 
Yöneticisi), TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji 
Çalışma Grubu  ve TMMOB Enerji Çalışma Grubu Üyesi 
Orhan Aytaç’a, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya’ya (Emekli TEDAŞ 
Yöneticisi), TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Enerji 
Komisyonu  ve TMMOB Nükleer Santralları İzleme 
Komisyonu üyesi Nilgün Ercan’a ve Elektrik mühendisi  
Osman Nuri Doğan’a (TEDAŞ Eski Genel Müdürü) 
teşekkür ediyoruz.
Bilimin ve tekniğin rehberliğinde, daha yaşanabilir bir ülke 
ve dünya umuduyla…

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB TEİAŞ RAPORU YAYIMLANDI
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Bundan 22 yıl önce, ülkemiz 1939 büyük Erzincan 
depreminden sonra 20. Yüzyıldaki en büyük ikinci 
felaketi yaşamıştı. 1999 yılının 17 Ağustos günü 
Kocaeli - Gölcük merkezli meydana gelen Marmara 
Depremi ve ardından 12 Kasım’da yaşanan Düzce 
Depremi büyük bir yıkıma neden olmuştu. 20 binden 
fazla vatandaşımız bu depremlerde yaşamını yitirmiş, 
50 bine yakın vatandaşımız yaralanmış, yüzbinlerce 
konut hasar görmüş, bölgenin altyapısı tamamen 
çökmüş, toplam ekonomik kayıp ise 50 milyar doları 
aşmıştı. O günden sonra hep birlikte haykırmıştık; 
“Unutmayacağız, unutturmayacağız!”

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nden bugüne 
geçen 22 yılda, üzülerek görüyoruz ki; meydana gelen 
depremler ve diğer doğal afetler sonucunda yaşanan can 
kayıpları, sosyal ve ekonomik travmalar siyasal iktidara 
hiçbir şey öğretmemiştir. Bilim ve meslek çevrelerince 
ortaya konan risk ve afet yönetimine ilişkin görüşlere, 
alınması gerekli önlemlere dikkat çeken açıklamalara 
itibar edilmemiş, yıllar süren çalışma ve raporlar göz 
ardı edilmiştir. Bu ihmal ve umursamazlık nedeniyle 
yıllar içinde yaşanan felaketlerde binlerce insanımız 
hayatını kaybetmiştir.

2020 yılında dünyanın farklı ülkelerinde 6.5 üzerinde 
gerçekleşen depremlerin tamamında sadece 13 kişi 
hayatını kaybederken, bu 13 kişiden 10’u 23 Haziran’da 
Meksika’da meydana gelen 7.4 büyüklüğünde depremde, 
1’i ise 17 Temmuz’da Papua Yeni Gine’de gerçekleşen 
7.0 büyüklüğündeki depremde, 2 si de 18 Ağustos’ta 
Filipinlerde gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremde 
yaşamını yitirmiştir. Japonya, Şili, Endonezya, 
Yunanistan, Solomon Adaları ve ABD’de gerçekleşen 
6.5 ile 6.9 büyüklüğü arasındaki depremlerde hayatını 
kaybeden kimse olmamıştır.

Sadece 2020 yılında, tüm dünyada gerçekleşen benzer 
depremler içinde en çok can kaybının yaşandığı 
iki depremin Türkiye’de gerçekleşmesi, Elazığ ve 
İzmir depremlerindeki kayıp ve yıkımlar ülkedeki 
depremlere hazırlığının ne kadar yetersiz olduğunu, 
ihmal ve umursamazlığın boyutlarını, siyasal iktidarın 
“ders almama” direncini, vahşi ve ahlaksız kapitalizmin 
felaketleri ranta çevirme becerisini açıkça gözler önüne 
sermektedir. 

Devletin asli görevlerinden biri doğa kaynaklı afetlerin 
oluşturacağı zararları en aza indirmek olmalıdır. 
Bunu sağlamak, temel yaşam hakkının korunması 
için gereklidir. Kentlerde yapıların yer seçimlerinden 
başlanarak; üretilen yapıların tüm aşamalarında 
kamusal denetimin sağlanması gereklidir. TMMOB 
ve bağlı Odaları eliyle yürütülecek kamusal denetim, 
deprem ve benzeri afetlere karşı yapılan hazırlıkların 
başında, devlet politikası olarak yer almalıdır. 

Devlet politikası olmaksızın, yurttaşlarımızın bireysel 
olarak alacağı önlemler, afet durumlarında güvenli 
ve sağlıklı yaşamak için yeterli değildir. Afetlerin 
zararlarının en aza indirilmesi için bilimsel ve teknik 
gerekliliklerin ikirciksiz olarak uygulanmalıdır. Afetler 
sonrası yurttaşlarımızın üstlenmek zorunda kaldığı 
büyük acıların, maddi kayıpların engellenmesi başka 
bir şekilde mümkün olmayacaktır. 

Depremler başta olmak üzere, afetlere karşı bütünlüklü, 
sağlıklı, insanca bir yaşam ve çevre için, ülkemizin yeni 
büyük sosyal afetler, sosyal yıkımlar yaşamaması için 
gereken önlemlerin ivedilikle alınmasını, yapı denetimi 
uygulamasını yönlendiren kararlar ve ilgili tüm 
mevzuatın, TMMOB ve bağlı Odalar, üniversiteler ve 
ilgili kesimlerin katılımıyla düzenlenmesi gerektiğini 
bir kez daha vurguluyoruz.

Siyasi iktidarın mevzuatta yaptığı kabul edilemez 
değişiklilerle, TMMOB yasasında tanımlanmasına 
karşın, TMMOB ve bağlı Odalarının, kamu/özel 
sektör projelerini planlama, tasarım, üretim ve 
denetleme süreçlerinden dışlanmasını, Odaların 
üyelerini denetlemesi, sicillerini tutması, mesleki 
faaliyetlerinin kayıt altına alması, “imzacılıkla” ve sahte 
mühendislerle mücadelesi gibi mesleki ve kamusal 
görevlerinin engellenmesini, Odaların kamusal 
denetim mekanizmasının dışında bırakılmasını 
tümüyle reddediyoruz.

Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

17 AĞUSTOS DEPREMİNİN 22. YILINDA BİR KEZ 
DAHA UYARIYORUZ! BİLİMİN, TEKNİĞİN VE 

DOĞANIN SESİNE KULAK VERİN!
Yakın tarihimizin en büyük yıkımlarından birisi olan 17 Ağustos 1999 Depremi’nin 22. Yıldönümü nedeniyle 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.
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Bilindiği gibi 15 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 5 
nolu DEVLET DENETLEME KURULU HAKKINDA 
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ile Devlet 
Denetleme Kurulu’nun (DDK), “tüm kamu kurum 
ve kuruluşları, sermayesinin yarısından fazlasına bu 
kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluş, 
kamu kurumu niteliğindae olan meslek kuruluşlarında, 
her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, 
kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü 
inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapma” yetkisine, 
idari soruşturma da eklenmişti.

Ayrıca bu kararname ile emek ve meslek örgütlerinin 
özerk-demokratik yapısına açıkça müdahale edilmiş, 
Anayasa’ya, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
örgütlerinin kuruluş kanunlarına, sendikalar kanununa 
ve İLO sözleşmelerine aykırı bir şekilde DDK’na bu 
kuruluşların yöneticilerini görevden alma yetkisi 
verilmiş, kurulun “inceleme ve denetim” işlevi aşılarak, 
bir tür yargı kurumu olarak cezai yetki kullanması 
sağlanmıştı.

O dönem emek ve meslek örgütleri olarak böylesi 
bir düzenlemenin, Cumhurbaşkanına bağlı Devlet 
Denetleme Kurulu’nun “inceleme ve denetim” işlevini 
aştığını, kurulun yargının yerine geçtiğini, emek ve 
meslek örgütlerini kendi “özel ve keyfi “ceza hukukuna!” 
tabi kılmaya çalıştığını ve asla kabul etmediğimizi 
kamuoyuyla paylaşmıştık.

Yapılması gereken bu demokrasi ayıbının düzeltilmesi 
iken 20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede 
yayınlanan “Devlet Denetleme Kurulu Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile 
Devlet Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkilerinin 
sınırları daha da genişletilmiş, kararname kapsamındaki 

kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştirakleri” 
de Devlet Denetleme Kurulu’nun yetki alanına dahil 
edilmiştir.

Güçler ayrılığı esasına dayalı Parlamenter Rejimin 
ortadan kaldırılarak tek adam rejimine geçildiği 
günden bu yana, ülkemiz parlamentoda tartışılarak 
kabul edilen yasalar yoluyla değil, gece yarısı yayınlanan 
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle yönetiliyor.

Ülkenin idari yapısı, devlet ciddiyeti ve kamu yönetimi 
anlayışıyla bağdaşmayacak biçimde, tek kişinin 
kararlarıyla bir gecede değiştiriliyor. Bir kararname 
ile yapılan düzenlemenin, bir sonrakiyle ortadan 
kaldırıldığı bir yapboz düzeni içinde yaşıyoruz.

Yayınlanan her kararname demokrasi ve hukuk devleti 
anlayışını daha fazla aşındırarak tek adam rejiminin 
gücünü artırmayı hedefliyor.

Bir kez daha uyarıyoruz.

Devlet Denetleme Kurulu hem kuruluşu hem de 
yetkileri bakımında anayasal hukuk devleti anlayışıyla 
hiçbir biçimde bağdaşmamaktadır. Hukukun üstünlüğü 
ilkesini yok saymaktadır. Başta emek ve meslek örgütleri 
olmak üzere tüm demokratik kitle örgütleri yasada yer 
almayan keyfi bir ceza hukukuna tabi kılmaktadır. Bu 
durum anayasaya, yasalara ve uluslararası sözleşmelere 
açık biçimde aykırıdır.

Meslek birliklerini, sendikal örgütleri ve demokratik 
kamuoyunu baskı altına alarak susturmayı hedefleyen 
bu hukuk dışı uygulamadan derhal vazgeçilmelidir.

Anayasal hak ve özgürlüklerimizi sınırlandırmaya 
yönelik adımlar ve tek adam rejiminin baskıcı yapısını 
güçlendiren tüm düzenlemeler geri çekilmelidir.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: “DEMOKRATİK 
KAMUOYUNU BASKI ALTINA ALMAK İSTEYEN 

DÜZENLEMELER GERİ ÇEKİLSİN!”
20 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Denetleme Kurulu’nun görev 
ve yetkilerinin genişletililerek demokratik kitle örgütlerinin baskı altına alınmak istenmesine karşı DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB tarafından 21 Ağustos 2021 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz’ın da aralarında bulunduğu 
TMMOB heyeti, Türkiye tarihinin en 
büyük sel felaketlerinden birinin yaşandığı 
Kastamonu’nun Bozkurt İlçesi’nde inceleme 
ve ziyaretlerde bulundu.

TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri, Oda 
başkanlarımız ve bölge illerdeki İKK 
bileşenlerimizden oluşan heyet tarafından 
26 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilen 
ziyarette, sel bölgesinde, taşkın yatağında 
ve yıkılan yapılarda teknik incelemelerde 
bulunuldu.

İncelemelerin ardından TMMOB Heyeti 
tarafından Bozkurt Belediye Başkanı Muammer 
Yanık ziyaret edildi. Ziyarette 10-11 Ağustos 2021 
tarihindeki yoğun yağışların ardından yaşanan 
sel sonrasında ilçenin durumu ve ihtiyaçları 
ele alındı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Koramaz, bölge halkıyla dayanışma duygularını 
ileterek, ilçenin ihtiyaçlarının karşılanması için 
bölgenin yeniden yapılandırılması için TMMOB 
olarak her türlü yardıma hazır olduğunu ifade 
etti. Ziyarette İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi tarafından bölgede yapılan teknik 
gözlemler sonrasından hazırlanan ön inceleme 
raporu da belediye başkanı ile paylaşıldı. 
Heyet tarafından yapılan incelemelerin de en 
kısa zamanda raporlaştırılarak kamuoyu ve 
yetkililerle paylaşılacağı ifade edildi.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık bölgede 
yaşanan felaketin boyutlarına ve yardım faliyetlerine 
ilişkin bilgiler vererek, dayanışma ve destekleri için 
TMMOB Heyetine şükranlarını iletti.

TMMOB heyeti TMMOB Yönetim Kurulu başkanı 
Emin Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu İkinci 
başkanı Selçuk Uluata, TMMOB Yönetim Kurulu 
üyesi Orhan Sarıaltun, TMMOB Yönetim Kurulu 
üyesi Özden Güngör, TMMOB Yönetim Kurulu üyesi 
Ersin Gırbalar, TMMOB Genel Sekreteri Dersim 
Gül, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu başkanı Ali İpek, Kimya Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Ali Uğurlu, Makina Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu başkanı Yunus Yener, Ziraat 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu başkanı Baki 
Remzi Suiçmez, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Yazman üyesi Özer Akkuş, Jeoloji Mühendisleri 

Odası Yönetim Kurulu İkinci başkanı Faruk İlgün, 
Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu başkanı 
Ahmet Dursun Kahraman, Mimarlar Odası Yönetim 
Kurulu üyesi İshak Memişoğlu, Elektrik Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özdağ, 
Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci başkanı İsmail 
Küçük, Elektrik Mühendisleri Odası Denetleme 
Kurulu başkanı Suat Yılmaz, Samsun İKK Sekreteri 
Veli Kebapçı, Zonguldak İKK Sekreteri Çağlar Öztürk,  
Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Tarık Tarhan, İnşaat Mühendisleri 
Odası Kastamonu Temsilci yardımcısı Kaan Kara, 
İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şube Müdürü 
Tahsin Asan, Jeoloji Mühendisleri Odası Samsun Şube 
Başkanı Gül Yüzüncü Yılmaz ve TMMOB Teknik 
Görevlisi Eren Şahiner’den oluşuyor

Bozkurt’taki incelemelerini tamamlayan TMMOB 
Heyeti, Sinop’un Ayancık ilçesine geçerek, 
incelemelerine devam edecek.

TMMOB HEYETİ BOZKURT’TA
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz’ın da aralarında bulunduğu 
TMMOB heyeti, Türkiye tarihinin en 
büyük sel felaketlerinden birinin yaşandığı 
Sinop’un Ayancık İlçesi’nde inceleme ve 
ziyaretlerde bulundu.

TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri, Oda 
başkanlarımız ve bölge illerdeki İKK 
bileşenlerimizden oluşan heyet tarafından 
26 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilen 
ziyarette, sel bölgesinde, taşkın yatağında 
ve yıkılan yapılarda teknik incelemelerde 
bulunuldu. Heyet özellikle ilçe merkezinde 
taşkın yatağı sınırları içerisinde kaldığı için 
yıkılan sanayi sitesi ve yerleşim yerlerinde 
inceleme ve tespitler gerçekleştirdi.

İncelemelerin ardından TMMOB Heyeti 
tarafından Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin 
Kaya ziyaret edildi. Ziyarette 11 Ağustos 2021 
tarihindeki yoğun yağışların ardından yaşanan 
sel sonrasında ilçenin durumu, ihtiyaçları 
ve afet sonrası durum ele alındı. TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Koramaz, Ayancık 
halkıyla dayanışma duygularını ileterek, ilçenin 
ihtiyaçlarının karşılanması için bölgenin yeniden 
yapılandırılması için TMMOB olarak her türlü 
yardıma hazır olduğunu ifade etti. Koramaz, 
TMMOB tarafından hazırlanacak teknik rapor 
ile birlikte bölgede yaşanan afetin neden olduğu 
yıkım ve tahribat ile bunlara karşı alınabilecek 
önlemlerin gözler önüne serileceği, yaşanacak 
afetlerin  sonuçlarının hafifletilmesi için yapılacak 
çalışmalarda da dayanışma içinde olacaklarını iletti.

Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya ise yaşanan 
felaketin boyutlarına ve yardım faliyetlerine, hasar 
tespit  ve hasar giderme çalışmalarına ilişkin bilgiler 
vererek, dayanışma ve destekleri için TMMOB 
Heyetine teşekkürlerini iletti.

TMMOB heyeti TMMOB Yönetim Kurulu başkanı 
Emin Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu İkinci 
başkanı Selçuk Uluata, TMMOB Yönetim Kurulu 
üyesi Orhan Sarıaltun, TMMOB Yönetim Kurulu 
üyesi Özden Güngör, TMMOB Yönetim Kurulu üyesi 
Ersin Gırbalar, TMMOB Genel Sekreteri Dersim 
Gül, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu başkanı Ali İpek, Kimya Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Ali Uğurlu, Makina Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu başkanı Yunus Yener, Ziraat 

Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu başkanı Baki 
Remzi Suiçmez, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Yazman üyesi Özer Akkuş, Jeoloji Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu İkinci başkanı Faruk İlgün, 
Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu başkanı 
Ahmet Dursun Kahraman, Mimarlar Odası Yönetim 
Kurulu üyesi İshak Memişoğlu, Elektrik Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özdağ, 
Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci başkanı İsmail 
Küçük, Elektrik Mühendisleri Odası Denetleme 
Kurulu başkanı Suat Yılmaz, Samsun İKK Sekreteri 
Veli Kebapçı, Zonguldak İKK Sekreteri Çağlar Öztürk,  
Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Tarık Tarhan, İnşaat Mühendisleri 
Odası Kastamonu Temsilci yardımcısı Kaan Kara, 
İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şube Müdürü 
Tahsin Asan, Jeoloji Mühendisleri Odası Samsun Şube 
Başkanı Gül Yüzüncü Yılmaz ve TMMOB Teknik 
Görevlisi Eren Şahiner’den oluşuyor.

TMMOB HEYETİ AYANCIK’TA
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TMMOB tarafından 16.03.2020 tarih 31070 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan ‘Korunan Alanların Tespit, Tescil 
ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 5. ve 6.  
maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali 
istemiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı açılan 
davada bir kısım maddeler yönünden yürütmenin 
durdurulmasına karar verildi.

16.03.2020 tarih 31070 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan ‘Korunan Alanların Tespit, Tescil ve 
Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 19.07.2012 
tarih 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
“Korunan Alanların Tespit, Tescil Ve Onayına İlişkin 
Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik”te değişiklik yapılmış 
ve ‘nitelikli doğal koruma alanları’ ile ‘sürdürülebilir 
koruma ve kontrollü kullanım alanlarında’ yapılabilecek 
faaliyetler, 2863 sayılı Yasa ile koruma ilke ve kurallarına 
aykırı biçimde genişletilmiştir.

Dava konusu Yönetmeliğin 5. maddesi ile Korunan 
Alanların Tespit, Tescil Ve Onayına İlişkin Usul ve 
Esaslara Dair Yönetmelik’in 8. maddesinin ikinci 
fıkrası değiştirilmiştir. Dava konusu değişiklikle 
Yönetmeliğin 8. maddesinin ikinci fıkrası; “Nitelikli 
doğal koruma alanları; entegre tesisler ve örtü altı 
tarım hariç tarım uygulamaları, tıbbi ve aromatik bitki 
uygulamaları, hayvancılık, balıkçı barınağı, iskele, 
doğal kaynak suyu kullanımına yönelik uygulamalar, 
içme suyu amaçlı baraj ve göletler, doğal göl ve denizler 
hariç kültür balıkçılığı faaliyetleri, zorunlu teknik 
altyapı uygulamaları ve alanın doğal yapısıyla uyumlu, 
beton, asfalt gibi malzemelerin kullanılmadığı çadırlı 
kamp, karavan ve günübirlik faaliyetlerin yapılabildiği 
alanlardır. Alanın ve doğal özelliklerin devamlılığı için 
halkın bu alanlara erişiminin uygun seviye ve şekilde 
tutulması esastır.” şeklinde değiştirilmiştir. 

Değişiklikten önce nitelikli doğal koruma alanlarında 
yalnızca örtü altı uygulamalar hariç tarım ve kültür 
balıkçılığı hariç balıkçılık faaliyetleri yapılabilmekte 
iken dava konusu değişiklik ile bu faaliyetler nitelikli 
doğal koruma alanlarının bozulmasına ve alanın 
nitelikli doğal koruma alanı olarak ilan edilmesi 
amacının anlamsızlaşmasına yol açacak biçimde 
koruma ilke ve esaslarına aykırı şekilde genişletilmiştir.

Yine Yönetmeliğin 9. maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan sürdürülebilir koruma ve kontrollü 
kullanım alanları tanımı Dava konusu düzenleme ile 
“Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları; 
barındırdığı siluet, jeolojik ve ekolojik değerlerin 
korunması ve geliştirilmesi amacıyla alanın potansiyeli 
ve kullanım özellikleri göz önünde bulundurularak, 
kesin korunacak hassas alan ve nitelikli doğal koruma 
alanlarında izin verilen faaliyetlere ek olarak doğal 
ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta 
faaliyetler, entegre tesis, turizm ve yerleşimlere izin 
veren alanlardır.”şeklinde değiştirilmiştir.

Düzenlemelerin iptali istemiyle açılan davada Danıştay 
6. Dairesince; ‘…Bu durumda, önemli insan faaliyetleri 
tarafından etkilenmemiş, kırsal yaşam özellikleri 
taşıyan, aşırı derecede ve uygunsuz insan kullanımı 
mevcudiyetinden uzak alanlar olması gereken nitelikli 
doğal koruma alanlarının söz konusu nitelikleri dikkate 
alındığında, söz konusu faaliyet türlerinden bazılarının 
doğrudan doğruya, bazılarının ise belli bir kapasite 
ve büyüklüğe ulaşması durumunda, bu bölgelerin 
doğal yapısının bozulmasına yol açacağı, dolayısıyla, 
Yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan, "entegre tesis" ve 
"doğal göl ve denizler hariç kültür balıkçılığı faaliyetleri", 
"tıbbi ve aromatik bitki uygulamaları", "hayvancılık", 
"balıkçı barınağı", "iskele" ve "doğal kaynak suyu 
kullanımına yönelik uygulamalar" ifadelerinin 2863 
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na, 
genel koruma ilkelerine ve Yönetmelik'in 8. maddesinin 
herhangi bir değişikliğe konu edilmeyen 1.  fıkrasında 

KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA 
İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİKTE 
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI VERİLDİ
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yer alan "nitelikli doğal koruma alanı" tanımı ile 3. 
fıkrasında belirtilen, nitelikli doğal koruma alanlarının 
taşıması gereken kriterlerine uygun olmadığı’;

Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları 
bakımından ise ‘… Barındırdığı peyzaj, jeolojik 
ve ekolojik değerler ve doğal kaynaklar nedeniyle 
korunması gerekli doğal sit alanı özellikleri gösteren 
sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım 
alanlarında entegre tesislere izin verilmesi bu bölgelerin 
doğal yapısının bozulmasına yol açacağından, dava 
konusu Yönetmelik'in 6. maddesinde geçen "entegre 
tesis" ifadesinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu ve koruma ilkelerine aykırı olduğu’       

sonucuna varıldığından bahisle “Dava konusu 
Yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan "entegre tesisler, 
tıbbi ve aromatik bitki uygulamaları, hayvancılık, 
balıkçı barınağı, iskele, doğal kaynak suyu kullanımına 
yönelik uygulamalar, doğal göl ve denizler hariç kültür 
balıkçılığı faaliyetleri" ifadeleri ile 6. maddesinde 
yer alan "entegre tesis" ifadesinin YÜRÜTMESİNİN 
DURDURULMASINA,” diğer düzenlemeler yönünden 
ise davanın reddine karar verilmiştir.

Yapılan itiraz neticesinde ise Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulunca; “…Daire kararında ise özet 
olarak alanda sınırları belirlenmeksizin entegre tesis 
kullanımına izin verilmesinin hukuka uygun olmadığı 
gerekçesiyle entegre tesis ifadesi yönünden yürütmenin 
durdurulmasına karar verilmiştir. Ancak söz konusu 
ibarede yer verilen entegre tesis ifadesi ile örtü altı 
tarım ifadesinin "ve" bağlacı ile birbirine bağlandığı, 
bu surette alanda tarım uygulamalarına izin verilmekle 
birlikte örtü altı tarım uygulamalarının ve tarım 
uygulamaları kapsamında kurulacak entegre tesislerin 

izin verilen faaliyetlerden olmadığının düzenlendiği 
anlaşılmaktadır. Başka bir anlatımla, söz konusu 
düzenlemede entegre tesisler kurulması yönünden 
verilen bir izin değil, izin verilen tarım uygulamaları 
kapsamında entegre tesis kurulmasının yasaklanması 
söz konusudur.  Bu itibarla söz konusu düzenlemede 
hukuka aykırılık, aksi yönde verilen Daire kararının 
belirtilen kısmında ise hukuka uygunluk görülmemiştir.           

 ….Dava konusu Yönetmelik'in 5. maddesinde 
izin verilebileceği belirtilen, "teknik altyapı 
uygulamaları" ifadesinden kastın Mekansal Planlar 
Yapım Yönetmeliği'nde belirtilen teknik altyapı 
tanımı kapsamındaki uygulamalar olup olmadığı 
belirtilmediği gibi bu faaliyetlere hangi ölçülerde 
izin verileceğine ilişkin açık bir düzenlemeye de yer 
verilmemiştir.         

Öte yandan teknik altyapı uygulamalarından zorunlu 
olanların yapılabileceği kurala bağlanmış ise de; 
nitelikli doğal koruma alanlarının yukarıda yer verilen 
tanımı ve özellikleri dikkate alındığında "zorunlu 
teknik altyapı uygulamaları" ifadesinin muğlak bir ifade 
olduğu, belirsizlik yarattığı ve açıklığa kavuşturulması 
gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.” gerekçesi ile 
Danıştay Altıncı Daire kararının, dava konusu 
Yönetmelik'in 5. maddesinde yer alan "entegre tesisler" 
ifadesine yönelik yürütmenin durdurulması isteminin 
kabulüne ilişkin kısmının kaldırılmasına, yürütmenin 
durdurulması isteminin reddine, dava konusu 
Yönetmelik'in 5. maddesinde yer alan "zorunlu teknik 
altyapı uygulamaları" ifadesine yönelik yürütmenin 
durdurulması isteminin reddine ilişkin kısmının 
kaldırılmasına, anılan ifadenin YÜRÜTMESİNİN 
DURDURULMASINA karar verilmiştir.

TMMOB HKMO ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE 

YAYIMLANDI
Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Harita V e 
Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Ağustos 
2021 tarih ve 31565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.



37

birlik haberleri
TEMMUZ-AĞUSTOS 2021 SAYI: 199

açıklamalar

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından, 
Kanal İstanbul için hazırlanan “Rezerv Yapı Alanı, 
1.Etap, 2.Etap Ve 3.Etap 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar 
Planları ile 1/1.000 Ölçeklı Uygulama İmar Planları’nın” 
iptali için dava açıldı.

TMMOB, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 
Jeofizik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi, Ziraat 
Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları 
Odası İstanbul Şubesi, Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi, Kimya Mühendisleri Odası, 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından 
ilgili planların yürütmesinin durdurulması ve planların 
iptali için dava açıldı.

KANAL İSTANBUL İÇIN HAZIRLANAN REZERV 
YAPI ALANI, 1.ETAP, 2.ETAP VE 3.ETAP 1/5.000 

ÖLÇEKLI NAZIM İMAR PLANLARI ILE 1/1.000 
ÖLÇEKLI UYGULAMA İMAR PLANLARI’NIN İPTALI 

İÇİN DAVA AÇILDI

Projenin gerçekleşmesi halinde alanda telafisi imkânsız 
ölçekte su, kumul, orman ve yaban hayatı kaybı 
gerçekleşeceğinin altı çizilen dilekçede, söz konusu 
planın Anayasa’ya da aykırı olduğu da bildirildi. Planın 
öncelikle ‘yürütmesinin durdurulmasının’ ardından da 
iptaline karar verilmesinin talep edildiği dilekçede, şu 
ifadeler yer aldı:

“Dünyanın ve ülkemizin içerisinden geçmekte olduğu 
pandemi süreci, gıda ve su açısından kentlerin kendine 
yeter olabilmesinin önemini tüm açıklığı ile ortaya 
koymuştur. Tarım topraklarını, meraları, orman 
alanlarını ve su havzalarını tüketen dışa bağımlı tarım 
ve hayvancılık politikasının hataları, bugün en çarpıcı 
şekliyle ortadadır. Böylesi bir gerçekle açıkça yüz yüze 
olduğumuz bu dönemde, ömrü 100 yıl olan bir su yolu 
projesi için ödenecek bedelin bilimsel ve insani bir 
karşılığı bulunmamaktadır.”
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TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafından 
akademisyen, gazeteci, yazar ve meslek insanlarının 
katılımıyla 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü 
`Millet Bahçeleri Sempozyumu` çevrimiçi olarak 
gerçekleştirildi

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafından, 
ilk kez 2018 seçimlerinde iktidarın kalkınma projeleri 
olarak ilan edilen ve kentlerde rantın ve ideolojik 
müdahalenin yeni mekânsal aracı olarak kullanılan 
“Millet Bahçeleri” farklı açılardan irdelendi.

Akademisyen, gazeteci, yazar ve meslek insanlarının 
katılımıyla 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü çevrimiçi 
olarak gerçekleştirilen sempozyum TMMOB Ankara 
İKK Sekreteri Özgür Topçu`nun açılış konuşmasıyla 
başladı. Topçu, “Bilim ve tekniği halkımızın yararına 
kullanmayı ilke edinmiş TMMOB ve bağlı Odalarımız 
67 yıllık tarihimiz boyunca meslek alanlarımızla ilgili 
gelişmeleri, projeleri yakından takip ederek toplumun 
bilgilendirilmesi ve ilgili projelerin politikaların 
toplum yararına düzenlenmesi için çalışmalar 
yürütüyor. Mesleki birikimlerimizi halkımızın çıkarları 
doğrultusunda kullanılması için mücadele ediyoruz. 
Bizler mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
sorunlarının halkın sorunlarından ayrı tutulamayacağı 

ve sorunlarımızın çözümünün emekçi halkımızın 
sorunlarının çözümünde yattığı bilinciyle mesleğimizin 
sorunlarını ülke sorunlarıyla birlikte bütünlüklü olarak 
ele alıyoruz. Bu anlayışla yürüttüğümüz çalışmaların 
sonucunda da bugünkü sempozyumun da konusu 
olan Millet Bahçeleri gibi konularda sadece teknik 
olarak değerlendirmek bizler açısından mümkün 
değildir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeşil 
alanlar kent ve siyaset tarihinin derin izler bıraktığı 
alanların başında gelmektedir. Millet Bahçesi kavramı 
ilk olarak Ankara`da 1900`ler den başlayarak Erken 
Cumhuriyet döneminde kentin açık ve yeşil kamusal 
mekânlarını üretme politikası olarak tanımlanmıştır. 
Öncelikli olarak altını çizmek gerekir ki yeşil alanlar 
bütün kentlerimizde iktidar tarafında ciddi oranda 
tahribata uğratılmakta ve yok edilmektedir. AOÇ 
üzerindeki Ankapark, cumhurbaşkanlığı sarayı gibi 
yapılaşmalar, 3. köprü, 3. havalimanı, Kültürpark ve 
Okluk Koyu`nda bulunan yazlık saray bunun en güncel 
örnekleri arasındadır. Bu tür mega projelerin birçoğu; 
yarattıkları yıkımın yanında ekolojik açıdan da geri 
döndürülmesi imkânsız boyutta büyük tahribatlar 
yaratmış projelerdir. Kamu mülkiyetindeki kentsel 
arazileri sosyo-kültürel ihtiyaçlara yönelik olarak 
yeniden işlevlendirmek yerine yüksek yapılaşma adları 

ANKARA İKK: “MİLLET BAHÇELERİ SEMPOZYUMU” 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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verilerek talan edilen, deprem toplanma alanlarına 
dahil yapılaşmaya açan yönetim anlayışının Millet 
Bahçeleri ile yeşil alan miktarını arttıracağını savunmak 
yeşil alanların, doğal-kültürel alanların hızla tahrip 
edildiği bu dönemde bilimsel ve nesnel hiçbir dayanağı 
bulunamamaktadır,” dedi.

Topçu`nun ardından sözü TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz aldı. Kent planlanmasında 
bütüncül bir yaklaşım geliştirilmesinin esas 
olduğunu belirten Koramaz, “Ankaralılar olarak 
bizler, Cumhuriyet tarihinin ilk ve en önemli kentsel 
planlama örneklerinden biri olan Atatürk Orman 
Çiftliği`nin AKP döneminde yaşadığı tahribatın en 
yakın tanıklarıyız. Yol projeleriyle, Saray projesiyle, 
AnkaPark projesiyle Atatürk Orman Çiftliği ve ona 
bağlı yeşil alanlar adeta yağmalandı,” dedi.

Emin Koramaz`ın konuşmasının tamamı:

Sevgili meslektaşlarım, Değerli Hocalarım,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına 
hepinizi dostlukla selamlıyorum. Başta Ankara İl 
Koordinasyon Kurulu`muz olmak üzere, bu etkinliğin 
düzenlenmesinde katkısı bulunan tüm arkadaşlarımıza 
ve bizimle bir arada bulunan değerli hocalarıma 
teşekkür ediyorum.

Bildiğiniz gibi TMMOB ülkemizdeki mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının hak ve çıkarlarını halkımızın 
çıkarları temelinde korumak ve geliştirmekle 
olduğu kadar, mesleki birikimlerini toplum yararına 
kullanmalarının zeminini yaratmakla da görevlidir.

Bu amaçla, mesleki alanlarımızla ilgili gelişmelerin 
sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını 
derinlemesine değerlendirmek ve toplumu 
bilgilendirmek için farklı etkinlikler düzenliyoruz. Bu 
etkinliklerde ortaya çıkan yeni bilgi ve birikimlerin, 
yeni anlayışların toplum yararına hayata geçirilmesi 
için mücadele ediyoruz.

Bugünkü sempozyumda da, 2018 yılı Cumhurbaşkanlığı 
Seçimleri öncesinde gündeme gelen, ismiyle 
Osmanlı`nın son dönemindeki parklara gönderme 
yapılan ve son birkaç yıldır bütün illerimizde hayata 
geçirilen Millet Bahçeleri üzerine ortak bir fikri 
tartışma yürüteceğiz.

Sevgili arkadaşlar,

Doğanın ve doğal kaynakların insan ihtiyaçları 
doğrultusunda dönüştürülmesi çabası, mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının mesleki faaliyetlerinin 
ortak unsurudur.

Bu çabanın, dünyamızın ve insanlığın ortak geleceğini 
güvence altına alacak biçimde sürdürülebilmesi, Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`nin en önemli 
önceliklerinden birisidir.

Yıllardır hazırladığımız pek çok raporda ve seçim 
dönemlerinde yayınladığımız seçim bildirgelerinde 
Kamu Yararı Odaklı Kent Planlamasının ve Sağlıklı bir 
Çevrenin altını çiziyoruz.

Mahalle ölçeğinden kentsel ölçeğe kadar 
kademelendirilmiş ortak kullanım alanları olan 
meydanların, yeşil alanların, parkların, çocuk 
bahçelerinin yaratılması kamu odaklı ve sağlıklı bir 
kent planlamasının en önemli parçalarından biri 
olduğunu ifade ediyoruz.

Bu açıdan, gerek kent merkezlerindeki yeşil alanların 
çoğaltılması, gerekse yeni ortak kamusal mekânlar 
yaratılması için şehirlerimizde yapılacak parkların 
faydaları konusunda aramızdaki hiç kimsenin 
tereddüdü olmadığını düşünüyorum.

Öte yandan, “Kamu Yararı Odaklı Kent Planlaması”nın 
amaçlarından birisi de kentlerimizdeki tarihi, kültürel 
ve doğal değerlerin, kentsel dokunun korunarak 
sonraki kuşaklara aktarılmasıdır.

Dolayısıyla kent planlaması konusunda bütüncül bir 
yaklaşım geliştirilmesi esastır.

2019 yılından bu yana farklı illerde yürütülen Millet 
Bahçeleri projelerinin bu bütüncül yaklaşımın çok 
uzağında olduğunu görüyoruz. Kimi illerde mevcut 
kamusal alanların rekreasyonundan ibaret, kimi 
illerde tarihi-kültürel dokuya zarar veren, kimi illerde 
kentsel hafıza mekânlarını yok eden projelerle karşı 
karşıya kalıyoruz. Bunların örneklerini bugünkü 
sempozyumda zaten ele alacağız.

Bu örneklerin çokluğu ve AKP`nin kentsel hafıza 
mekânlarına ve yeşil alanlarına karşı 19 yıllık yaklaşımı 
bir arada değerlendirildiğinde, meselenin sadece 
hatalı projelerden ibaret olmadığını da kabul etmemiz 
gerekiyor.

Ankaralılar olarak bizler, Cumhuriyet tarihinin ilk ve 
en önemli kentsel planlama örneklerinden biri olan 
Atatürk Orman Çiftliği`nin AKP döneminde yaşadığı 
tahribatın en yakın tanıklarıyız. Yol projeleriyle, Saray 
projesiyle, AnkaPark projesiyle Atatürk Orman Çiftliği 
ve ona bağlı yeşil alanlar adeta yağmalandı.

Benzer yağmalar diğer illerde de yaşandı. Pek çok yeşil 
alan, pek çok park, pek çok meydan, pek spor tesisi rant 
uğruna yok edilerek, AVM`lere, toplu konut projelerine 
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dönüştürüldü. Milyonlar sokağa çıkmasaydı, başta Gezi 
Parkı olmak üzere çok daha fazlasını da kaybedecektik.

Bu noktada Millet Bahçeleri fikrini belki de Gezi 
Direnişi ile birlikte ele almak faydalı olacaktır. Gezi 
Parkı`ndaki bir avuç toprağın ve birkaç ağacın bir 
rant projesi uğruna yok edilmemesi için sokağa 
çıkan milyonlarca kişi, siyasi iktidarı bu gibi ortak 
mekânların dönüşümünü daha kabul edilebilir projeler 
eliyle yapmaya sevk ettiği söylenebilir.

Salda Gölü`nde yapımı devam eden Millet Bahçesi 
projesi, doğal güzelliklerimizin Millet Bahçesi adı 
altında rant alanlarına dönüştürülmesinin belki de 
en çarpıcı örneklerinden birisi oldu. Yöre halkının, 
bilim insanlarının tüm uyarılarına karşı, yetkililerin 
“çivi bile çakılmayacak” sözlerine karşı yapılan inşaat 
çalışmalarında Salda`nın hem sahili, hem de gölü 
büyük zarar gördü.

Bakanlığın açıklamalarına göre ülkemizdeki 80`i 
tamamlanmış toplam 303 Millet Bahçesi projesi var. 
Bu projelerin bütçesi, bakanlığın toplam projesinin kat 
kat üzerinde bulunuyor. İnşaat projelerinin durduğu bu 
dönemde Millet Bahçeleri, inşaat sektörüne finansman 
sağlamanın bir yöntemi haline dönüşmüş durumda.

Sevgili arkadaşlar,

Görüldüğü gibi konu hem şehircilik, hem çevre, hem 
ekonomi politikaları açısından farklı anlamlar ifade 
ediyor.

Siyasi iktidarın sicili bu denli kabarık, mevcut 
uygulamalar bu denli hatalı olunca Millet Bahçeleri 

üzerine bütünlüklü bir tartışma yürütmek, bu konuda 
kamusal bir yaklaşım geliştirmek şart haline geldi.

Burada yürütülecek tartışmaların, bu konudaki 
fikirlerin geliştirilmesine, bütünlüklü bir politik 
yaklaşımın yaratılmasına hizmet edeceğine 
inanıyorum.

Katılan, katkı veren herkese bir kez daha teşekkür 
ediyorum.

Sempozyumun ilk oturumunun başkanlığını 25, 33, 34, 
35. Dönem TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz 
Önen yaptı. Yüksek Şehir Plancısı Ömer Kıral ve Doç. 
Dr. Bülent Batuman`ın konuşmacı olduğu oturumda 
millet bahçelerinin tarihi, ideolojik ve kavramsal 
çerçevesi konuşuldu. Prof. Dr. Ruşen Keleş`in oturum 
başkanlığını yaptığı ikinci oturumun konuşmacıları, 
gazeteci Çiğdem Toker ve iktisatçı yazar Mustafa 
Sönmez`di. Oturumda millet bahçelerinin ekonomi 
politik arka planı ortaya konarak irdelendi. 

Moderatörlüğünü Prof. Dr. H. Tarık Şengül`ün yaptığı 
sempozyumun son bölümü olan forum bölümünde 
meslek örgütlerinin temsilcileri tarafından mevcut 
mücadele ve güncel durum tartışmaya açıldı. Foruma 
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi Yazman Üyesi Özgür Yanıt Kaya, 
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan, TMMOB 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sekreter Üyesi Nihal 
Evirgen, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Barış Ekmekçi, TMMOB Şehir Plancıları 
Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ceren 
İlter ve TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi 
Şube Sekreteri Ömer Dursunüstün katıldı.

TMMOB DİYARBAKIR VE Ş.URFA İKK’LARINDAN 
DAYANIŞMA ZİYARETİ

TMMOB Diyarbakır ve Şanlurfa İl Koordinasyon Kurulu 
üyeleri, 6 Ağustos 2021 tarihinde adalet arayışlarını sürdüren 
Şenyaşar ailesine dayanışma ziyaretinde bulundu.

Urfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Urfa 
Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının 
saldırısı sonucu Şenyaşar ailesinden üç kişi öldürülmüştü. 

TMMOB Diyarbakır ve Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu 
üyeleri 6 Ağustos 2021 tarihinde iki oğlunu ve eşini kaybeden 
anne Emine Şenyaşar ve saldırıda yaralı kurtulan oğlu Ferit 
Şenyaşar’a dayanışma ziyaretinde bulundular.

TMMOB Diyarbakır  İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Doğan Hatun burada bir açıklama yaparak yetkilileri 
adaleti sağlamaya davet etti.
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BASINA VE KAMUOYUNA

19.07.2021 tarihinde yazılı ve görsel basına düşen Van 
Gölü’ne dökülen moloz ve inşaat hafriyatlarıyla ilgili 
açıklama yapılma ihtiyacı hissedilmiştir.

Van Gölü Dünyanın en büyük sodalı gölü ve Türkiye’nin 
en büyük gölüdür. Van Gölü Kuvaterner devri boyunca 
süren iklim değişimlerinde fazlaca etkilenmiş bir kapalı 
havza gölüdür. Yüzölçümü 3.713 km2 olup, gölün etrafı 
karadan 430 km.dir. Denizden yüksekliği 1.646 m 
derinliği ise 457 m‘yi aşmaktadır.

Van Gölü’ne dökülen inşaat artıklarının yarattığı doğa 
tahribatı tarafımızca büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır. 
Yıllardır bu bölgede doğa ve çevre katliamlarıyla 
mücadele eden meslek odalarından oluşan TMMOB 
Van İl Koordinasyon Kurulu yaklaşık olarak 1 ay önce 
bu kentte düzenlenen ve 2 gün süren Van Gölü Koruma 
Sempozyumu’na gerek katılımcı, gerek de misafir olarak 
davet edilmemiştir. Sempozyumun üzerinden bu kadar 
kısa süre geçmesine rağmen yapılan bu tahribatı kabul 
etmemiz, onaylamamız mümkün değildir. İlgili kurum 
tarafından yapılan açıklamada dip çamur temizliği 
yapıldığı söylenmiş olmasına rağmen, bu temizliğin 
gölde yarattığı tahribat ve oluşturduğu kirlilik kabul 
edilemez. Oluşan tepkiler sonucu iş makinaları 
bölgeden çekilmiş, çalışmalar durdurulmuştur.      

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından açılışı 
gerçekleştirilen Arıtma Tesisiyle birlikte Gölümüzün 
daha az kirleneceği düşünülürken, ortaya çıkan 
görüntüler tarafımızca şaşkınlıkla karşılanmıştır.

Kirlilik dışında bu sene kuraklıkla da mücadele eden 
Van Gölü’müzün maviliğinin azalmaması için tüm 
kent halkı, meslek odaları, kurumlar ve STK’lar olarak 
hep birlikte ortak akılla hareket etmek ve bu bilinci 
yaymak zorundayız. Kentimiz ve bölgemiz için oldukça 
değerli bir konumda olan Gölümüzü korumak, gelecek 
nesillere bu güzelliği aktarmak hepimizin boynunun 
borcudur.

Van Gölü Koruma Kanunu’nun en kısa zamanda 
çıkartılması ve uygulanmaya başlanması elzemdir. 
Yıllardır tüm platformlarda tarafımızca da 
defalarca söylenen Koruma Kanunu çalışmalarının 
hızlandırılması gerekmektedir. Sırtını göle dönmüş bir 
kent olarak Gölümüzle kucaklaşmamız için Van Gölü 
kenarında bulunan tüm resmi kurumlara ait dinlenme 
ve kamp tesislerinin de boşaltılarak, Van Gölü’nün asıl 
sahibi olan kent halkına bırakılması gerekmektedir.

TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu olarak 
doğa ve çevre tahribatlarına karşı mücadelemizi 
sürdüreceğimizi, bu konunun takipçisi olacağımızı 
basına ve kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

VAN İKK’DAN VAN GÖLÜ’NE DÖKÜLEN MOLOZ VE 
HAFRİYATLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu, Van Gölü’ne dökülen moloz ve inşaat hafriyatlarıyla ilgili 20 Temmuz 
2021 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirdi.
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Antalya’nın en önemli 
tarihi ve kültürel 
kaynaklarından olan 
Düden Çayı, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
tarafından eski tanımı ile 
1. Derece Doğal Sit Alanı, 
yeni tanımı ile Kesin 
Korunacak Hassas Alan 
olarak tescil edilmiştir.

Statüsü Kesin Korunacak 
Hassas Alan olarak 
belirlenen Düden 
Çayında 2020 Aralık Ayının sonlarında köpük ve 
koku gözlenmeye başlanmış olup, 2021 Ocak ayında 
kirlilik konsantrasyonu yüksek seviyelere ulaşmıştır. 
Bu sebeple binlerce balık ölmüş ve ekosistem tahribatı 
yaşanmıştır. Bugün halen Düden Çayında ve Düden 
Şelalesinin denize döküldüğü bölgede köpüklenme, 
yosunlaşma gibi kirlilik unsurları gözlenmektedir.

İklim değişikliği, kuraklık ve yanlış politikalar 
nedeniyle tehdit altında olan su kaynaklarımız, neden 
olduğumuz kirliliklerle tahrip olmaktadır. Düden’de 
yaşanan kirlilik ilgili kurum ve kuruluşlar için kırmızı 
alarm olarak değerlendirilmelidir. Düden Çayı ve diğer 
tüm akarsularımızın Antalya körfezine kirlilik yükü 
taşımaları halinde yakın gelecekte Müsilaj Antalya için 
çok uzak bir çevre felaketi değildir.

Düden Çayında 2020 Aralık ayından itibaren gözlenen 
kirlilik, ne yazık ki günümüze kadar devam etmektedir. 
Birçok defa yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
kirliliğin nedenlerinin araştırılarak, gerekli önlemlerin 
alınması için çağrıda bulunmamıza rağmen gerekli 
tedbirlerin kararlılıkla alınmadığını üzülerek belirtmek 
zorundayız. TMMOB Antalya İl Koordinasyon 
Kurulu olarak tüm yetkili kurum ve kuruluşları göreve 
çağırıyoruz.

Kirliliğin nedenlerinin tespit edilerek, kamuoyu ile 
paylaşılmalıdır.

Yeni bir kirlilik oluşmaması için kısa, orta ve uzun 
vadede bütüncül önlemler alınmalıdır.

Kirliliğin kaynağını somut olarak belirleyebilmek 
için traverten platosu üzerinde mevcut açılan su 
sondajlarından farklı yerlerde karelajlar yapılarak 
numuneler alınmalıdır.

Sürekli izleme sistemleri kurularak su kalitesinin takip 
edilmesi ve herhangi bir kirlilik anında müdahalenin 
ivedilikle yapılması için uygulanabilir, güncel acil 
eylem planı oluşturulmalıdır.

Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil edilen 
Düden Çayına olumsuz etkileri olan sanayi tesislerinin 
belirlenerek, alt yapısı tamamlanan sanayi sitelerine 
taşınmalıdır.

Ruhsatı, Çevre İzin ve Lisansı olmadan faaliyet gösteren 
işletmelerin faaliyetleri sonlandırılmalıdır.

Su kaynakları, dünyamız ve canlılar için her geçen gün 
daha da hayati önem taşımaktadır.

Antalya; deniziyle, akarsularıyla, yeşiliyle ve tüm doğal 
güzellikleri ile bizlere verilmiş bir armağandır.

Bu armağanı korumak kamu kurum ve kuruluşlarının, 
yerel yönetimlerin, STK’ların ve halkın görevidir.

TMMOB Antalya il Koordinasyon Kurulu olarak 
doğal varlıklarımızı korumanın önemini bir kez daha 
vurguluyoruz.

Düden Kirliliğine katılıcı çözüm istiyoruz; Akdeniz’de 
müsilaj istemiyoruz.

DÜDEN ÇAYI’NDA YAŞANAN KİRLİLİK İLE İLGİLİ 
ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU AÇIKLAMASI

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu, Düden Çayı’nda yaşanan kirliliğe ilişkin 29 Temmuz 2021 tarihinde 
bir basın açıuklaması yaptı.
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Bolu Belediye Başkanı Tanju 
Özcan’ın göçmenlere dair 
yapmış olduğu açıklamalara 
ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan TMMOB Bolu 
İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Erol Perçin, “Halkı 
kaosa sürüklemeye denk bu 
tip açıklamaları, bu ülkenin 
bilimden yana, aydınlıktan yana 
bizlerin kabul etmesi mümkün 
değildir” dedi.

TMMOB İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Erol Perçin, 
Bolu Belediye Başkanı Tanju 
Özcan’ın kentte yaşayan mülteci ve göçmenlere 
yönelik ayrımcı uygulamalarına tepki gösterdi.Perçin 
açıklamasında, doğanın talan edilmesine ve ranta 
açılmasına itiraz edemeyenlerin sözde itiraz edip 
ranta boyun eğenlerin; ellerindeki güçle, kendi hakkı 
olmayanı başkasından sakınamayacağını belirtti.

“EN GERİCİ, EN İLKEL YÖNETİM 
ANLAYIŞLARINDA DAHİ KABÜLÜ MÜMKÜN 
DEĞİLDİR”

Yerel yönetim temsilcisinin şahsi göçmen karşıtlığını 
insani temel hakların gaspına sığdırma çabasıyla 
kamuoyu yaratma girişiminin kabul edilebilir 
olmadığını vurgulayan Perçin, “Gerek başta seçim 
vaadi olarak gerekse nihai açıklama da karşımıza çıkan 
tabloda aleni bir göçmen karşıtlığının yerel yönetim 
temsilcisi aracılığıyla kamuoyuna duyurulması tüm 
politik değerler bir kenara vicdanen tüm toplumu 
yaralamıştır. Yerel yönetim temsilcisinin şahsi göçmen 
karşıtlığını insani temel hakların gaspına sığdırma 
çabasıyla kamuoyu yaratma girişimi kabul edilebilir 
değildir. İnsan hakları, demokrasi gibi temel değerleri 
dahi reddeden bu anlayışın bırakın insan vicdanında 
karşılık bulmasını; en gerici, en ilkel yönetim 
anlayışlarında dahi kabulü mümkün değildir” diye 
konuştu.

BOLU HALKI YEREL YÖNETİMİN GİRİŞİMİNİ 
UNUTMAYACAKTIR!

“Memleketin suyuna, doğasına sahip çıkamayanlar, 
sorumlularına itiraz edemeyenler, doğanın katline 

sözde itiraz edip ranta boyun eğenler; ellerindeki güçle, 
kendi hakkı olmayanı başkasından sakınamazlar” 
diyen Perçin, “Göçmen ve mülteci politikalarını, 
pazarlık esası dışında üretemeyen merkezi iktidarın 
daha da gerisine giden, halkı kaosa sürüklemeye 
denk bu tip açıklamaları, bu ülkenin bilimden yana, 
aydınlıktan yana bizlerin kabul etmesi mümkün 
değildir! Özellikle insanların yaşamı savunma ve 
savaştan kaçınma haklarının yok sayılması anlamına 
gelen bu açıklamaların, su gibi temel ihtiyaçlar 
üzerinden dillendirilmesi orta çağ karanlığından 
daha ileri değildir. Memleketin suyuna, doğasına 
sahip çıkamayanlar, sorumlularına itiraz edemeyenler, 
doğanın katline sözde itiraz edip ranta boyun eğenler; 
ellerindeki güçle, kendi hakkı olmayanı başkasından 
sakınamazlar! Bolu halkı ne yerel yönetimin girişimini, 
ne de bu girişimden beslenmeye çalışan sözde merkezi 
iktidar temsilcilerini unutmayacaktır” ifadelerini 
kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan 
yabancı uyruklu vatandaşların su ve katı atık vergilerine 
10 kat zam yapılmasını belediye meclisinde gündeme 
getireceğini söyledi. Tanju Özcan, son açıklamasının 
ardından birçok kişi Özcan hakkında suç duyurusunda 
bulundu. Özcan’ın ifadelerine yönelik yapılan suç 
duyurularına ilişkin dilekçelerin işleme konulmasının 
ardından Özcan hakkında, “görevi kötüye kullanma” 
ile “nefret ve ayrımcılık” suçlarından Bolu Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın soruşturma başlatıldı.

TMMOB BOLU İKK ‘DAN ÖZCAN’A TEPKİ:ORTA ÇAĞ 
KARANLIĞINDAN DAHA İLERİ DEĞİLDİR!
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KENTİMİZDE YAŞANAN ORMAN YANGILARI 
İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Antalya başta olmak üzere ülkemizin birçok kenti 
orman yangıları ile mücadele etmeye devam etmektedir. 
Manavgat’ta başlayan ve geniş bir alana yayılan orman 
yangınlarının kontrol altına alınamaması ne acıdır ki 
birçok canlının yok olmasına, ekolojik tahribata, can ve 
mal kaybına sebep olmaya devam etmektedir.

Çevre felaketlerinin yaşanma sıklığının ve tahribatının 
her geçen gün artmasıyla birlikte, günlerdir her 
yerimizi saran Orman Yangınları ile mücadelede, 
Kurumlarımız arasındaki gerekli koordinasyonun 
olmadığını,  yanan alanlarımız için gerekli hava 
desteğinin sağlanamadığını üzülerek takip ediyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hiç şüphesiz ki Antalya, 
dünyanın en güzel yeridir’ dediği kentimizin alevlerle 
mücadelesine yeterli destek sağlanmıyor. İlçe ilçe 
yayılan yangının yerleşim yerlerine bile ulaşması 
sebebiyle halk tahliye ediliyor. Can kayıplarımız, 
kaçmaya çalışırken yanarak ölen hayvanlarımız ve 
yeşilin siyaha döndüğü ormanlarımız bizleri neden 
bu felaketlere karşı önlemler alınmadı sorusunu 
sorduruyor.

Orman yangınlarının tam da başladığı gün 28 
Temmuz 2021 tarihinde Turizmi Teşvik Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun, Cumhurbaşkanlığı onayı ile Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 1’inci 
maddesinde, Kültür ve Turizm gelişme Bölgeleri 
dışında kalsa bile orman arazilerinin kamu yararı 
kapsamına alınarak turizm yatırımcılarına açılabileceği 
belirtilmiştir.

Bu Yasa değişikliği ile Ülkemizin dört bir yanında 
yanan yangınların yok ettiği “Orman Alanları”mızın, ne 
yazık ki başka bir amaç ile özel/tüzel kişilere tahsisinin 
yapılmasının yolu açılmıştır. Unutulmamalıdır ki 
doğanın dengesinin bozulması başka felaketleri de 
beraberinde getirmektedir.

Turizm Teşvik Kanunu Değişikliği, Ulusal mevzuata 
ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere 
aykırıdır. Uygulamaya geçmesi halinde Türkiye’nin 
doğal alanları, hassas ekosistemleri, biyolojik çeşitliliği 
tehlike altına girmektedir. Böyle bir felaketin ardından 
, yansa da, orman niteliğini kaybetse de orman 
sınırlarımız hiçbir şekilde değişmemeli, orman alanları 
ormanlaştırılmalıdır. Gelecek nesillere yine orman 
olarak bırakılmalıdır. Hiçbir yarar, ormanın getirdiği 
yararların ötesinde olamaz.

İklim felaketlerinin yıkıcılığının her geçen gün artacağı 
bilimsel bir gerçektir. Yakın gelecekte iklim değişikliği 
nedeniyle büyük göçlerin gerçekleşeceği ve iklim 
savaşlarının yaşanacağını tüm dünya kabul etmiş 
durumdadır. Ülke olarak her türlü olumsuz duruma 
hazırlıklı olmak zorundayız. Bütün bu yaşadığımız ve 
hala süren felaketten ders alarak öncelikle daha önce 

de yaşanan ve giderek yıkımı artacağı 
da bilinen“Yangınlarla” mücadele 
için yeterli sayıda ve kapasitede hava 
desteği sağlayabilecek yangın filosu 
kurmalıyız. Atatürk’ün kurduğu 
Türk Hava Kurumu’nu yeniden 
canlandırmalıyız.

Kentimizin yangınlara, hortumlara, 
çevre tahribatına karşı korunması 
için tüm kurum ve kuruluşları göreve 
çağırıyoruz.

Başka ANTALYA yok!

ANTALYA İKK: BAŞKA ANTALYA YOK!
TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu, Antalya başta olmak üzere ülkemizin birçok kenti saran orman 
yangıları ve Orman yangınlarının başladığı 28 Temmuz 2021 tarihinde Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Cumhurbaşkanlığı onayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmesi üzerine 3 Ağustos 2021 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
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TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu, Manavgat’ta 
28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve halen devam 
eden yangınlar ile ilgili olarak Antalya Büyükşehir 
Belediyesi ve Manavgat Belediyesi Afet Koordinasyon 
Merkezleri ile; yangından etkilenen Evrenseki, Kalemler 
ve Oymapınar bölgelerindeki köyleri 5 Ağustos 2021 
tarihinde ziyaret ederek incelemeler gerçekleştirdi.

Afet bölgesinde yaşananları ve afet sonrası 
yapılacakların da değerlendirildiği 
ziyaretlerde, afet koordinasyon 
merkezlerindeki yetkililer ve yöre halkı 
ile görüşmeler yapılmıştır.

Ziyaretler, inceleme ve 
değerlendirmelerin ardından TMMOB 
Antalya İl Koordinasyon Kurulu; 
“Manavgat Belediyesi sınırlarında  37 
köy ve 1250 yapının yangından zarar 
gördüğü, 2 antik kentin yandığı ve 
zarar gören evlerin yıkımının başladığı 
öğrenilmiştir. Bölgede barınmayı 

TMMOB ANTALYA İKK’DAN AFET KOORDİNASYON 
MERKEZLERİNE VE YANGINDAN ETKİLENEN 

KÖYLERE ZİYARET

sağlamak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından konteynerlerin temin edilmeye başlandığı 
gözlenmiştir. Afet sonrası gerçekleştirilecek dayanışma 
organizasyonlarında TMMOB de elinden geleni 
yapmaya hazırdır. TMMOB Antalya İl Koordinasyon 
Kurulu Olarak yangından etkilenen tüm halkımıza 
geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.” açıklamalarında 
bulundu.
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28 Temmuz 2021 günü öğle saatlerinde Manavgat’ta 
başlayıp Antalya, Alanya, Marmaris, Köyceğiz, 
Bodrum, Milas, Isparta, Uşak, Aydın, Adana, Hatay ve 
diğer yerlerde devam eden yangınlarda ;

Aynı gün ve tarihte Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, 
Cumhurbaşkanlığı onayı ile Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girdiğini gördük.

Kanunun 1’inci maddesinde, Kültür ve Turizm gelişme 
Bölgeleri dışında kalsa bile orman arazilerinin kamu 
yararı kapsamına alınarak turizm yatırımcılarına 
açılabileceğini öğrendik.

Bu Yasa değişikliği ile Ülkemizin dört bir yanında 
yanan yangınların yok ettiği “Orman Alanları”mızın, ne 
yazık ki başka bir amaç ile özel/tüzel kişilere tahsisinin 
yapılmasının yolunun açılabileceğini gördük.

Biz bu yangınlarda;

1925 yılında Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle kurulan 
eski adı Tayyare Cemiyeti yeni adı Türk Hava 
Kurumunun 2019 yılında yangın söndürme ihalesinin 
dışında bırakılıp,yangın söndürme uçaklarının 
Rusya’dan kiralandığını öğrendik.

Biz bu yangınlarda ;

Kayyum atanan THK’nun saat 15.30 dan sonra 
çalışmadığını ve başkanının Türkiye’nin dört biri yanı 
alevler içerisindeyken düğüne gittiğini gördük.

Biz bu yangınlarda;

114 yangının 74 tanesinin piknik alanlarına bırakılan 
cam şişelerden aynı anda çıkabileceğini öğrendik.

Biz bu yangınlarda;

Tüm sorumluluğun iktidar partisinden olmayan 
belediyelerde olduğunu öğrendik.

Biz bu yangınlarda ;

Sorumlu bakanlığın ormanların yanmasına müsaade 
ettik açıklamasının dil sürçmesi değilse acizliğin en 
basit örneği olduğunu gördük.

Biz bu yangınlarda;

Yangın alanlarının afet bölgesi ilan edilmesi gerekirken 
bu konuda hala herhangi bir resmi açıklama ve 
uygulama olmadığını gördük.

Biz bu yangınlarda ;

Araç ulaşımının mümkün olmadığı yerlerde havadan 
müdahale yapılmadığını gördük.

Biz bu yangınlarda;

Yardım talebinde bulunan ülkelere cevap vermeyen ve 
hatta ne hakla böyle bir talepte bulunursunuz diyen bir 
insan topluluğu  gördük.

Biz bu yangınlarda ;

Can kaybını sadece insan olarak değerlendiren, 
hayvanları ve bitkileri cansız sayan yetkililer gördük.

Biz bu yangınlarda ;

Sel basan yerlerden suyu,yangınlardan közü alıp,atılan 
çayları demleyip içen insanları gördük.

Ve biz bu yangınlarda ;

Hiçbir zorunluluğu olmadığı halde canını hiçe 
sayarak,yardım etmek için koşan ve bu uğurda can 
veren insanlarımızı gördük.

Ve biz bu yangınlarda;

Yangın mağdurları için ne yapabiliriz diye sabah akşam 
uğraşan,didinen sivil vatandaşlar,meslek örgütleri ve 
sivil toplum kuruluşları gördük.

O nedenledir ki diyeceğimiz son söz…

YAŞAMAK BİR AĞAÇ GİBİ TEK VE HÜR VE BİR 
ORMAN GİBİ KARDEŞÇESİNE…

TMMOB AYDIN İKK: YANGINLARDAN 
ÖĞRENDİKLERİMİZ

TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu son günlerde ülkemizde yaşanan yangınlara ilişkin 6 Ağustos 2021 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu Dilek 
Yarımadası’nda gerçekleşebilecek olası yangın 
felaketine ilişkin uyarı yapmak amacıyla 9 
Ağustos 2021 tarihinde bir basın açıklaması 
yaptı.

Mevcut yangınlar hala sürerken; hükümet 
gerekli müdahaleleri yapamaz durumdayken; 
ülkede sabotaj şüphesi taşıyan orman 
yangınları nedeniyle bir süredir kapalı tutulan, 
bakarken bile burası da yanarsa diye içimizin 
sızladığı Dilek Yarımadası Milli Parkı, milli 
park yönetiminden yapılan açıklamaya göre 9 
Ağustos 2021 tarihinde araç ve yaya trafiğine 
açılmış bulunmaktadır. Yangınların sebebi 
konusunda kamu oyunda oluşan şüpheler Dilek 
Yarımadasında oluşabilecek bir yangın durumunda 
daha da belirgin hale gelecektir. En ufak bir yangında 
tüm sorumluluğu kim üstlenecek ve bunun cezasını 
kim çekecektir ?

TMMOB AYDIN İKK: DİLEK YARIMADASI 
KORUNMALIDIR

Dilek Yarımadası gibi binlerce canlı ve bitki örtüsünü 
barındıran ulusal zenginliğimizin, son durumlar göz 
önünde bulundurularak, bu yanlış karardan derhal vaz 
geçilmesini istiyor, ayrıca tüm kamu oyunu bu bölgenin 
korunması konusunda dikkatli olmaya, açılma kararına 
karşın bu bölgeye gitmemeye davet ediyoruz.

TMMOB MERSİN İKK ORMAN YANGINI RAPORU 
YAYIMLANDI

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu 2021’in Ağustos ayında “Kapıdaki İklim Krizi, Orman Yangınları!” 
başlıklı bir rapor yayımladı.

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu orman yangınlarıyla ilgili incelemelerini tamamladı ve bir rapor 
yayınladı. Raporda, “Devlet ormanı sayılan yerlerde binlerce madencilik, enerji, turizm ve benzeri tesis için yer 
tahsis edilmiştir. Öyle ki, bu nedenle orman ekosistemleri, deyim yerindeyse yolgeçen hanına dönüştürülmüştür” 
denildi. Raporda ayrıca, yangından etkilenen ormanlık alanların gelecekte yapılaşmaya açılmasından endişe 
duyulduğu kaydedildi.
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TMMOB Bursa İl Koordinasyon 
Kurulu, Bursa Barosu, Bursa 
Tabip Odası, KESK Bursa Şubesi, 
Nilüfer Kent Konseyi, Doğader, 
Bursa Çevre Platformu 10 
Ağustos 2021 tarihinde Yunuseli 
Havalimanı girişinde bir basın 
açıklaması gerçekleştirerek 
“Yunuseli Havalimanı yangın 
müdahale üssü olsun” dediler.

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun’un okuduğu açıklama 
şöyle:

“Bu yıl orman yangınları, geçmiş 
yıllara göre çok daha fazla can 
kaybına ve ekolojik yıkıma yol açtı. İklim krizinin 
neden olduğu kuraklıkla birlikte, Ağustos ve Eylül’de 
orman yangınlarının daha etkili olması bekleniyor.

Bir zamanlar “Yeşil” olarak adlandırılan güzel kentimiz 
Bursa, uzun yıllardır süregelen rant amaçlı kentleşme 
politikalarına rağmen büyük bir orman alanına 
sahiptir. Orman Genel Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre 
2020 yılında Bursa’nın % 44,8’i (483.542 hektar) orman 
alanıdır.

Orman yangınlarına karşı koruma, önleme ve 
müdahale Anayasa’da da belirtildiği gibi temel olarak 
merkezi hükümetin sorumluluğundadır. Ancak 
geçtiğimiz haftalarda Akdeniz ve Ege bölgelerinde 
yaşanan yangınlar, bu sorumlulukla ilgili zaafları açık 
biçimde ortaya çıkarmış durumdadır.

Bursa yanmasın, kül olmasın istiyoruz!

Orman yangınları başlamadan gerekli önlemlerin 
alınmasını ve bu önlemlerin alındığından emin olalım 
istiyoruz!

Geçtiğimiz yıllarda Bursa ve çevresinde ortaya çıkan 
orman yangınlarının yalnızca ormanları ve ekosistemi 
değil, bununla birlikte yerleşim alanlarını da tehdit 
ettiğine hep birlikte tanık olduk. Bir kez daha bu 
tehditler karşımıza çıkmasın istiyoruz!

Küresel ısınma ve iklim krizi kentimizi ve çevre kentleri, 
geçmişte olduğundan daha fazla orman yangınları 
riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Hal böyleyken, 

Bursa’nın orman yangınlarına etkili bir biçimde 
havadan müdahale edebilecek gücü yalnızca üç ay 
süre için kiralanan tek helikopter ile sınırlıdır. Oysa 
ülkemizi acıya boğan son yangınlarda bir kez daha 
gözlendiği gibi, orman yangınlarına etkili müdahale 
için kara ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme 
uçakları ve helikopterlerinden oluşan bir hava gücü de 
büyük önem taşımaktadır.

Bölgemizde olası orman yangınlarına karşı, 
Manavgat’ta, Bodrum’da ve Marmaris’te yaşandığı 
gibi bir çaresizliğe düşmemek için Bursa ve yakın 
çevresinde orman yangınlarına müdahale edebilecek 
bir hava gücü ivedi olarak hayata geçirilmelidir. Bu 
amaçla ilk atılması gereken adımlardan birisi, yangın 
söndürme filosunun genişletilmesi ve uçuşlara kapatılıp 
imara açılmak istenilen Yunuseli Havaalanının yangın 
söndürme hava üssü olarak kullanılmasıdır.

Yunuseli Havaalanı hem yangın hava gücünün 
kurulması, hem de eğitim ve tatbikatlar için çok 
uygundur. Aynı zamanda uçuş mesafesi bakımından 
yangın uçakları ve helikopterlerinin su alabileceği 
yerlere de çok yakındır. Uzmanlar yangın söndürme 
uçakları ve helikopterler için Yunuseli Havaalanının 
çok uygun olduğunu belirtmektedir.

Yunuseli Havaalanı’na kuş uçumu mesafeler (Google 
Earth görüntüsü üzerinden hesaplanmıştır): Marmara 
Denizi : 13.8 km, Uluabat Gölü : 25.2 km, İznik Gölü 
: 35.5 km, Kayapa Göleti : 14.4 km, Hasanağa Göleti : 
19.9 km, Çalı Göleti : 12.6 km, Dağyenice Göleti : 12.4 

TMMOB BURSA İKK: YUNUSELİ HAVALİMANI 
YANGIN MÜDAHALE ÜSSÜ OLSUN
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km, Doğancı Barajı : 13.6 km, Çınarcık Barajı : 29.3 km, 
Gölbaşı Gölü : 27.3 km, Gözede Göleti, Kestel : 22.8 km.

Bursa’da orman yangınlarına karşı bir hava gücünün 
oluşturulması yalnızca Bursa’daki orman alanlarına 
değil, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bilecik 
illerindeki yangınlara müdahale için de etkili bir 
girişim olacaktır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni Yunuseli Havaalanı 
arazisini imara açma yaklaşımından uzak durmaya ve 
mevcut haliyle korumaya, Orman Genel Müdürlüğü’nü 

ve diğer yetkilileri de Bursa’da yangına karşı bir hava 
gücü oluşturmaya davet ediyoruz.

Bursa’da yaşayanlar böyle bir gücün oluşturulması 
aşamasında her türlü katkıyı sunmaya hazırdır.

Ormanlarımız yanmadan, yarın çok geç olmadan karar 
vericileri çözüm üretmeye çağırıyoruz!”

Katılımcılar, basın açıklaması sırasında “Ormanlar 
korunsun, geleceğimiz yanmasın”, “Yunuseli yangın 
üssü olsun”, “Toprağına suyuna ormanına sahip çık” 
sloganları attı.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu ve Bursa 
Akademik Odalar Birliği tarafından, Türkiye’nin farklı 
yerlerinde yaşanan ve yeterli ekipmanla müdahale 
edilemediği için söndürülemeyen orman yangınlarına 
ilişkin 13 Ağustos 2021 tarihinde BAOB Yerleşkesinde 
bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın açıklamasını TMMOB Bursa İl Koordinasyon 
Kurulu  Sekreteri Ferudun Tetik yaptı. Tetik 
tarafından yapılan açıklama şöyle:

Tüm Canlı Yaşamları Yanıyor, Orman Yangınlarına 
Engel Olalım!

“Ülkemizin dört bir yanında yaşanan orman yangınları 
nedeniyle büyük bir üzüntü içindeyiz. Yangınlarda 
hayatını  kaybeden vatandaşlarımıza Allah`tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil 

şifalar diliyoruz. Yangında evlerini, tarım arazilerini, 
seralarını, hayvanlarını kaybeden tüm yurttaşlarımıza 
dayanışma duygularımızı iletiyoruz.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınları yaşanıyor. 
Yanan ormanlarımız 155  bin hektara ulaştı…

Akdeniz Bölgesi’nde orman yangınlarının etkilediği 
alanlar, Gebze Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümü İleri Uzaktan Algılama Teknoloji 
Laboratuvarı’nda optik ve termal uydu görüntüleri 
kullanılarak haritalandırıldı.

Yaklaşık 57 bin hektar alan Muğla’da yanan alanlarımız. 
Manavgat’ta 60 bin hektar alan, Mersin, Adana ve 
ülkemizin birçok bölgesinde 38 bin hektar alanla 
birlikte, çıkan yangınlarla yanan orman 155 bin hektara 
ulaştığı bildirilmektedir.

TMMOB BURSA İKK: GELECEĞİMİZ YANIYOR.. 
SEFERBERLİKLE BU İŞİN ALTINDAN KALKACAĞIZ..
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Böyle bir alan, Bursa ilinin Nilüfer, Osmangazi, 
Yıldırım ve Kestel ilçelerini yan yana getirdiğinizdeki 
yüz ölçümüne eşit, İstanbul ilinin 1/3 büyüklüğünde 
bir alandır.

Ülkemizin özellikle batı ve güney kıyılarında 
küresel iklim değişikliğine bağlı olarak mevsimsel 
sıcaklıklarının arttığı dönemlerde insan kaynaklı 
orman yangınları hemen her yıl tekrarlanmaktadır. 
Bu yangınlar can ve mal kaybına neden olduğu kadar, 
ülkemizin orman varlığını tüketerek ortak geleceğimizi 
tehdit etmektedir. Özellikle Akdeniz iklim kuşağında 
bulunan yaklaşık 13 milyon hektar ormanlık alanımız 
büyük risk altında bulunmaktadır. Ülkemizde her 
yıl on binlerce hektar ormanlık alanımızın yok 
olmasına neden olan bu yangınların engellenmesi 
ve ormanlarımızın korunması, başta kamu otoritesi 
olmak üzere tüm yurttaşların ortak sorumluluğudur.

Baştan önlemler alınmalı; yeniden rehabilite etmenin 
maliyeti önlem alma maliyetinden 40 kat fazladır.

Orman yangınlarına engel olmak ortak 
sorumluluğumuz olmakla birlikte, yangınlarla 
mücadele etmek, başta Tarım ve Orman Bakanlığı 
olmak üzere kamu kurumlarının anayasal görevidir. 
Ne yazık ki son yıllarda sayısı ve boyutları giderek 
artan orman yangınlarıyla mücadelede büyük zafiyetler 
yaşanmaktadır. Yangınların kontrol altına alınmasını 
ve kayıpların en alt seviyede tutulmasını engelleyen bu 
zafiyetin nedeni, özelleştirme uygulamaları nedeniyle 
Orman Yangınlarıyla mücadele ekip ve ekipmanlarının 
tasfiye edilmesidir.

2019 yılında AKP iktidarı THK hizmet verdiği yangın 
söndürme işini özelleştirmiştir. Bu nedenle de THK 
atıl bırakılmıştır. İhale usulüyle uçaklar kiralanmaya 
başlanmıştır. Bu gibi hayati işler özelleştirilmez! 

Önlem alma maliyeti, yeniden rehabilite etme 
maliyetinin 40 da biridir. Giden canlılarla birlikte , 
tüm ekosistem, bütün flora fauna, bu yangınlardan 
etkilenmiştir. Sistemin tekrar kurulması elbette zaman 
alacaktır. Katlamalı olarak da baktığımızda çok daha 
fazla ikincil zararlarımız oluşmuştur. Bunun toplam 
bedeli görünen zararın 40 katından  çok daha fazladır.

Elektrik hatlarını yenilenecek, insanları eğitilecek, 
camı, şişe ve sigara atılmayacak elbette. Ancak bir 
yangın durumunda devrede olması gereken THK 
nerede?! THK, Kuva-i Milliye ruhuyla iş yapan bir 
kurumdu. Yangın pilotları vardı. THK’ nun yangın 
uçakları devreden çıkarıldı. Vatan korunurken, Türk 
Kuşu korunamadı. Bu sistem çökertildi ve bize ait olan 
unsurlar milli mesele olmaktan çıkarıldı ve özelleştirildi. 

Böyle bir milli mesele kiralama ile yürütülür mü?

Bilindiği gibi 1925 yılında kurulan ve ülkemizin 
havacılık alanında en deneyimli kurumlarından biri 
olan Türk Hava Kurumu (THK) AKP iktidarı dönemi 
boyunca sistematik olarak küçültülmüş ve nihayetinde 
2019 yılında kuruma Kayyum atanarak bütünüyle 
tasfiye edilmeye başlanmıştır. Kurumun elinde bulunan 
yangın söndürme uçakları ve diğer ekipmanları ile 
gayrimenkulleri ihale yoluyla satılmak istenmektedir. 
Gayri menkullerin satışı yargı erki tarafından iptal 
edilmiştir.

Kendi uçaklarımız ve ekipmanlarımızla etkin bir 
biçimde orman yangınlarıyla mücadele edebilecek 
durumdayken, Tarım ve Orman Bakanlığı yangınla 
mücadeleyi Rus Şirketlerine ihale etmiştir. Kiralık 
uçakla yapılan yangın müdahalesinin yeterli olmadığı 
apaçık biçimde ortadadır.

100 yıla varan Cumhuriyet kurumlarımızdan birisi 
olan Türk Hava Kurumunun kayyum eliyle tasfiyesine 
son verilmeli, kuruma ait uçak ve taşınmazların satışı 
için yapılan ihaleler derhal iptal edilmelidir. Kurumun 
yangın söndürme araçlarının sayısı ve kapasitesi 
artırılarak, modernizasyonu sağlanmalıdır.

Neler öneriyoruz, ne yapacağız…

Her ne kadar şu anki önceliğimiz mevcut orman 
yangınlarının kontrol altına alınması ve oluşan 
mağduriyetlerin en kısa zamanda giderilmesi olsa 
da; orman yangınlarını önleme, müdahale ve gelecek 
planları ile ilgili doğru eylem planları uzman ve liyakatli 
kişilerce hazırlanır ve uygulanırsa bundan sonra orman 
kaybetme riskimiz çok daha az olacaktır. 

Ülkemizde gerçekleşen orman yangınlarının sadece 
% 5 inin doğal sebeplerden kaynaklandığını gösteren 
verilere bakacak olursak, mevcut yangınlarda insan 
etkisi ve ihmali olduğunu bilimsel verilere dayanarak 
söyleyebilmekteyiz. Ormanlık alanlarda insan etkisi 
özellikle belirli aylarda önlendiği takdirde yangın riski 
önemli oranda düşecektir.

-           Ülkemizdeki orman varlığının neredeyse yarısında 
maden ocakları bulunmakta ve buralarda yoğun 
madencilik faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen 
faaliyetlerde orman yangınlarına dair bilincin ne 
durumda olduğuna dair herhangi bir araştırma ya da 
veri bulunmamaktadır.

2B’ ler ve İmar Barışı ile yayla ve ormanlık alanlarda 
mantar gibi türeyen “kırsal gecekondular” ile birlikte 
orman - insan etkileşimi ve dolayısıyla orman yangını 
riski daha da artmıştır.
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Orman ile yerleşim yerleri arasında hem etkileşimi 
artıracak hem de olası bir yangında yerleşim yerlerinin 
yangın riskini azaltacak üst ölçekli afet planları 
yapılmamaktadır.

Özellikle orman alanlarına yakın kırsal alanlarda anız 
yakılması; nemin düşük, sıcaklığın yüksek seyrettiği 
mevsimlerde orman yangını riskini artırmaktadır. 

Yine kritik aylarda ateşli pikniklerin yapılması, izmarit, 
cam (şişe) gibi tutuşturucu maddelerin dikkatsizce 
doğaya atılması yangınlara sebep olmaktadır.

Ülkemizde doğal yayılım gösteren ve yangın 
bölgelerinin büyük çoğunluğunu oluşturan Kızılçam 
ormanları ve makilik alanlar, yangın ekosisteminde 
yer alan türlerdir. Kızılçamın çok erken (altı yaşından 
itibaren) kozalak vermesi, ağaç yansa dahi kozalaklarını 
üzerinde uzun yıllar tutabilmesi ve kozalaklarının 
çimlenme yüzdesinin yüksek sıcaklıkta %90 oranında 
artması, bu türün yangınla beraber evrimleştiğini 
göstermektedir. Böylelikle Kızılçam, yangın sonrası 
kendini çok hızlı bir şekilde gençleştiren ve yeniden var 
eden bir tür olarak kabul edilmektedir.

Kızılçam 30-40 yaşlarında doğal budanması en üst 
düzeye ulaşarak (alt dallarının güneş görmemesi 
sebebiyle kuruyup dökülmesi) ormanda yanıcılığı 
artıran bir örtü oluşturmaktadır. Düzenli olarak bu 
kuru dallar yüzeyden temizlendiği takdirde orman 
yangını büyük bir afet olmaktan çıkacak, daha geç 
yayılacaktır. 

Özellikle kritik dönemlerde Kızılçam ormanlarının 
yanması beklendiği için denetleme, düzenli olarak 
yangın kontrolü yapılması, yangına anında müdahale 
imkânı tanıdığı için büyümeden kontrol altına 
alınmasını sağlayacaktır. 

Yangın da aynı sel gibi, heyelan gibi, deprem gibi – her 
ne kadar antroposen etkisi fazla olsa da – doğal bir 
afettir. Orman yangınından etkilenme riski yüksek olan 
orman köylüleri başta olmak üzere, orman ile etkileşimi 
yüksek olan “turizm” tesislerinde konaklayacak 
kişilerin bu afete karşı tıpkı diğer afetlerde olduğu gibi 
eylem planları (toplanma, tahliye ve hatta gerekiyorsa 
müdahale) konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi 
gerekmektedir. 

Toplum, okul sıralarından başlayarak, gerek Bakanlık 
gerekse STK` lar aracılığı ile orman yangını ve diğer 
afetlere karşı bilgilendirilmeli, eğitilmelidir. 

Orman yangını ile mücadele ayrı bir uzmanlık alanıdır. 
İnsanlarımız tüm iyi niyetiyle yangına müdahale etmek 

için seferberlik halinde olsalar dahi, bu işin eğitimini 
alan uzmanların koordinasyonu altında görev yapması 
çok daha önemlidir. 

Orman yangını ile mücadele edecek STK` lar hızla 
örgütlenmeli, halkın bilinçlendirilmesi ve olası 
müdahalelere katılabilmesi konusunda eğitimler 
düzenlemeli; şu an yaşanılan gibi yetersiz personel, 
araç ve koordinasyon durumlarında daha risksiz 
çalışmaların gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

Bölgeye hakim (topoğrafya, rüzgar, su rejimi, bitki 
varlığını iyi bilen) Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 
uzmanları, afet durumda yangın amiri olarak 
koordinasyonu sağlamalı ve müdahale ile ilgili 
operasyonu merkezi yetkililer yerine yürüterek krizin 
önlenmesini daha muhtemel kılmalıdır.

Hava filosu; özellikle yangının ilk başlama döneminde 
ve kara araçlarının ulaşamadığı bölgelerde yangının 
kontrol altına alınması ve büyümesinin önlenmesi için 
olmazsa olmaz bir yangın müdahale aracıdır. Mutlak 
suretle Ülkemizin kendi hava filosunun bulunması 
şarttır. Bu hava filosunun Türk Hava Kurumu 
bünyesinde sağlanabileceği gibi dünyanın en büyük 
hava güçlerinden birisi olan Türk Hava Kuvvetleri 
bünyesinde de oluşturulabileceği değerlendirilmelidir.

Orman yangınlarını yalnızca uçak ve helikopter ile 
söndürmek ve soğutmak mümkün değildir. Tüm araç 
ve personelin (uçak, helikopter, arazöz, insan gücü) 
yeterli sayıda her daim hazır olması ve koordineli bir 
şekilde kullanılması gerekmektedir. Ancak bugün 
bakıldığında, son 20 yılda çıkan orman yangını sayısının 
%50`ye yakın artmasına karşın OGM bünyesinde 
bulunan sadece uçak ve helikopter sayısı değil, personel 
ve arazöz sayısında da yetersizlikler olduğu ve gerekli 
artışların sağlanmadığı görülmektedir.

Ormanlar, barındırdığı flora ve fauna ile birlikte orman 
ekosistemini oluşturan yapılardır. Bu nedenle yangın 
sonrası kamuoyunda tartışılan badem, ceviz, zeytin 
gibi meyve ağaçları 6831 sayılı Orman Kanunu`na 
göre orman ağacı değildir. Bu tip ağaçların, bulunduğu 
bölgede kendiliğinden yetişememesi, bakım 
zahmetinin çok olması, meyvelerin toplanması için 
altlarının sürekli temizlenerek açılmasının gerekmesi 
ve maki bitki örtüsünün yetişmesine izin verilememesi 
gibi nedenlerle orman oluşturmaları mümkün değildir.

Hali hazırda seyreden iklim krizi ile yükselen ortalama 
ısı artışlarından dolayı çok daha kurak dönemler 
yaşayacağımız kaçınılmaz bir gerçektir. Bu nedenle; 
kuraklığa dayanımı, kendiliğinden oluşması ve 
ekosistem oluşturması ile yanan Kızılçam orman 
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alanlarımızın ana ağaç türü olarak Kızılçam ağaçları 
ile gençleştirilmesi gerekmektedir. Ancak bu Kızılçam 
ormanlarının aralarına, daha geç tutuşan, kuraklığa 
dayanıklı Akdeniz ve Ege ekosistemine uyum 
sağlayacak ağaç türleri ile ara kuşaklar tesis edilebilir.

Şu an yaşadığımız yangınlar kontrol altına alınır 
alınmaz;

Kontrol altına alınan orman alanları soğutulduktan 
sonra tamamen söndürülmesinin ardından yapılacak 
doğru bir etüt ile hangi türün nerede var olduğu, 
tekrar aynı duruma nasıl getirileceği ve ormanın tekrar 
gençleştirilmesi için eldeki mevcut envanter varlığının 
incelenmesi gerekmektedir.

Yangının ardından gerçekleştirilecek boşaltma kesimi 
(tamamen yanmış olan ağaçların alandan kaldırılması) 
bile belirli bir plan dahilinde gerçekleşeceği için birkaç 
yıl alabileceği kaçınılmaz bir gerçektir.

Arazi çalışması yapılırken mevcut yanan ağaçların 
köklerinin alınıp alınmayacağı, toprak derinliği ve arazi 
tesviyesi için toprak derinliği belirlenerek teraslama vb. 
işlemlerin yapılıp yapılmayacağının kararı verilerek 
hesaplanmalıdır.

Kızılçam kendini hızlıca yenileme yeteneğine sahip 
olduğu için öncelikle en az 1 vejetasyon süresi (yetişme 
süresi) beklenerek arazideki tekrar yayılımının 
gözlemlenmesi gerekmektedir. Gözlemlenme süresi 
sonunda vejetasyon gerçekleşmeyen alanlar için 
gençleştirme gerekiyorsa tohum ekimi ya da fidan 
dikimi yapılmalıdır.

Ekim ya da dikim yapılacaksa; kızılçam ağırlıklı, 
monokültür (tek tip) olmayacak şekilde ekim/
dikim yapılmalı ancak orman alanının mevcut yapısı 
bozulmamalıdır. 

Kamuoyunun ağaçlandırma baskısı, yanan alana 
getirilecek farklı türden tohum ve fidanların tutma 
ihtimalini düşürürken, mevcut ekosistemin kendini 
onarmasını da güçleştirecektir. Orman Genel 
Müdürlüğü (OGM) uzmanların kontrol ve tavsiyeleri 
dikkate alınmalıdır.

Ekim/dikim yapılacaksa; ormanın mevcut ekolojik 
durumunun korunması hem ormanın tekrar yeşermesi 
hem de eski ekosistemine kavuşması için zorunluluktur. 
Ekim/dikim için alana getirilecek tohum ve fidanlar 
yanan orman ile aynı rakımdan ve ekolojik isteklerden 
seçilip toplanmalı, mümkünse aynı habitat içerisinden 
karşılanmalıdır. 

Orman yangınlarından toprak yapısı yok denecek 

kadar az etkilenmektedir. Yangın sonrası mümkünse 
toprak işlenmemeli, yanma ile birlikte toprakta kalan 
kül içerisindeki sodyum, potasyum, magnezyum gibi 
elementlerin gübre etkisi yaratan besleyiciliğinden 
faydalanılmalıdır.

Sonuç olarak;

Mevcut durumda orman yangınlarının kontrol altına 
alınması tek önceliğimiz olsa da; orman yangınlarına 
müdahaleden önce önlemeye yönelik stratejiler 
geliştirilmeli, orman yangını/afet eylem planları 
uygulamaya geçirilmelidir. Orman ile iç içe geçecek 
yerleşim yerlerinin ve turizm tesislerinin yapılması 
engellenerek yangın riskinin azaltılması gerekmektedir.

Ülkemizin sivil ve askeri tüm olanaklarının yangın 
bölgelerine sevk edilerek yangınlara müdahalelerin 
yeterli derecede yapılması ve ayrıca özellikle kara 
yoluyla ulaşılamayan bölgelerdeki yangınların 
söndürülmesinde yeterli sayıda helikopter ve uçakların 
bu bölgelerde görev yapması için her türlü imkân 
seferber edilmelidir. Bu amaçla kendi yeterli uçak 
filomuzun faal olmasına kadar derhal yangın uçağı 
bulunan ülkelerden resmi yollarla yardım talebinde 
bulunulmalıdır.

Yaşanılan bu süreç bize yine göstermiştir ki, yangın 
anında bu süreci doğru yönetmek için tıpkı Covid 
Pandemisi sürecinde olduğu gibi yeterli bilimsel 
donanıma sahip akademisyenlerden oluşacak “Orman 
Bilim Kurulu”nun vakit kaybetmeden oluşturulması 
gerekmektedir.

Ülkemizde yaşanan bu yangınlar henüz başlamamışken 
18 Temmuz 2021 tarihinde TBMM`den geçip 28 
Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan ve  7334 sayılı 
Turizmi Teşvik Kanunu Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun ile yürürlüğe giren, ülke turizminin gelişimine 
katkıda bulunacak bir içeriği olmayan, ormanlarımızın, 
kıyılarımızın talan edilmesine yol açacak, kamu yararı 
içermeyen, doğaya, ekosisteme, insanlığın ortak 
mirasına zarar veren, toplumun yaşam alanlarını yok 
eden düzenlemeler derhal iptal edilmelidir.

Tüm bunlarla birlikte, TMMOB’ye ve Bursa Akademik 
Odalar Birliği (BAOB)’ ne bağlı meslek odaları olarak;

Yanan ormanlarımızın yeniden orman vasfını kazanana 
kadar, “169. Madde. Devlet, ormanların korunması 
ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları 
koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde 
yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve 
hayvancılık yapılamaz.” şeklinde yer alan Anayasa`nın 
169. Maddesi gereği yanan orman alanlarında hiçbir 
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şekilde turizm, yerleşim ya da tarım gibi orman dışı 
bir faaliyetin gerçekleştirilmemesi için sürecin takipçisi 
olacağımızı, tüm kurullarımızla yanan alanların 
izlenmesinin sürdürüleceğini ve bu alanlarda yapılmak 
istenilen her hangi bir yapısal faaliyet olması halinde 
buna karşı her türlü yasal süreci yürüteceğimizi, bu 
yapılaşma sürecinin bir parçası olacak meslektaşımız 
olması halinde  gerekli disiplin sürecini başlatacağımızı  
kamuoyuna  taahhüt ederiz.

Bu vesile ile duyarlı yurttaşlarımızın iyi niyetle 
başlattıkları fidan kampanyalarının şu aşamada 
öncelikli konu olmadığının bilinerek, doğru bir 
organizasyonla tüm varlıklarını kaybetmiş köylülerin 
barınma ile tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerini 
tekrar kurabilecekleri yetkili kurum ve kurulların 
kampanyalarının desteklenmesinin önemini bir kez 

daha hatırlatmak isteriz.

Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar 
Allah`tan rahmet dilerken, yine canını yitiren tüm 
canlılar için çok büyük üzüntü içerisinde olduğumuzu 
bildiririz. Dileğimiz yangında zarar gören tüm 
vatandaşlarımızın ve canlılarımızın bir an önce 
sağlıklarına kavuşması, yangının biran önce tamamen 
söndürülmesidir.

Yangınla mücadelede bulunan yerli-yabancı, asker-sivil 
herkese şükranlarımızı sunarız.

Kalbimiz, vatanımızın yangından etkilenen her bir 
karışında atmaktadır...

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu ülkemizde 
çıkan orman yangınları ile ilgili 13 Ağustos 2021 
tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

İzmir Mimarlar Odası’nda gerçekleştirilen basın 
açıklamasında TMMOB İKK Sekreteri Aykut Akdemir 
sürecin yönetilemediğini vurguladı. Açıklama metnini 
TMMOB Orman Mühendisleri Odası İzmir Şube 
Başkanı Sabahattin Bilge okudu. Sabahattin Bilge 
tehlikenin hala geçmediğini belirterek sorumlulara 
tedbir çağrısı yaptı.

ORMAN YANGINLARI SÜRERKEN İNSANLIK 
HIZLA HAYATTA KALMA EŞİĞİNE DOĞRU 
İLERLEMEKTEDİR

AFETE DÖNÜŞEN ORMAN YANGINLARI KRİZİ 
YÖNETİLEMEMİŞTİR

Avustralya’da 2019 yılında başlayan aylarca(240 gün) 
süren ve ülke tarihinin orman yangınında yaklaşık 
5 milyon hektar orman alanı tahrip olmuştur. Aynı 
yangında 1.1 milyar hayvanla birlikte 28 kişi hayatını 
kaybetmiştir. Yine Amerika’da ülke tarihinin en büyük 
yangınları söndürülememektedir. Akdeniz’e kıyısı olan 
birçok ülkede orman yangınları devam etmektedir. 
İngiltere’de anormal sıcaklıklar fırtınalar. Almanya 
ve Belçika’da görülmemiş sel baskınları köyleri 
ve kasabaları adeta yutmuş ve 200 den fazla ölüm 
meydana gelmiştir. Dünyanın değişik yerlerinde 50 
dereceye varan sıcaklıklar. Alpler dahil kutup buzulları 

eriyor, tayfunlar artıyor atmosferin dinamikleri daha 
da keskinleşiyor. Geçmişte anormal olan bu olaylar 
günümüzün normali haline geldi. Aslında bütün bunlar 
bozulan bir sistemin zincirleme sonuçlarıdır.

Küresel iklim krizi yeni başlamış değil, uzun zamandır 
değişim sürecinin içindeyiz. Buna karşın Türkiye; 
orman yangınlarının bütün dünyada artmasının 
esas nedeni olan İklim Krizine karşı yapılan Paris 
İklim Antlaşması’nı imzalamış olmasına rağmen hâlâ 
yürürlüğe koymamıştır.

Son orman yangınları başta olmak üzere ülkenin 
değişik bölgelerinde baş gösteren susuzluk, aşırı 
sıcaklar, kuruyan göller, Tuz Gölünde ölen flamingolar 
ülkemizin bu tip krizlere nekadar hazırlıksız olduğunun 
kanıtıdır.

Orman Genel Müdürlüğünün resmi verilerine göre; son 
beş yılda yıllık ortalama 2.771 yangına karşılık 11.819 
hektar orman alanı yanmıştır. Önceki beş yılda ise 2.492 
yangında ise 6.372 hektar alan yanmıştır. Bu verilere 
göre; yıllık ortalama yangın sayısı %11.2 artarken 
yanan alan miktarı %85,5 artış kaydetmiştir(Prof. Dr. 
Erdoğan ATMIŞ). 2021 yılında ise tüm rekorlar alt üst 
olmuştur.

Ülkemiz birçok bölgede 28 Temmuz 2021 tarihinde 
başlayan ülke tarihinin en büyük yangınları ile 
boğuşmaktadır. Yangınlarda hayatını kaybeden bütün 
vatandaşlarımıza rahmet yakınlarına baş sağlığı sabır 

TMMOB İZMİR İKK: ORMAN YANGINLARI SÜRERKEN 
İNSANLIK HIZLA HAYATTA KALMA EŞİĞİNE DOĞRU 

İLERLEMEKTEDİR
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diliyoruz. Yangınların söndürülmesinde üstün çaba 
gösteren başta Orman Genel Müdürlüğü personeli 
olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz. 
Ayrıca, yangın esnasında halkımızın gösterdiği refleks 
ile gelişen sivil dayanışmayı takdire şayan bir davranış 
olarak değerlendiriyoruz.

Maalesef dünyadaki orman yangınları ve diğer 
belirtilerden yeterli dersi çıkardığımızı söyleyemeyiz. 
Oysa daha hazırlıklı olabilir ormanlarımızın önemli 
bir bölümünü kurtarabilirdik. Yangınların boyutu 
büyüyünce özellikle yer ekiplerindeki personel sayısı ile 
hava aracı sayısının yetersiz kaldığı herkes tarafından 
bilinen bir gerçektir. Sonuç olarak ülke tarihimizin 
en büyük yangınları oldu bundan büyük bir üzüntü 
duyuyoruz. Ancak tehlike henüz geçmiş değildir alarm 
durumu devam etmelidir.

Orman yangınları ile mücadele için bir kez daha 
hatırlatmak gerekirse;

1- Yıllar öncesinden beri söylenen ve realiteleye 
dönüşen küresel iklim krizi koşulları dikkate alınarak 
önümüzdeki dönemden itibaren başta ilgili kurumlar 
olmak üzere üniversiteler, meslek odaları ve sivil 
toplum kuruluşlarının görüşleri alınarak yeniden bir 
ulusal yangın eylem planı hazırlanmalıdır.

2- Orman yangınlarında uçak helikopter kullanımı 
tartışmasına son verilmeli, oluşturulacak ulusal yangın 
eylem planına göre mülkiyeti yetkili kurumda olmak 
üzere bir hava aracı filosu oluşturulmalıdır.

3- Yer ekiplerinin personel eksikliği 6831 sayılı 
orman kanununa göre orman köyü haklarına sahip 
kişilerden olmak üzere objektif kriterlere göre acilen 
doldurulmalıdır.

4- Personel çalıştırmaya dayalı ihale yöntemi ile orman 
yangını söndürme ekibi oluşturulmamalıdır.

5- Ülkemizdeki ormanları ve doğal varlıkları yöneten 
kurumlar(OGM ve MPGM) siyasi iktidardan bağımsız, 
liyakatin özenle uygulandığı birer teknik genel 
müdürlük haline dönüştürülmelidir.

6- Orman yangını ile mücadele başta olmak üzere 
uzmanlık gerektiren birimlerde çalışan personel 
özendirilerek çalışması sağlanmalı, rotasyon ve benzeri 
uygulamalarla istek dışı yer değişimi yapılmamalı başka 
işlerde görevlendirilmemelidir. Sözleşmeli personel 
çalıştırma yönteminden derhal vazgeçilmelidir.

7- Geçtiğimiz yıllarda Buca Kaynaklar mahallesinde 
Orman yangınlarında görev yapan personelin eğitimi 
amacı ile orman içine tesis edilen bir süre amacı 
doğrultusunda kullanıldıktan sonra talep üzerine 
Dokuzeylül Üniversitesine devredilen “Orman 
Yangınları Eğitim Merkezi” yapım amacı doğrultusunda 

kullanılmak üzere acilen Orman Genel Müdürlüğüne 
geri verilmelidir.

8- Manisa Muradiye’de 1954 yılında kurulan 100 
hektarlık Orman Fidanlığı kapatılarak Otomobil 
fabrikası kurulmak üzere Manisa Organize Sanayi 
Bölgesine devredilmiştir. Orman Genel Müdürlüğünce 
yapılan ağaçlandırmalar için kullanılan fidanların 
önemli bir bölümünü karşılayan aynı zamanda soliter 
fidan(yaşlı fidan) üretiminde özel sektöre öncülük 
edecek birikim ve kapasiteye sahip yaklaşık 300 tür 
fidan yetiştirilen bu fidanlık acilen Orman Genel 
Müdürlüğüne geri verilmelidir.

9- Orman içi köylerde yaşayan halkın kentlere 
göçünü engelleyici tedbirler alınmalı, orman halk 
ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından üretim, 
bakım ve ağaçlandırma işlerinin köylüler tarafından 
sosyal güvenceli şekilde yaptırılması için mevzuat 
geliştirilmelidir.

10- Yaşadığımız olağanüstü sürecin önümüzdeki 
dönemde hangi boyutlara ulaşacağı ve nereye doğru 
evrileceği henüz belli değildir. Bundan böyle piyasanın 
odun ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamayı 
hedef alan, endüstriyel ağaçlandırma vb. uygulamalarla 
ormanlar üzerine kurulan üretim baskısına acilen son 
verilmelidir.

11- Yanan alanların doğal veya ağaçlandırma yolu ile 
rehabilitasyonu ve ağaçlandırılmasında Orman Genel 
Müdürlüğü oldukça donanımlı bir birikime sahip 
olduğu ve süresi içinde bu çalışmaları bitireceğinden 
emin olmakla birlikte gerek bu konuda uzman olmayan 
çevrelerin baskısı veya talebi doğrultusunda bu alanlara 
başta kızılçam olmak üzere yöresel doğal türler dışında 
zeytin, badem, incir vb. kültür bitkilerinin sahaya 
dikimine kesinlikle izin verilmemelidir.

12- Yangınlarda zarar gören orman köyü halkının 
maddi kayıpları merkezi hükümet tarafından karşılıksız 
olarak giderilmelidir.

13- Orman yangınları toplumun tüm kesimlerini 
ilgilendiren aynı zamanda doğal bir afet olup, topyekün 
mücadele gerekmektedir. İllerde ilan edilen “Yangın 
Komisyon Kararları” doğrultusunda yangınlar tek 
merkezden yönetilmeli, yönetim merkezinden belli 
aralıklarla topluma doğru bilgi akışı sağlanmalı ve son 
yangınlarda görülen koordinasyon zafiyeti bir daha 
yaşanmamalıdır.

14- Orman Yangınlarının Önlenmesi ve 
Söndürülmesine ilişkin uygulanmakta olan 285 
sayılı tebliğin 4. Maddesinde yazılan ve her yıl İllerde 
Vali başkanlığında toplanan ve “Orman Yangınları 
ile Mücadele Komisyonu” kararları eksiksiz şekilde 
uygulanmalı, yerel yönetimler başta olmak üzere diğer 
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kurumlar ile gönüllülerin olanaklarından azami ölçüde 
faydalanılmalı bu olanaklardan faydalanmada zafiyet 
yaşanmamalıdır.

15- Ülke genelinde orman yangınlarının %97 si insan 
kaynaklı olduğu kayıtlara geçtiği halde blok orman 
alanlarının parçalanmasına ve insan faaliyetinin 
artmasına neden olan başta özel ağaçlandırma olmak 
üzere turizm, madencilik, HES, RES vb. tesislere 
kesinlikle izin verilmemeli, ormanın varlığının tek 
başına üstün kamu yararı sayılması gerekmektedir.

Birleşmiş milletler 10.08.2021 tarihinde yayınlanan 
yeni iklim raporunda; sıcaklık artışlarında meydana 
gelen anormal değişiklikler nedeniyle her ne olursa 

olsun, 1,5 derecelik sıcaklık artış eşiğine 2040’ta 
ulaşılacağı, karbon emisyonunun sınırlanmaması 
durumunda ise bu artışın 10 yıl içinde gerçekleşmiş 
olacağı belirtilmiştir.

Bundan böyle ormansızlaşmaya tahammülümüz 
kalmamıştır. Ormanlar emanetimizdir, ormanlar 
teminatımızdır, ormanlar insanlığın ve dünyanın 
geleceğidir. Bu değerli varlığın daha etkin korunması 
yönünde tüm halkımızı ormanlara sahip çıkmaya, 
orman yangınları başta olmak üzere ormanlara zarar 
verecek tüm tehditlere karşı sorumluları daha etkin 
tedbirler almaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Afetler Değil, Kamusal Önceliği Olmayan Politikalar 
ve Uygulamalar Can ve Mal Güvenliğini Tehdit Ediyor.

Deprem, yangın ve sel gibi ülkemizin çeşitli yörelerinde 
yaşanan afetlerin yarattığı yıkım ve can kayıpları 
giderek artmaktadır. Afet yönetiminin eksikliği, 
kamusal işlevlerin tasfiyesi, plansız ve çarpık yapılaşma 
vb yaşanan yıkım ve can kayıplarının temel nedenidir.

Batı Karadeniz’i etkisi altına alan yoğun yağışların afete 
dönüşmesi sonuc, ölen yurttaşlarımızın yakınlarına 
başsağlığı, yaralananlara acil şifalar ve  zarar gören 
yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 
Tablonun daha da ağırlaşmamasını umuyor ve ülkemizi 
yönetenleri akla, bilime ve tekniğe uygun gerekli 
adımları atmaya davet ediyoruz.

Sel felaketlerinin temel nedenleri, iklim değişikliği 
etkileri yanında; kamunun insan ve doğa odaklı 
olmayan insan kaynaklı doğa tahribatları, yanlış su 
politikaları, HES’ler, plansız ve çarpık kentleşme, 
yetersiz altyapı ile merkezi ve yerel yönetimlerin 
kentleri rant politikalarına teslim etmesidir.

HES’ler ile vadi yataklarının doğal yapısı ve akışı 
bozulmuştur. Çarpık kentleşme sonucu, dere taşkın 
alanları ve dere yatakları yapılaşmaya açılmıştır. İmar 
affı adı altında, yanlış yerlerde mühendislik hizmeti 
alınmadan inşa edilen kaçak yapılara göz yumulmuş, 
yurttaşlarımız güvenliksiz ve sağlıksız yapılarda, risk 
altında yaşamaya mecbur bırakılmıştır.

Yanlış su yönetimi ve HES politikaları sonlandırılmalıdır. 
Dere yatakları acilen bilim ve tekniğin kurallarına 
uygun olarak rehabilite edilmeli, heyelan riski olan 
alanlar yapılaşmaya açılmamalı bu alanlar üzerindeki 
mevcut yapılar kaldırılmalıdır.

Dere yatakları, tekrar yapılaşmaya açılmaması için 
Anayasal koruma altına alınmalıdır. Bilim ve tekniğe 
uygun olmayan, ranta dayalı, doğa ve yaşam düşmanı 
projelere artık izin verilmemelidir.

Küresel ısınmanın etkilerini daha şiddetli görmeye 
başladığımız bu zamanlarda, doğal afet olarak 
adlandırdığımız deprem, sel, orman yangınları gibi 
felaketlerin can ve mal kaybına yol açmasını önlemenin 
tek yolu, insan hayatını ve çevreyi ön planda tutan doğru 
projeler ve kamusal denetimdir. Yıldönümü yaklaşan, 
22 yıl önce en büyük yıkımı kentimizde yaşadığımız 
17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi ile bir kez 
daha farkına varılan, ancak ders almakta halen yetersiz 
kalınan afet yönetimi, akılcı, bilime dayalı olarak 
oluşturulmalıdır.

TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) gibi 
kurumların, afet yönetimi sisteminden dışlanmasına 
son verilmeli, öneri ve itirazlarımız dikkate alınmalıdır. 
Çözüm daima doğa ve toplum çıkarlarını gözeten 
politikalarda, akıl, bilim ve tekniktedir. 

TMMOB KOCAELİ İKK: BATI KARADENİZ 
BÖLGESİNDEKİ SELLERİN VE YIKIMLARININ NEDENİ 

OLAN İNSAN VE DOĞAYA DÜŞMAN RANT ODAKLI 
POLİTİKALARA DERHAL SON VERİLMELİDİR!

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu 13 Ağustos 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaparak “Batı 
Karadeniz Bölgesindeki Sellerin Ve Yıkımlarının Nedeni Olan İnsan Ve Doğaya Düşman Rant Odaklı Politikalara 
Derhal Son Verilmelidir!” dedi.
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Van’da yaşanan ve yıkıma neden olan sel felaketi 
ardından TMMOB Van, Diyarbakır, Tunceli ve Hakkâri 
İl Koordinasyon Kurullarının oluşturduğu heyet 12-13 
Ağustos 2021 tarihlerinde bölgede teknik inceleme ve 
ziyaretlerde bulundu.

Selden etkilenen yöre halkının ihtiyaçlarının 
karşılanması konusunda TMMOB’nin merkezi 
olarak organize ettiği dayanışma faaliyeti ile 

TMMOB VAN, DİYARBAKIR, TUNCELİ, HAKKÂRİ 
İKK’LARI VAN’DA TEKNİK İNCELEME YAPTI

toplanan malzemelerin dağıtımı ve kurum ziyaretleri 
gerçekleştirildi. Heyette TMMOB Diyarbakır İKK 
sekreteri Doğan Hatun, TMMOB Tunceli İKK sekreteri 
Uğur Bayrak, TMMOB Hakkâri İKK sekreteri Cihad 
Kahraman, TMMOB Van İKK sekreteri Barış Kartal 
ve İl Koordinasyon Kurul üyeleri yer aldı. Heyet 
selden etkilenen bölgelerde teknik inceleme ve hasar 
tespit çalışmaları yürüttü. Heyetin yürüttü çalışmalar 
raporlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacak.
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YÖNETEMİYORSUNUZ

Neredeyse ülke aylardır bir felaket sarmalının içine 
düşmüş ve bundan çıkamıyor. Yolsuzluk, mafya, rant 
ilişkileri ile halkın malları, ülkenin yeraltı ve yer üstü 
kaynakları, doğası yağma edilmesinin sonuçlarını 
ülkemizde her doğa olayının bir felakete dönüşmesine 
üzülerek şahit oluyoruz.” Bir yanda ormanlar yanıyor, 
su yok; diğer yanda selde insanlarımız boğularak 
ölüyor. “AKP iktidarı yaşanan her sorunda önce 
sorunu yok saymayı, mecbur kalırsa sorunun kaynağı 
olarak muhalefeti suçlamayı hatta çoğu zaman yangına 
körükle gitmeyi tercih ediyor ya da mecbur kalıyor.

Tüm kamu bürokrasisi durmuş kamunun 
kaynaklarının yağmalanmasının sonucu önlenebilir 
doğal olaylarının felakete dönüşmesini izliyor. Hatta 
felaketlere kendi imkanıyla seferber olan vatandaş veya 
kimi kuruluşların yaptıkları çağrılar devletin acizliğini 
ortaya koyduğu için engelleniyor, tehdit ediliyor hatta 
hedefe konuluyor. Bütçeden sürekli sermayeye teşvik 
yaratılırken, ormanlar yanarken bir yangın söndürme 
uçağı dahi kaldırılamıyor, her yoğun yağış bir sel 
felaketine dönüşürken insanlar evsiz barksız çaresiz 
bırakılıyor.

Ormanları yakan hava sıcaklıklarından çok maalesef 
alınmayan önlemler ve iktidarın rant politikalarının 
bir sonucu olduğunu görüyoruz. Orman Genel 
Müdürlüğünün resmi verilerine göre; son beş yılda yıllık 
ortalama 2 bin 771 yangına karşılık 11 bin 819 hektar 
orman alanı yandığını, önceki beş yılda ise 2 bin 492 
yangında 6 bin 372 hektar alan yanmış Bu verilere göre; 
yıllık ortalama yangın sayısı yüzde 11,2 artarken yanan 
alan miktarı yüzde 85,5 artmış durumda, yangınlara 
müdahalede ise gönüllüler, yardım kuruluşları adeta 
devletin yerini almış durumda.

Aynı basiretsizlik sel felaketlerinde de yaşandı. 
Giresun Dereli, Artvin ve Van’da yaşanan sellerden 
sonra Kastamonu Bozkurt, Sinop Ayancık ve Samsun 
başta olmak üzere diğer illerimizde yaşanan seller 
sadece mal kayıpları ile sınırlı kalmadı ve çokça da 
can kaybına sebep oldu. Biliyoruz ki, yağmurun 
yağışı doğal bir süreçtir fakat yağan yağmurun sele 
dönüşerek can ve mal kaybına sebep olması başta 
siyasi iktidarın ve yerel yönetimlerin akarsu ve derelere 
müdahalesinin sonuçlarını yaşıyoruz. Dere yatağına 

geri döner’ atasözünü unutan siyasi iktidarlar ve 
belediye yönetimlerinin ihmalleri nedeniyle yağışların 
fazlalaşması sonucu dereler eski alanlarını geri 
alırken can ve mal kayıplarına neden olmuştur. ‘Ne 
yapalım doğal afet’ sözü iktidarın suçunu örtbas etme 
çabasından başka bir şey değildir.  Esas felakete sebep 
olanlar HES’ler ve dere yataklarının imara açan iktidar 
ve belediye yönetimleri olduğu açıktır.

İktidarın orman yangınları ve sellerin yarattığı yıkımın 
yükünü IBAN göndererek vatandaşa yüklemeye 
çalışması bir yönetememe halinin açık itirafıdır. Tüm 
vatandaşların ihtiyaçlarının acilen kamu kaynakları 
ile karşılanmalı ve temelde bu felaketlere sebep olan 
politikalardan derhal vazgeçilmelidir.

Tek Adam Saray rejimi ve ortakları halkın gerçek 
sorunlarına çözüm bulmak, orman yanıyorsa 
söndürmek, önlem almak, sel oluyorsa felakete 
neden olan rant politikalarından vaz geçmek v.b işleri 
yapacağına gerici, ırkçı politikalarda ısrar ediyor. 
Bunun sonucunda ülkenin dört bir yanında nedeni 
ne olursa olsun daha sonra ırkçı kışkırtmalara neden 
olan saldırılar meydana gelmeye devam ediyor. Son 
iki ayda İzmir’de HDP İl Binasında Deniz Poyraz’ın 
katledilmesi dahil en az sekiz saldırının meydana 
geldiği; 2010 Yılından bu yana ise 280 ırkçı saldırıda 15 
kişinin öldüğü , 97 kişinin yaralandığının İnsan Hakları 
örgütlerinin verilerine yansıdığını görüyoruz. Maalesef 
iktidarın yarattığı kutuplaştırıcı iklimin sözde bazı 
muhalif kesimleri de etkisi altına aldığını görüyoruz. 
Bolu Belediye Başkanının mültecilere yönelik ayrımcı 
uygulaması bu politikaların bir sonucudur ve kabul 
edilemez.

Emperyalist projelere uygun olarak Suriye’de kışkırtılan 
iç savaşa Türkiye’yi taraf eden iktidar, bu savaşın 
sonucu olarak ortaya çıkan kitlesel göçleri de fırsat 
olarak gördü. Milyonlarca mülteci yerinden yurdunda 
edilirken AKP bunu fırsata çevirerek AB’ye karşı 
koz olarak kullandı, yetmedi insanlık dışı bir şekilde 
ekonomik krizin yönetmek için sermayeye kayıt dışı 
ucuz iş gücü de sağlanmış oldu. Hatta iktidar açıkça 
kayıt dışı mültecileri ekonominin belkemiği olarak 
görmektedir.  Öte yandan gerici ırkçı politikalarla 
bizzat bu zorunlu göçlerin sebeplerin sorumlusu olan 
AKP iktidarı tarafından kışkırtılarak, ülkede sürekli 

TMMOB İZMİR İKK: YÖNETEMİYORSUNUZ
Aralarında TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun da bulunduğu İzmir Emek Ve Demokrasi Güçleri 16 
Ağustos 2021 tarihinde Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde “Yönetemiyorsunuz” başlıklı bir basın 
açıklaması yaptı.
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olarak bir savaş, faşist saldırılara açık bir siyasal iklimin 
yaratıldığını görüyoruz.

UYARIYORUZ

Yaşadığımız işsizliğin, yoksulluğun, zamların, 
yangınların, sel felaketlerinin sorumlusu mülteci ve 
göçmenler değildir. Onlar bu sürecin mağdurlarıdır. 
Gerek kimi siyasetçilerin söylemlerinde gerek basın 
yayın organlarında ve gerekse de sosyal medyada her 
gün çeşitli örneklerini gördüğümüz ırkçı, yabancı 
düşmanı dilin, failleri değil mağdurları suçlayan 
söylemlerin sorunları daha da derinleştirdiği açıktır. Bu 
söylemler toplumda kutuplaşmaları derinleştirmekte, 
provokasyona açık bir zemin hazırlamaktadır. 
Muhalafetin de bu popülist gerici politikalardan 

etkilenen, oy devşirme kaygısı ile çanak tutan değil 
tam aksine çözüm üreten barıştan demokrasiden 
yana bir tutum alması önemlidir. Aksi takdirde tek 
adam rejiminin iktidarını korumak için sarıldığı 
kutuplaştırıcı politikaların tuzağına düşülmüş olur, ve 
bu gerici, ırkçı, kutuplaştırıcı politikaların bedeli tüm 
toplum için ağır olur.

Bu ülkedeki tüm faşist gerici saldırıların sorumlusu 
siyasal iktidarın Saray Rejiminin ta kendisi olduğunu 
biliyoruz, görüyoruz.  Tüm demokrasi güçlerini 
iktidarın gerici, kutuplaştırıcı politikalarına karşı, 
herkesin yaşam hakkının kutsal olduğu, eşit, özgür ve 
güvenli bir şekilde yaşayacağımız demokratik bir ülke 
mücadelesinde birleşmeye çağırıyoruz.

17 Ağustos Depreminin 22. Yılı:

Daha Büyük Acılar Yaşamamak İçin Acilen Önlem 
Alınsın!

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Ferudun Tetik tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Cumhuriyet tarihinin 1939 büyük Erzincan 
depreminden sonra en büyük ikinci depremi olarak 
kayıtlara geçen 1999 Gölcük depreminin üzerinden 22 
yıl geçti. 7,4 büyüklüğündeki deprem tüm Marmara 
bölgesini etkilemekle birlikte can kayıpları ve ekonomik 
sonuçları itibariyle tüm Türkiye’yi sarstı.

Gölcük Depremi, ülkemizin depreme bakış açısının 

değişmesinde bir milat olarak kabul edilmektedir. 
17 Ağustos Depremi’nden çıkan ders, coğrafi riskler 
göz ardı edilerek kurulan şehirlerin, plansız-çarpık 
kentleşmenin ve mühendislik hizmeti almayan yapıların 
insanlar için büyük tehdit oluşturduğuydu. 1999’dan 
sonra, deprem sonrası müdahaleden çok deprem öncesi 
alınması gereken tedbirlerin düşünülmesi gerektiği tüm 
çevrelerce benimsendi. Ortaya çıkan bu fikir birlikteliği 
sonucunda güvenli ve sağlıklı bir yaşam, yapılaşma ve 
çevre için nelerin yapılması veya yapılmaması, ne tür 
önlemlerin alınması gerektiği konularında fikirler öne 
sürülmüş, bunların değerlendirilmesi sonucunda kamu 
kurumlarınca strateji ve eylem planları oluşturulmuştur 
Ancak bugün geriye dönüp bakıldığında aradan geçen 

TMMOB BURSA İKK: DAHA BÜYÜK ACILAR 
YAŞAMAMAK İÇİN ACİLEN ÖNLEM ALINSIN!

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 17 Ağustos Depremi’nin 22. yılı nedeniyle basın açıklaması gerçekleştirdi.



59

birlik haberleri
TEMMUZ-AĞUSTOS 2021 SAYI: 199

açıklamalar

22 yılda bir arpa boyu yol kat edilemediği görülmektedir.

AFAD’ın 2011 yılında yapmış olduğu geniş tabanlı bir 
çalışma ile hazırlanan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem 
Planı (UDSEP) kapsamında, büyük çoğunluğu 2017 
tarihinde bitirilmek üzere 2023 yılında tamamlanması 
hedeflenen çalışmalar Bakanlar Kurulu Kararı olarak 
18.08.2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Son olarak 2020 yılında TBMM’de Depreme Karşı 
Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının 
En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu 
kurulmuş ve raporu yayımlanmıştır. Ancak ne yazık ki 
bu son rapor şimdiye kadar hazırlananların en gerisi 
niteliğindedir..

Kanal İstanbul projesi varlığıyla bir beka sorunudur

Başta İstanbul ve İzmir gibi afet riski altındaki şehirlerde 
UDSEP’te ifade edilen tehlike ve riskleri esas alan planlar 
geliştirilip çevre ile uyumu sağlanmadığı gibi, ilin afet 
tehlike ve risklerinin mekânsal planlamaya aktarılması 
temel prensibine aykırı olarak İstanbul’da “Kanal 
İstanbul”Projesi hayata geçirilmek istenmektedir. 
Kanalın kendi yapısı ve Kanal İstanbul kapsamındaki, 
karayolu, demiryolu geçiş köprüleri, demiryolu, metro, 
altyapı tünelleri gibi geçiş tünelleri, altyapı geçiş yapıları 
(atıksu, içmesuyu, enerji nakil hatları, doğalgaz, 
telekomünikasyon hatları, kıyı-deniz yapıları) gibi 
mühendislik yapılarının deprem riskleri açısından 
konu ele alındığında, deprem riski çok yüksek olan 
bu kentin Avrupa yakasını ikiye bölmenin yaratacağı 
açmazlar karar vericiler tarafından fark edilemediği 
gibi uzmanların söylemlerine de kulak tıkamaya devam 
edildiği görülmektedir. Mevcut durumda bile deprem 
toplanma alanları, ulaşım güzergâhları yok edilen bir 
kentin afet müdahale olanakları adeta engellenirken, 
bölünmüş bir kentin deprem sonrasında nasıl tepki 
vereceği de bilinememektedir.

Yapı stokumuzun durumu kaderine terk edilmiştir

Ülkemizin yapı stokunun durumu belirsizliğini 
korumaktadır. UDSEP’e göre 2017 yılında 
tamamlanması öngörülen bina envanteri çalışması 
tamamlanamamış, dahası resmi kurumlar hariç 
başlanamamıştır. Bunun sonucu olarak mevcut yapı 
stokunun iyileştirilmesi de mümkün olmamaktadır. 
Bu binaların tespiti ne yazık ki deprem tarafından son 
derece ağır bedeller karşılığı yapılmaktadır.

Kamu binaları hakkında bilinmezlik devam etmektedir. 
Okulların, yurtların, kreşlerin, hastanelerin sayısı, 
ne kadarının tarandığı, ne kadarı hakkında yıkım, 
güçlendirme veya kullanım kararı verildiği, ne 
kadarının yıkıldığı veya güçlendirilecekse projelerinin 

yapıldığı ve ayrıca ne kadarının güçlendirildiği konusu 
kamuoyunun bilgisi dahilinde değildir.

Yapı Denetim Yasasında köklü, kalıcı, önleyici 
değişikliklere ihtiyaç var

Yapı denetimi konusunda AFAD Eylem Planı 
gerekçesinde “Yapı Denetim Yasasının bir bileşeni 
ve içerisinde müteahhitlik sektörü ile ilgili 
düzenlemelerin olacağı Yapı Yasası’nın çıkarılması 
depremle mücadelede önemli bir aşamadır. Böylelikle 
Kentsel Dönüşüm Yasası’nın deprem odaklı olarak 
düzenlenmesi de sağlanabilecektir. Yapı Denetim 
sisteminin etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır” 
denilmektedir. Bu iyi niyetli beyanların yapı mevzuatı 
ile nasıl gerçekleştirileceği bilinmemekle birlikte, 
çıkarılan 6306 sayılı “Afet Riski Altında Bulunan 
Alanların Dönüştürülmesi Yasası”nın ifade edilen 
Deprem Odaklı dönüşümün tersine sonuçlar verdiği 
görülmüştür.

Eylem Planının gerekçesinde yapı mevzuatı ile Yapı 
Denetiminin etkin bir şekilde kullanılması ifade 
edilmektedir. Ancak vatandaşların Anayasal hakkı 
olan can ve mal güvenliği etik kurallardan yoksun olan 
serbest piyasa koşullarına bırakılmamalıdır. Kamu 
hizmeti veren/vermesi gereken kuruluşlar birbirleriyle 
rekabet eder durumda olmamalıdır. Ülkemizdeki 
denetimsizliğin temel nedeni rant ilişkilerinin, tekniğin, 
fen ve sanat kurallarının önüne geçmiş olmasıdır. Yapı 
Denetim sisteminin sağlıklı çalışması için gereken 
yasal düzenlemeler yapılmalı, her şantiyede bir şantiye 
şefi bulunması zorunluluğu getirilmelidir.

Asli görevi sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kentler 
kurmak ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak olan 
devlet eliyle, mühendislik, mimarlık ve şehir planlama 
disiplinlerinin teknik, bilimsel ve yasal gereklilikleri 
ile teknik ilkelerini görmezden gelerek, ormanları, 
kıyıları, doğal kaynakları hiçe sayan, kentlerin 
tarihini, kültürünü yok eden, toplumu ve kentleri 
kimliksizleştiren rant projeleri “Kentsel Dönüşüm” adı 
altında hayata geçirilmektedir.

Kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm konusu 
bugüne kadar daha çok gayrimenkul piyasasının 
talepleri doğrultusunda gündeme getirilmiştir. Bugün 
kentlerimizde bulunan yapı stokunun önemli bir 
kısmının yenilenmesinin zorunlu olduğu bir gerçektir. 
Bu kapsamda kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm 
konusu, çağdaş ve demokrasisi güçlü olan ülkelerde 
sadece mekân düzeyinde ele alınmaz; sosyal, ekonomik 
ve mekânsal gelişmenin bir bütünü olarak ele alınır. 
Ancak bizdeki uygulama ise; yeni bir rant düzeni 
oluşturulması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Açıkçası 
kişi ve grup çıkarını dikkate alan rant eksenli bir düzen, 
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kentsel dönüşüm kavramı ile ne yazık ki eşdeğer bir 
hale gelmektedir.

İmar affı başlı başına cinayettir

Halihazırda yapı stokumuzla ilgili belirsizlikler ve 
tehlikelerin üzerine siyasal iktidarlarca çıkarılan imar 
afları can ve mal kayıpları tehdidini büyütmektedir. 
İmar afları kaçak yapılaşmanın en önemli teşvik 
unsurlarından birisi olmuştur. İmar affı toplumun 
sağlıklı ve güvenli konutlarda yaşamasını belirsizliğe 
sokmaktadır. Mühendislik hizmeti almadığını 
varsaydığımız yapıların yasallaştırılmasıyla, bu 
yapıların doğa olayları karşısında hasara uğramaları 
halinde sorumluluk, bu kararı alan devletin, siyasi 
iktidarın üzerindedir. Bir binaya iskan ruhsatı 
verilmesi, devletin vatandaşa ‘Bu binada oturabilirsin’ 
demesi anlamına gelir.

Her şantiyeye bir şantiye şefi zorunlu olmalıdır

Ülkemizin yakın tarihinde yaşanan depremlerin 
ardından ortaya çıkan tablolar bize göstermektedir ki, 
büyük oranda inşa sürecinde yaşanan olumsuzluklar 
ve hatalardan kaynaklı yapılar hasar görmektedir. 
Buna rağmen, yapı üretim sürecinde kilit rol oynayan 
şantiye şefliği en çok ihmal edilen, önemsizleştirilen 
ve yalnızca bir imzaya indirgenen görevlerin başında 
gelmektedir. Karar vericiler tarafından mühendis-
mimarların maalesef ara eleman statüsüne getirilmeye 
çalışılmasının somut ifadesi şantiye şefliği gibi önemli 
bir görevin konumlandırıldığı seviyede kendini 
göstermektedir.

Mühendislik, Mimarlık, Şehir Planlama eğitiminde 
acilen düzenleme yapılmalıdır

Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama; insan 
yaşamının her anına, her mekanına dokunan meslek 
gruplarıdır. Bu yüzden insanların can ve mal güvenliği 
için en önemli konu, mühendislik, mimarlık ve şehir 
planlama eğitiminin niteliğidir. Eylem Planında konuya 
ilişkin olarak “Üniversitelerde daha nitelikli, verimli 
ve uygulamaya yönelik mühendislik ve mimarlık 
eğitiminin verilmesi sağlanacaktır” denilmektedir. 11 
yıllık hedef programın 9 yılı geride kalırken bugün 
mühendislik, mimarlık, şehir planlama eğitimi, açılan 
kontenjanlarla tarihsel rekorlar kırmaktadır. Bugün 
mühendislik fakültelerinin birçoğu öğretim üyesi, 
laboratuvar, fiziksel mekan, bilgisayar, yazılım gibi 
konularda yeterli imkanlara sahip değildir. Bununla 
birlikte Şehir Planlama Bölümlerinin bazılarında ise 
yeterli akademik kadro bulunmamakta, şehir plancısı 
istihdamı olmayan üniversite bölümleri yer almaktadır. 
Bu tabloya eğitim kalitesinin düşüklüğü de eklendiğinde 
sınırsız yetkilerle donatılmış genç mühendis, mimar ve 

şehir plancılarını mezun etmenin yaratacağı sorunlar 
daha da çoğalacaktır.

Deprem konusunda denetleyici ve uygulayıcı rol 
üstlenen kamu kesiminde çalışan mimar, mühendis ve 
şehir plancısı sayısı artırılmalıdır

Deprem diğer afetlerde de geçerli olduğu üzere 
mühendislik, mimarlık ve şehir planlama meslek 
disiplinlerinin birlikteliğini içeren ve en nihayetinde 
bir süreç yönetimini zorunlu kılan bir konudur. Bu 
anlamda depremlerle ilgili olarak özellikle denetleyici 
ve kimi zaman uygulayıcı rolü olan kamunun, teknik 
olarak güçlü kılınması bir zorunluluktur. Ancak 
günümüzde kamu kesiminde çalışan mimar-mühendis 
ve şehir plancısı sayısı yetersizdir. Bu nedenle merkezi 
ve yerel yönetimlerin hepsinde çalışan teknik personel 
sayısının ivedilikle artırılması gerekmektedir.

Sorunların çözümü için kamusal mesleki denetim, 
yeterlilik, eğitim ve belgelendirmeye dayalı yeni bir 
yapı üretim ve denetimi modeli benimsenmelidir.

Halkın güvenli yaşam hakkının korunması için işlerin 
Odaları tarafından eğitilen ve belgelendirilen Yetkili 
Mühendis/Mimar/Şehir Plancıları eliyle yapılması 
sağlanmalıdır.

Odaların en önemli görevlerinden bir tanesi işlerin 
ehil (bilen, yetkili..) insanlar eliyle yapılması, bunun 
gereklerinin yerine getirilmesi ve üyelerinin sicilinin 
tutulmasıdır. Bunun sağlanabilmesi de ancak işlerin 
Odaları tarafından eğitilen, belgelendirilen Yetkili 
Mühendis/Mimar/Şehir Plancıları tarafından 
yapılmasının sağlanmasıyla mümkündür.

Sonuç olarak:

Sadece deprem konusunda değil orman yangınları, 
heyelan, sel, tsunami, küresel iklim değişikliğinin 
yarattığı etkiler gibi tehlike unsurlarına karşı yerel 
düzeydeki sınırlı ve çoğunlukla afet sonrası çabaların 
dışında, ülke genelinde, sistematik bir “risk yönetim 
sistemi” inşa edilmemiş, ülkemizin “afet gerçekliği” 
imar, tarım, madencilik, enerji, sanayi gibi ana 
sektörlerde karar süreçlerinde göz ardı edilmiş/
edilmeye devam etmektedir.

Depremlere karşı bütünlüklü, sağlıklı, insanca bir yaşam 
ve çevre için, ülkemizin yeni büyük sosyal afetler, sosyal 
yıkımlar yaşamaması için gereken önlemlerin ivedilikle 
alınması, yapı denetimi uygulamasını yönlendiren 
kararlar ve ilgili tüm mevzuatın, TMMOB ve bağlı 
Odalar, üniversiteler ve ilgili kesimlerin katılımıyla 
düzenlenmesi gerektiğinin altını çiziyoruz.

Mevzuatta yapılan kabul edilemez değişiklilerle, 
TMMOB Yasası’nda tanımlanmasına karşın, TMMOB 
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ve bağlı Odalarının, kamu/özel sektör projelerini 
planlama, tasarım, üretim ve denetleme süreçlerinden 
dışlanmasını, Odaların üyelerini denetlemesi, 
sicillerini tutması, mesleki faaliyetlerinin kayıt altına 
alması, “imzacılıkla” ve sahte mühendis ve mimarlarla 
mücadelesi gibi mesleki ve kamusal görevlerinin 
engellenmesini, Meslek Odaları üzerinde mali ve idari 
denetim kurarak vesayet ilişkisinin hayata geçirilmek 
istenmesini tümüyle reddediyoruz.

Depremlere karşı kalıcı önlemler kapsamında yapılması 
gerekenler özetle şunlardır:

1.İmar afları cinayete davetiye çıkarmaktadır. İmar 
affından yararlanan tüm yapılar mühendislik hizmeti 
almamış varsayılmalı ve denetime tabi tutulmalıdır.

2.İstisnai durumlar dışında, her şantiye şefi sadece bir 
şantiyede tam zamanlı olarak görevlendirilmeli, bu 
görevi yerine getirecek kişilerin ilgili meslek odalarınca 
verilen eğitimlere katılıp belgelendirilmeleri zorunlu 
tutulmalıdır. Şantiye şefleri TMMOB tarafından 
belirlenen mühendislik asgari ücretinin altında 
çalıştırılmamalı, hak ve ücretleri yasal güvenceye 
alınmalıdır.

3.Kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm konusu, 
mekân düzeyinde değil sosyal, ekonomik ve mekânsal 
gelişmenin bir bütünü olarak ele alınmalıdır.

4. Başta İmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu, Kentsel 
Dönüşüm Kanunu ve ilgili tüm Kanunlar ve bağlı 
yönetmelikleri, kamu yararı ilkesi gözetilerek ve 
bütüncül bir anlayışla yeniden düzenlenmelidir.

5.Yapı denetimi sistemi TMMOB ve bağlı Odalar, 
üniversiteler ve ilgili kesimlerin katılımıyla kamusal bir 
anlayışla yeniden düzenlenmelidir. Ülke genelindeki 
yapılar incelenerek riskli yapılar tespit edilip 
güvenli hale getirilmelidir. Tüm yaşam alanlarımız 
bilimin ve teknolojinin rehberliğinde, insanların 
ihtiyaçları doğrultusunda ve doğayla barışık biçimde 
yapılandırılmalıdır.

6.Kanal İstanbul bir ulaşım ve kentleşme projesi 
değildir. Kanal İstanbul’un ülke ekonomisine hiçbir 
katkısı olmayacağı gibi çok büyük yükler getireceği 
açıktır. Kamu kaynakları afet hasarlarını önleyecek 
tedbirleri almak için seferber edileceğine her yönüyle 
rasyonaliteden uzak çılgın projelere harcanmamalıdır.

7.Mühendislik Mimarlık fakültelerinde verilen 
eğitimde yaşanan sorunların çözümü olarak; kontenjan 
azaltma çalışmalarına ilk olarak ikinci öğretimlerin 
kapatılması ile başlanmalı, altyapı imkanları yetersiz 
olan bazı üniversitelerdeki bölümlerin kapatılması ile 
tamamlanmalıdır. Ara eleman yetiştirmek amacıyla 
Teknoloji Fakülteleri yeniden yapılandırılmalıdır.

8.Halkın güvenli yaşam hakkının korunması için işlerin 
Odaları tarafından eğitilen ve belgelendirilen Yetkili 
Mühendis/Mimar/Şehir Plancıları eliyle yapılması 
sağlanmalıdır.

9.Deprem konusunda denetleyici ve uygulayıcı rolü 
olan kamunun teknik anlamda güçlü kılınması için, 
kamuda yetersiz olan mimar, mühendis ve şehir 
plancısı sayısının artırılması gerekmektedir.”

TMMOB İSTANBUL İKK: 17 AĞUSTOS’UN 22. 
YILINDA İSTANBUL’U BEKLEYEN TEHLİKELER
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TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 17 Ağustos 
Depremi’nin 22. yılı nedeniyle bir basın açıklaması 
gerçekleştirdi.

Bugün, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen 
Kocaeli depreminin yirmi ikinci yıldönümü. 14,5 
milyon insanın yaşadığı, 9 ili etkileyen deprem sonucu, 
18.373 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 48.901 
vatandaşımız yaralanmış, 505 vatandaşımız sakat 
kalmış, 96.796 konut ve 15.939 işyeri kullanılamaz 
hale gelmiştir. İstanbul’a yaklaşık 120 km uzaklıktaki 
bu depremde; Avcılar’da 1823 konut ve 326 işyeri 
kullanılamaz hale gelmiş, İstanbul genelinde yaklaşık 
4000 bina ağır hasar görmüştür.

Yapı üretim süreci, mevcut yapı stoku, kentleşme ve 
imar politikaları, afet sonrası planlama, mevzuat, 
Türkiye’yi 1999 depremine taşıyan tablonun parçalarını 
oluşturmuş, ülkemiz 17 Ağustos ve 12 Kasım 
1999’da büyük bir yıkımla karşı karşıya kalmıştır. 
1999 depreminden 12 sene sonra meydana gelen 
Van depreminde aynı yıkımla yüz yüze gelmek ise 
olumsuzlukların varlığını korumaya devam ettiğinin 
birinci dereceden kanıtıdır. 26 Eylül 2019 tarihinde 
İstanbul’da gerçekleşen 5,8’lik deprem sonrası toplanma 
alanları, iletişim ve ulaşım gibi konularda yaşanan 
problemler, oluşan panik ortamı ise bizleri endişeye 
düşürmüştür.

Ulaşım yapıları ve köprülerin, dolgu alanlarının, tarihi 
eserlerin depremde vereceği tepkinin bilinmemesi, 
kentsel dönüşüm projelerindeki yanlışlıklar, su 
taşkınlarında bile yetersizliği açığa çıkan altyapı 
sorunları, dere yataklarını bile yerleşime açan imar 
uygulamaları, imar afları, afet sonrası çalışmaların 
taşıdığı soru işaretleri ve deprem bilincinin yeterince 
yaratılamaması, İstanbul`un tahmin edilenden öte 
yıkıcı bir etki altına gireceğini göstermektedir.

Deprem Toplanma Alanları

Deprem toplanma alanları daha özel olarak; üzerinde 
geçici kentlerin kurulabileceği, elektrik, su, ısınma, 
duş, tuvalet gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği 
altyapıya sahip büyük ve geniş alanlar olarak tarif 
edilmektedir. Dolayısıyla deprem toplanma alanı 
olarak gösterilen okul bahçelerinin, parkların, boş 
arazilerin toplanma alanı olarak belirlenmesinin, 
depremde yaşanması muhtemel kaotik ortamda, alana 
ulaşma problemlerinin yanı sıra, deprem sonrası olası 
yıkımlar sonucu kullanılamaz duruma gelebileceği 

de öngörülürse, bu alanların çoğunun gerçekçiliği 
bulunmamaktadır. Ayrıca 1999 depreminden sonra 
belirlenen bazı deprem toplanma alanları üzerine 
bugün AVM, rezidans inşa edildiği de tüm kamuoyu 
tarafından bilinmektedir.

Maltepe ve Yenikapı başta olmak üzere, kuvvetli yer 
hareketi ve tsunami etkisine karşı davranışının büyük 
belirsizlikler içerdiği dolgu alanlarının, bu toplanma 
alanlarına alternatif olarak sunulmuş olması ve daha 
da önemlisi afet sonrası acil durum eylem planlarında 
önemli rol oynadıkları düşünülmesi felakete davetiye 
çıkarmaktır.

Acil Durum Yolları

Depremleri afete dönüştüren en önemli etkenlerden biri 
de şehir içi ulaşımın yetersizliğidir. Dünya ölçeğinde 
trafiği en problemli kentlerden biri olan İstanbul için de 
deprem sonrası müdahale olanaklarının önündeki en 
ciddi engel ulaşım olarak öngörülmektedir. Kentlilerin 
yaşadığı ulaşım sorununun, deprem sonrasında nasıl bir 
afete dönüştüğünün en dramatik örnekleri 17 Ağustos 
1999 depremini takip eden iki günde yaşanmıştır.

Acil ulaşım yol ağı, acil tıbbi hizmetlerin ulaşımına, 
kurtarma faaliyetlerine ve yardım malzemelerinin 
belirlenen alanlara ulaştırılmasına hizmet edeceğinden 
öncelikli bir yol ağıdır. Acil ulaşım yolları ve anayollarda 
tıkanmaların önlenmesi ve trafiğin sürekli akmasının 
sağlanması için, bu yollar üzerinde hiçbir surette 
parklanmaya izin verilmemesi gereklidir.

Ancak, 1999 yılında gerçekleşen Marmara Depremi 
sonrası başlatılan ve üç yıl süren bir çalışmayla 
belirlenen “Acil Ulaşım Yollarının” varlığı ise ne yazık ki 
tartışmalıdır. Bazı yollar kapatılmış, bazı yollar otopark 
haline getirilmiştir.

İstanbul’un trafik sorunu, deprem sonrası müdahale 
olanaklarının önündeki ciddi engellerdendir. Bugün 
yaşanan ulaşım sorunu, deprem sonrasında yaşamı 
doğrudan etkileyen içeriğe bürünecektir. Mevcut 
durumda bile, küçük bir trafik sorununun neredeyse 
bütün kent trafiğini zincirleme etkilediği düşünülürse, 
deprem sonrası nasıl bir vahametle karşı karşıya 
kalacağımız daha net anlaşılacaktır.

Olası bir afet durumunda, çöken binalara bağlı olarak 
yol kapanmaları, binalara gelecek olası zarar hesaplarına 
dayandırılarak önlem alınmalı, toplanma alanları 
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ile acil durum ulaşım ağı birbirine entegre edilerek, 
bütünlüklü bir yaklaşımla planlama yapılmalıdır. Aynı 
şekilde, tüm alt ve üst geçitlerin, köprülerin ve köprülü 
kavşaklar gibi ulaşım yapılarının deprem tepkiselliği 
araştırılmalıdır.

İmar Affı

1999 Kocaeli Depremi ile büyük ölçüde imar aflarının 
yarattığı, sağlam olmayan yapı stokunun yıkılmasının 
ağır bedeli topluma ödetilmiştir. Sütlüce, Sultanbeyli, 
Ümraniye, Kartal yıkımları topluma daha da ağır bedel 
ödetileceğin göstermiştir.

İmar affı ile İstanbul’da, depreme karşı dayanıksız, 
hiçbir mühendislik hizmet almadan inşa edilen riskli 
yapılar devlet eliyle meşrulaştırılmıştır. 06 Şubat 2019 
tarihinde Kartal’da çöken, 21 kişinin hayatını kaybettiği 
binanın, imar affı kapsamında yapı kayıt belgesi almak 
için başvurduğunu göz önüne alırsak, denetimsizliğin 
ve bekleyen tehlikenin büyüklüğünü görebiliriz.

Deprem tehlikesi altında olan İstanbul’da, toplumun 
sağlığını ve can güvenliğini tehlikeye atan kentsel 
gelişmelere yol açacak, doğa olaylarının afete 
dönüşerek pek çok insanın hayatını kaybetmesine 
neden olacak popülist uygulamalar yeniden gözden 
geçirilmelidir. Binanın fen ve sanat kurallarına uygun 
yapılıp yapılmadığı, deprem güvenlikli olup olmadığı 
mal sahibinin beyanına değil mühendislik ve mimarlık 
süreçlerine bırakılmalıdır.

Depremde Haberleşmenin Sağlanması

Genel olarak afetlere özel olarak da depremlere ilk 
müdahale anında ve sonrası süreçte sürekli ve yeterli 
elektrik sağlanması ve haberleşme olanaklarının 
sürdürülmesi; gerek arama-kurtarma gerek sağlık 
gerekse farklı disiplinlerin alandaki çalışmalarının 
organize edilmesi açısından yaşamsal bir öneme 
sahiptir.

26 Eylül 2019 tarihinde 13.59’da meydana gelen 
depremin ardından, İstanbul’da cep telefon hatları 
ulaşılamaz hale gelmiş, kimi operatörler 18.00’a kadar 
hizmet verememiştir. Bu kesintilerden ötürü insanların 
yakınlarından haber alamaması hem bir panik ortamı 
yaratmış hem de olası büyük bir depremde, iletişim 
konusunda akıllarda soru işareti bırakmıştır.

17 Ağustos 1999 depreminden sonran bölgedeki 
iletişim hatlarının büyük çoğunluğunu kapsayan 

telefon santralları, enerji ve transmisyon sistemleri ve 
binaları ağır hasar almış; sadece Kocaeli bölgesinde 
12.000’den fazla hat doğrudan devre dışı kalmıştı. 
Yakınlarına ulaşmaya çalışanların ve yardım 
organizasyon ekiplerinin yol açtığı yoğun telefon trafiği, 
telekomünikasyon sisteminin neredeyse tamamını 
çökertmişti. 26 Eylül 2019 depremi, İstanbul’da benzer 
bir senaryonun herhangi bir yıkım olmadan da 
gerçekleşebileceğini göstermiştir.

Bu doğrultuda İstanbul’da afet anında iletişimde 
meydana gelen yoğunlukları önlemek için planlamalar 
yapılmalı ve elektromanyetik dalgaların frekans 
aralıkları genişletilmelidir. Afet durumunda yaşanan 
yoğunluklara karşı ek bant genişliği sağlayan çeşitli 
projeler geliştirilmelidir.

Benzer sistemler 11 Eylül saldırıları, Katrina Kasırgası 
ve 7 Temmuz 2005 Londra’daki bombalama olaylarında 
kesintisiz iletişim sağlamıştır. Diğer bir önemli konuda, 
kamu olanakları ile kesintisiz internet altyapısı 
sağlanmasıdır. Geçtiğimiz yıl da görüldüğü üzere GSM 
şebekesinin çökmesine rağmen internet üzerinden sesli 
haberleşme olanağı olmuştur.

Operatörler, normal kullanıma göre yatırımlarını 
yaparlar, aşırı kullanım durumlarda ise ek çözümler 
yaratırlar. Maç ve mitinglerde olduğu gibi mobil 
baz istasyonlarının kullanılması buna örnek olarak 
verilebilir. Bu nedenle deprem gibi felaketlerde de 
haberleşme olanaklarının önceden planlanması 
lazımdır. Bu planlama bir tarafında halkın 
haberleşmesinin sürdürülebilirliği diğer taraftan 
da kurtarma faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde 
sürdürülebilirliği açısında önemlidir. Bu nedenle bütün 
operatörler acil durum planlarını yapmalı, nereye, kaç 
mobil baz istasyonu koyacağını belirlemelidir.

Endüstriyel Kazalar ve Kimyasallardan Kaynaklı 
Risklerin Yönetimi

Depremin tetikleyeceği ikincil afetler dediğimiz yangın, 
patlama, kimyasal ve gaz sızıntıları gibi tehlikeler 
deprem kadar önemli bir konudur.

17 Ağustos 1999 depremi sonrası Kocaeli’nde, 200 ton 
susuz amonyak havaya salınımı, 1200 ton kriyojenik 
sıvı oksijenin serbest kalması, TÜPRAŞ petrol 
rafinerisinde çıkan yangınlar, sıvı petrol gazı sızıntısı 
ve petrol dökülmesi gibi sonuçlara yol açan birçok 
kimyasal kaza meydana gelmiştir.
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İstanbul depreminde kimyasallardan kaynaklanabilecek 
olumsuz durumları en aza indirgeyecek acil önlemler 
alınmalıdır. Yerleşim alanlarının içinde kalmış 
kimyasal üretim, depolama vb. tesislerinin kent dışına 
taşınmasının gerçekleştirilmesi, büyük endüstriyel 
kazalara yönelik acil durum planları hazırlanmalı, 
kaza senaryoları modellemeleri yapılmalı, İstanbul’da 
kimyasal maddelerin envanteri çıkarılarak olası 
bir depremde bu kimyasalların ve bunlardan 
kaynaklanabilecek sorunların nasıl bertaraf edileceği 
mutlaka belirlenmelidir. Ayrıca I. ve II. Sınıf Gayri 
Sıhhi Müesseseler kapsamında yer alan Sanayi Tesisleri 
ve bunlarla iç içe geçmiş bulunan doğalgaz boru 
hatları, LPG boru hatları, yerleşim alanları içerisinde 
kurulan ve işletilen akaryakıt istasyonları, tüp gaz 
satış bayileri, taşımakta olduğu yangın ve endüstri 
kazaları olasılıkları ile kentleri patlamaya hazır birer 
bomba haline getirmekte ve yaşam güvenliğini ortadan 
kaldırmaktadır.

Endüstriyel tesislerin güvenlik ve birbirlerine yakınlık-
uzaklık mesafeleri konusunda gerekli çalışmalar 
yapılarak standart ve gerekli koşullar imar mevzuatına 
yansıtılmalı; sorunlu alanlar “yapı yasaklı alan” ilan 
edilmelidir.

Marmara Depremi sonrası yapılan incelemeler 
oluşan kayıpların bir kısmı taşıyıcı sistemlerin 
gördüğü zarara bağlı olarak tesisatlarda oluşan 
hasarlar nedeniyle meydana geldiği görülmüştür. 
Bu nedenle konut, sanayi, enerji, ulaşım vb. birçok 
alanla bağlantılı tesisat/mekanik tesisat sistemlerinin 
depremler ve diğer afetlerde taşıdığı önem itibarıyla 
bina ve doğal eki mekanik tesisatının tasarım, üretim 
ve bakımında üretenler ve denetleyenler konunun 
uzmanı mühendisler olmalı, bu husus bütün yasal 
düzenlemelerde ve Yapı Denetimi Yasası’nda yer 
almalıdır. Doğalgaz, elektrik, ısıtma kazanları, 
jeneratörler ve gaz tesisatları için erken uyarıcı ve gaz/
akım kesici sistemler uygulanmalı, denetimleri meslek 
odalarınca yürütülmelidir.

İlk 72 Saat

Afet sonrası kurtarma birimlerinin aynı anda herkese 
ulaşabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle afetlerde 
ilk 72 saat her birey kendi başınaymış gibi hazırlıklı 
olmalı, 3 günlük süreyi kapsayan bir Aile Afet Planı 
hazırlanmalıdır. İstanbul halkı afet anında ve sonrasında 
yapılacaklarla ilgili kamu spotları veya yerel yönetimler 

aracılığıyla bilgilendirilmelidir. Sarsıntı sonucu düşme 
tehlikesi olan eşyalar sabitlenmeli, deprem çantası 
mutlaka hazır bulundurulmalıdır. Deprem sırasında 
paniğe kapılmadan, çök-kapan-tutun hareketi 
yaparak sarsıntının geçmesini beklemelidir. Ayrıca 
tüm İstanbullular mahallesini ve komşularını mutlaka 
tanımalı, özellikle ilk 72 saat birbiriyle dayanışma 
içerisinde olmalıdır. Muhtarlıklar aracılığıyla engelli 
bireylerin ve yaşlıların adresleri belirlenerek deprem 
sonrası hızla tahliye işlemlerine yardımcı olunmalıdır.

Kanal İstanbul ve Deprem

Deprem alarmı verilmiş olan kentlerde deprem riskini 
artıracak eylemlerden kaçınmak gerekir. Yapımı 
düşünülen Kanal İstanbul, yörede insan nüfusunu ve 
yapılaşmayı artıracak, dolayısıyla da olası bir depremde 
daha fazla can ve mal kaybının yaşanmasına neden 
olabilecektir. Özellikle kanalın görece zayıf zeminler 
içerisine gömülmüş olan kısımları ile Marmara’ya 
açılan ucunun beklenen depremden etkileneceği 
ortadadır. Diğer bir husus da gerek normal gerekse 
afet zamanında Kanal İstanbul’un İstanbul ile Trakya 
arasında özellikle ulaşım, tedarik ve ikmal açısından 
ciddi bir bariyer oluşturacağıdır.

İstanbul Avrupa yakasında karada gözlenen bazı 
jeolojik süreksizliklerin diri (aktif) olup olmadığı 
konusu literatürde tartışma konusu olmaktadır. 
Önceki yıllarda Avrupa Yakası kıyıları açıklarında 
yapılan deniz sismiği çalışmalarında Ana Marmara 
Fayı’na açılı konumlanan, Ana Marmara Fayı ile 
kinematik ilişkisi tartışılan ve diri oldukları savunulan 
diri faylarla ilgili yayınlar yapılmıştır. Bu çalışmalardan 
biri 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Jeofizik, Jeoloji 
ve Deniz Bilimleri Bölümlerinden dört akademisyenin 
Marmara Denizi’nin kuzeyinde yaptıkları deniz 
sismiği araştırmalarıdır. Bu araştırmada, bir bölümü 
Küçükçekmece Gölü tabanında olmak üzere 
kuzey Marmara Denizi tabanında birçok diri fay 
bulunmuştur.

2016 yılında yayınlanan bir başka uluslararası bilimsel 
makalede İstanbul’un güneybatısı için 2002-2010 yılları 
arasındaki uzun bir dönemde PS-InSAR gözlemleri 
değerlendirilmiştir. Jeolojik verilerinden elde edilen 
faylanma özelliklerine de dayanarak, Küçükçekmece 
Gölü kenarında KKB-GGD doğrultulu ve sağ yönlü 
hareket eden bir başka diri fayın varlığı gösterilmiştir. 
Ölçülere göre fayın üzerindeki sağ yönlü fay hareketi 
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1 km’den daha sığ kilitlenme derinliğinde olup hareket 
değeri 5 mm/yıl olarak bulunmuştur.1

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan bu iki 
makale Kanal İstanbul ÇED raporunda referans olarak 
gösterilmemiştir. Buna rağmen, Nihai ÇED raporunun 
Temmuz 2018 tarihinde revize “EK-18, Jeolojik ve 
Jeoteknik Etütler-Jeolojik ve Jeoteknik Raporu, Revize 
Ön Proje Jeolojik-Hidrojeolojik ve Mühendislik 
Jeolojisi Raporu (Cilt–1/11) ” başlıklı ekindeki sayfa 
43/249’daki bir cümlede “Bu verilere ilave olarak, 
Küçükçekmece Gölü bölgesinde ikincil faylar yer 
almaktadır. Bu fayların aktivitesi kesin olarak tespit 
edilebilmiş değildir. Fayların aktif olma durumu olması 
durumunda dahi, araştırmalar sonucunda, bu fayların 
5.0 ‘in üzerinde bir büyüklükte depreme sebebiyet 
verebileceği ihtimali üzerinde durulmamaktadır. Bu 
sebeple bu bölgede yer alan faylar bu kesimde ciddi bir 
deprem potansiyeli oluşturmamaktadır. Bu kesimde 
yer alan faylarda oluşabilecek bir atımda küçük ölçekli 
deplasmanlar beklenebilir“ görüşü beyan edilmektedir. 
Bu ifadeden, ikincil fayların 5.0 büyüklüğünde bir 
deprem oluşturabileceği ve kanal güzergâhında 
deplasmanlar (yer değiştirmeler) yaratabileceği kabul 
edilmektedir. 26 Eylül 2019 tarihinde Silivri açıklarında 
5,8 büyüklüğündeki depremi Ana Marmara Fayı’na 
açılı yerleşen bir tali fayın yarattığı düşünülürse, 5.0 
ifadesinin hangi sismolojik ve deprem mühendisliği 
ölçütüne göre verildiği anlaşılamamıştır.1

İstanbul Avrupa yakasında Marmara kıyılarına yakın 
arazilerde mühendislikte “sağlam zemin” dediğimiz 
taban kaya çok derindedir. Yer yer bu taban kaya 300 
metre derinliğe kadar inmektedir. Bu taban kayanın 
üzerindeki daha gevşek zemin özellikleri deprem 
dalgalarının büyütmesinde önemli rol oynayan 
nedenlerden biridir. Marmara’da beklenen 7.0 ve 
daha büyük bir depremin Kanal İstanbul güzergâhına 
yakınlığı ve güzergâh boyunca ortaya çıkabilecek 
sıvılaşma, zemin büyütmesi, eğim ve şev stabilitesi 
sorunları düşünüldüğünde çok daha büyük boyutlarda 
kayıplarla karşılaşacağımız açıktır. Bölgenin zemin 
büyütmesi özellikleri bilinmesine ve tespitler daha 
önce resmi olarak raporlanmış olmasına rağmen Kanal 
İstanbul güzergâhı boyunca deprem sırasında zemin 

büyütmelerine maruz kalacak beton kanalın nasıl 
davranacağına dair bir çalışma yapılmamıştır.1

Kanal İstanbul’un inşaatı için harcanacak meblağ 
İstanbul ve çevresinin deprem kayıp risklerini azaltmak 
için kullanılmalıdır. Büyük can ve mal kayıplarına 
neden olacak deprem risklerinin azaltılması için 
bekleyen İstanbul’un önceliği Kanal değil, depremdir!

Değerli basın emekçileri,

İstanbul ve çevresinin deprem riski giderek artmaktadır. 
Depreme ve sonuçlarına karşı tedbirlerle ilgili mevzuat 
tamamlanmalı, denetim, gözetim ve uygulama 
sisteminin taşıdığı sorumluluğu yerine getirmesi 
sağlanmalıdır. “Doğanın er ya da geç intikam alacağını” 
söyleyerek kendi sorumluluklarını gölgelemeye 
çalışanları, hamaseti kamuoyunu yanıltmak için 
silah olarak kullananları, kentsel alanları sermaye 
gruplarına peşkeş çekenleri, su havzalarını, yeşili yok 
edenleri, “İstanbul’un kalbine hançer gibi gökdelen 
dikenleri”, kenti insanın değil, sermayenin ihtiyacına 
göre düzenleyenleri, bilimi ve meslek disiplinlerini 
önemsizleştirerek kaderciliği yönetim biçimi haline 
getirenleri tarih, İstanbul dramını yazanlar ve 
sahneleyenler olarak anacaktır.

TMMOB ve bağlı Odaları, mühendis, mimar ve şehir 
plancıları; meslek alanlarından edindikleri bilgi, 
birikim ve deneyim ile kamusal sorumluluğu gereği 
yaklaşan İstanbul depremi ile ilgili uyarılarını bugüne 
kadar yapmış ve yapmaya devam edecektir.

Bundan sonra da ilgili Bakanlıklar, İstanbul Valiliği, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri, 
akademi ve sivil toplum kuruluşları ile kentin depreme 
hazırlanması konusunda ortak çalışmalar yapma 
arzusunda olduğumuzu, mesleki bilgi birikimimiz 
İstanbul halkının yararı için kullanmaktan imtina 
etmeyeceğini kamuoyuna saygıyla bildiririz.

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU
1 Prof.Dr. Haluk Eyidoğan, Deprem ve Tsunami 
Etkileri Altında Kanal İstanbul (2020), İTÜ Jeofizik 
Mühendisliği Bölümü E. Öğretim Üyesi – TMMOB 
Kanal İstanbul Bilim Kurulu Üyesi
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TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu olarak, 
17 Ağustos Marmara Depremi’nin 22. Yılında 
yaşanan acıların unutulmaması ve deprem gerçeğinin 
hatırlatılması için görüşlerimizi kamuoyuyla 
paylaştığımız açıklamamızın, Deprem Anıtına 
Güller bırakma etkinliğimizin yanı sıra kentin çeşitli 
meydanlarında fotoğraf sergileri de planlanmıştır.

Bu etkinlik serisi kapsamında 18 Ağustos Salı günü 
Derince Belediye Meydanı’nda kurulacak olan sergimiz 
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün Meydan 
Hakkında verdiği karar sebebi ile kurulamamıştır.

Geçtiğimiz hafta sergilerin kurulması için ilgili 
Kaymakamlıklar ile görüşmeler sağlanmıştır. Derince 
özelinde ise sistemlerinin arızalı olması sebebiyle hem 
Derince Kaymakamlığı’na hem de Derince İl Emniyet 
Müdürlüğü’ne gerekli başvuru dilekçeleri elden 
iletilmiştir. Olumsuz bir dönüş yapılmaması halinde 
sergi kurulmasında bir problem olmayacağı yetkililer 
tarafından bildirilmiş, bu doğrultuda da TMMOB 
Bileşenleri tarafından sergi kurulmak üzere Derince 
Belediye Meydanı’na gidilmiştir.

Fakat Meydan’a giriş için Belediye Zabıtalarının 
izin vermemesi üzerine görüşülen Belediye Başkan 

Yardımcısı önce “alanın sadece Bakanlıklar gibi Kamu 
Kuruluşlarına açıldığı”nı  ifade etmiş, sergi için görevli 
meslektaşlarımızın “Meslek Odalarının Anayasaya göre 
Kamu Kurumu niteliğinde olduğu”nun beyanından 
sonra ise “Kararın, meslektaşımız Elektrik Mühendisi 
Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün kararı olduğu ve 
ondan başka kimsenin da karar üzerinde yetkisi 
olmadığı” bilgisi Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye 
Başkanı Özel Kalemi ve Zabıta Vekili tarafından tekrar 
tekrar dile getirilmiştir. Son olarak kaldırımda ya da 
durak arkasında kalan sergi için yeterli büyüklükte ve 
nitelikte olmayan yerler gösterilmiş; dolayısıyla İzmit 
ve Değirmendere meydanlarında halkın izlemine 
açılan Sergimiz maalesef depremde önemli kayıplar ve 
yıkımları olan Derince ilçesinde gerçekleşememiştir.

Başkan ile görüşülmek istenmesine karşın müsait 
olmadığı belirtilerek görüşme de sağlanamamıştır. 
Kocaeli Kenti’ni yakından ilgilendiren ve beklenen 
deprem ile güncelliğini koruyan bir konuda önlem 
alma makamında oturanların deprem gerçeğini anlatan 
ve hatırlatan fotoğraf sergisine engel olan hoşgörüsüz 
karar ve tutumu kabul edilemezdir.

Murat KÜREKCİ
TMMOB Kocaeli İKK Sekreteri

TMMOB KOCAELİ İKK: 17 AĞUSTOS MARMARA 
DEPREMİ’NİN 22. YILI

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu 17 Ağustos Depremi’nin 22. yılı nedeniyle bir basın açıklaması 
gerçekleştirdi.

Basına ve Kamuoyuna,

Küresel iklim değişikliğinin kendini gösterdiği ve 
bu iklim değişikliklerinden kaynaklı doğal afetlerin 
artışı, bu durumun çok ciddi boyutlara ulaştığını 
bizlere göstermektedir. Hem ülkemizde hem dünyada 
meydana gelen yangınlar, sel felaketleri, depremler, 
heyelanlar, çığ düşmesi gibi afetler, insanoğlu olarak 
doğaya karşı ne denli çaresiz olduğumuzu bir kez 
daha göstermiştir. Sistemlerin ortaya koymuş olduğu 
sürdürülemez kalkınma modelleri, kuraklık, askeri 
operasyonlar ve yine aynı sitemlerin yaratmış olduğu 

insan modelinin doğaya ve çevreye yaklaşımı bu iklim 
değişikliğini kaçınılmaz hale getirmiştir.

Afetlere hazırlık ve afetle mücadele, kamu otoritesinin 
başlıca görevi ve sorumluluğudur. Özellikle son 
yıllarda iklim değişikliği nedeni ile etkilerini derinden 
hissetmeye başladığımız kuraklık sonucu meydana 
gelebilecek orman yangınlarına ve dengesiz yağışlar 
ile birlikte oluşabilecek sellere karşı ilgili kurum 
ve kuruluşlarca ciddi bir çalışma yapılmadığını 
görmekteyiz. Yakın zamanda Kastamonu Bozkurt 
İlçesi başta olmak üzere Karadeniz illerinde yaşanan 

TMMOB TUNCELİ İKK: İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNDEN 
KAYNAKLI DOĞAL AFETLER

TMMOB Tunceli İl Koordinasyon Kurulu son dönemde yaşanan doğal felaketlere ilişkin 23 Ağustos 2021 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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sel felaketine benzer bir felaketin, ani oluşabilecek bir 
sel sonrasında İlimiz Munzur ve Pülümür nehirleri 
kıyılarında da yaşanması kaçınılmazdır. Son dönemde 
nehir kıyılarının ticari faaliyet kapsamında izinsiz 
ve denetimsiz bir şekilde yapılaşmaya açılmasına göz 
yumulması, ilimizin başlıca büyük sorunlarından biri 
haline gelmiştir. Benzer bir sel felaketi ilimizde 1980li 
yıllarda yaşanmış olup, yaşanan felaket sonucunda 
Munzur Nehri taşmış ve bütün kıyı sular altında 
kalmıştır.

Bu nedenle iklim değişikliği ve diğer nedenlerle 
sıklığı giderek artan afetlerin toplumsal ve çevresel 
sonuçlarını azaltmak için afete hazırlık ve afetle 
mücadele programlarının kamucu bir anlayışla 
yeniden yapılandırılması ve ilgili bütün kurumların 
iklim değişikliği ve sonrasında meydana gelebilecek 
sorunlara karşı acilen ortak bir çalışma başlatması 
gerekmektedir. TMMOB ve bağlı meslek odaları ile ilgili 
diğer demokratik kitle örgütlerinin görüşleri alınarak 
Munzur ve Pülümür Nehirleri başta olmak üzere tüm 
bölge ekosistemini koruma altına alacak çalışmalar 

geliştirilmeli, depreme hazırlık noktasında riskli 
alanlar ve riskli yapılar rant amacı güdülmeden acilen 
dönüştürülmeli, nehir kıyılarında su ekosistemine zarar 
vererek bu alanları ticari alanlara dönüştüren kaçak ve 
denetimsiz yapılaşmanın önüne geçilmeli ve mevcutta 
yer alan ruhsatsız yapılar ortadan kaldırılarak nehir 
kıyıları olası sel baskınlarına hazır hale getirilmelidir.

Değerli basın emekçileri,

TMMOB ve bağlı Odaları, mühendis, mimar ve şehir 
plancıları; meslek alanlarından edindikleri bilgi, 
birikim ve deneyim ile kamusal sorumluluğu gereği 
yaklaşan felaketler ile ilgili uyarılarını bugüne kadar 
yapmış ve yapmaya devam edecektir.

Bundan sonra da ilgili kurum ve kuruluşlar ve sivil 
toplum örgütleri ile kentin afetlere hazırlanması 
konusunda ortak çalışmalar yapma arzusunda 
olduğumuzu, mesleki bilgi birikimimizi halkın yararı 
için kullanmaktan imtina etmeyeceğini kamuoyuna 
saygıyla bildiririz.

TMMOB ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU: TÜRKİYE’NİN 
DENİZLERDEKİ HİDROKARBON ARAMA VE SONDAJ 

ÇALIŞMALARI
TMMOB Enerji Çalışma Grubu tarafından 
hazırlanan “Türkiye’nin Denizlerdeki 
Hidrokarbon Arama ve Sondaj Çalışmaları” 
başlıklı çalışma 31 Ağustos 2021 tarihinde 
yayımlandı. 

Çalışma Türkiye’nin denizlerindeki 
hidrokarbon arama ve çalışmalarını “Doğu 
Akdenizde Hidrokarbon Keşifleri ve 
Türkiye’nin Arama Ve Sondaj Çalışmaları”, 
“Karadenizde Hidrokarbon Keşifleri ve 
Türkiye’nin Arama Ve Sondaj Çalışmaları”, 
“Ulusal ve Kamusal Bir Kurumlaşma, Yerli 
Mühendislik, Tasarım, İmalat, Sanayi ve 
Taahhüt Potansiyelinden Yararlanma” 
başlıklarıyla konu hakkında görüş, tespit ve 
önerileri içeriyor.
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